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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
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Van de redactie
Creatief
In Brinkpraat nummer 4 staat te lezen ga creatief te werk met wat nog wel mogelijk is om te doen in 
deze Corona-tijd. Drogeham doet daar ook aan mee, zij het op kleine schaal.
Bingo voor de bewoners van het Slotstee is zo’n voorbeeld hiervan.

De versoepeling’ is vanuit de regering nu in gang gezet. Wij hopen met alles en iedereen dat het 
weer wat lucht geeft, maar ook zeker de moed om verder te gaan zoals wij ook met elkaar bezig 
waren.

Daarbij is ook te kennen gegeven dat het een rustige zomer zal worden wat grootschalige activitei-
ten betreft. In deze Brinkpraat wordt hier ook nog aandacht aan geschonken.

Als lezer krijgt u óók deze maand qua activiteiten en dergelijke een ietwat minder spannende Brink-
praat in de bus maar wij als redactie hopen dat er bij de volgende uitgave weer voorzichtig ruimte 
is voor ‘de normalere dingen’. 

Blijf gezond en denk een beetje extra om elkaar. 

Dorpsagenda
Helaas zijn er geen activiteiten te melden deze maand.
Zoals jullie weten heeft dat natuurlijk allemaal te maken met het corona virus.

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

Afgelasting Buurtvoetbal 2020
Dorpsgenoten,
Evenals vele andere organisaties hebben we als bestuur van het buurtvoetbal een vervelende be-
slissing moeten maken. Op zaterdag 13 juni stond er een nieuwe editie van het buurtvoetbal op de 
agenda, ook dit evenement ontspringt de dans niet als het gaat om de gevolgen van de COVID-19 
crisis. Hoewel er nog geen concrete uitspraken te doen zijn over de situatie in juni hebben we beslo-
ten om het evenement te annuleren. Op dit moment is vergaderen praktisch niet mogelijk en is het 
moeilijk om de nodige zaken te regelen. We willen in deze moeilijke periode dan ook geen beroep 
doen op onze trouwe sponsoren, wél willen we deze sponsoren bedanken voor de samenwerking tot 
dusver en kijken we uit naar een fijne samenwerking in de toekomst!
We hopen op jullie begrip voor de situatie en de beslissing die we hierin hebben gemaakt.
Daarnaast hopen we -samen met jullie- in de toekomst weer een mooie editie van het buurtvoetbal 
te kunnen realiseren. Groeten,

Organisatie Buurtvoetbal Drogeham
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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

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

Kleine bibliotheek
 

Voor ons huis hebben we een klein kastje met 
boeken. Iedereen is vrij om er een boek uit te 
pakken om die te lezen. Het mooist is, dat er 
dan een ander boek in wordt gelegd, zodat er 
roulatie is van steeds andere boeken. In deze 
tijd is de Openbare Bibliotheek niet open, dan 
is dit misschien een welkome aanvulling!
 
Friese boeken, romans, kinderboeken, het kan 
allemaal.
Wel graag boeken, die er nog goed uitzien. 😊
 
Adres is; Bindert Japiksstrjitte 38 Drogeham
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Kerkenpagina

GKV Drogeham
LET OP: Al deze diensten zijn Internetdiensten!
03-05 11.00 uur ds. J.J. Verwey - Leeuwarden
10-05 11.00 uur ds. J. Jongsma - Driesum
17-05 11.00 uur   ds. E.R. de Braak - Blije
21-05 11.00 uur    ds. H. Zeilstra - Ureterp (Hemelvaartsdag)
24-05 11.00 uur   ds. H. Zeilstra - Ureterp
31-05 11.00 uur  ds. J. Jongsma - Driesum (Pinksteren)

CGK Drogeham 
LET OP: Al deze diensten zijn Internetdiensten! 
03-05 09.30 uur Ds M.J. van Keulen
10-05 09.30 uur Dw M.J. van Keulen
17-05 09.30 uur Ds M.J. van Keulen
21-05 09.30 uur Ds M.J. van Keulen (Hemelvaartsdag)
24-05 09.30 uur Ds M.J. van Keulen
31-05 09.30 uur Ds M.J. van Keulen (Pinksteren)
01-06  09.30 uur Ds M.J. van Keulen (Pinksteren)

PKN Drogeham
Alle kerkdiensten van de PKN vervallen in de maand mei.



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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Valse Diagnoses
Drogeham in onthullend oorlogsboek over NSB-artsen

‘Valse diagnoses’. Zo heet het onthullend oorlogs-
boek over tien NSB-artsen uit het Noorden dat 
deze week is verschenen en waarin ook Droge-
ham een prominente plaats inneemt. Een van de 
artsen is Alje van Hoorn, in de oorlog huisarts in 
Drogeham. Een van de hoofdstukken in het boek, 
geschreven door oud-Dagblad van het Noor-
den-journalist Willem Molema, gaat over deze Van 
Hoorn. Hij wordt niet, zoals zijn vader, landbouwer, 
maar arts. Tijdens zijn studententijd wordt hij lid 
van de NSB. Volgens hem heeft hij dat gedaan uit 
wraak, omdat hij zakt voor zijn examen en daarvan 
geeft hij een Joodse professor de schuld. 

Uiteindelijk lukt het hem wel arts te worden. Een paar maanden na het begin van de Tweede We-
reldoorlog trouwt hij met de dochter van een drukker uit Groningen, Aaltje Weis. Het paar vestigt 
zich vervolgens in Drogeham waar Van Hoorn zich niet geliefd maakt als NSB-arts. Hij maakt tal van 
fouten. Een daarvan is dat hij zijn nieuwe collega’s in Friesland niet vroegtijdig inseint over zijn komst 
naar Drogeham. Niet verplicht, maar met zijn NSB-verleden zou het wel tactischer geweest zijn. De 
collega’s tonen zich dan ook niet al te vriendelijk richting Van Hoorn die bovendien lid wordt van het 
Medisch Front en de Artsenkamer. Van Hoorn gaat weer de fout in als hij een voor enkele collega’s 
compromitterende brief aan Lieve Marius ter Horst, leider van het Medisch Front, schrijft. Hij noemt 
namen van collega’s die hem minder aangenaam zouden hebben bejegend. Het zit Van Hoorn voor-
al dwars dat zijn praktijk nooit echt groot is geworden. En daarvoor wijst hij met een beschuldigende 
vinger naar collega’s. ‘’Zij strooiden het praatje rond dat ik een dikke NSB-er zou zijn.’’

Van Hoorn belandt tijdens de oorlog nog in tal van hachelijke situaties in Drogeham en omgeving. Hij 
wordt na de oorlog geïnterneerd en vertrekt uiteindelijk met zijn gezin via Enschede naar Zuid-Afri-
ka. Van Hoorn overlijdt op 23 november 1978 op 65-jarige leeftijd in Constantia, een welvarende 
wijk van Kaapstad, 15 kilometer van het centrum. Zoon Wopke Anne werkt daar als kinderchirurg in 
het Netcare Christiaan Barnard-ziekenhuis en zoon Gerard is in de regio Kaapstad eigenaar van Van 
Hoorn Association. Zijn vrouw Atie keert in de jaren negentig terug naar Nederland. Ze hertrouwt in 
1997 met de 79-jarige Jan Eelkman Roorda uit De Wijk en woont dan in Steenwijk. Maar twee jaar 
later, in 1999, overlijdt haar man al. Drie jaar daarna, op 17 mei 2002, overlijdt Atie bij haar kinderen 
in Zuid-Afrika. Ze is 82 jaar oud geworden.

Molema onderzocht de dossiers van de artsen, las honderden getuigenissen over keuringen van 
dwangarbeiders van wie sommigen in Duitsland stierven, en van Joden van wie de meesten in con-
centratiekampen aan hun einde kwamen. Hij deed nader onderzoek, sprak met (ex)dorpsbewoners 
en overlevenden. De resultaten zijn weerzinwekkende verhalen over geld, macht, haat, verdriet, 
angst, klopjachten, dwalingen, onderduikers en bedriegers. Een keiharde strijd op leven en dood. 
Onthullende verhalen over fraude, de invloed van de NSB, de rol van ‘De beul van Groningen’ en de 
dood van drie van de tien artsen tijdens de oorlog. Trieste ervaringen van getuigen over de keurin-
gen die meestal niets voorstelden, want de artsen waren slechts medische werktuigen van de nazi’s. 
De overige artsen komen uit de stad Groningen (3), Oude Pekela, Onstwedde, Assen, Ter Apel, 
Grijpskerk en Veendam. Valse diagnoses | De Tweede Wereldoorlog in Noord-Nederland | Tien art-
sen in een wereld van list en bedrog. Auteur Willem Molema. Uitgeverij Nobelman Groningen. Aantal 
pagina’s: 167. Aantal foto’s: 100. Winkelprijs 22,95, onder meer verkrijgbaar bij de Primera in Bedum, 
Godert Walter Groningen, Scholier Zuidhorn, Van der Velde Leeuwarden en Hoekstra Grijpskerk. Het 
boek kan ook thuis bezorgd worden. Info: willem.molema@home.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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Vanuit de Huisartsenpraktijk
CORONA: hoe kun je je weerstand verbeteren? 

Inleiding
Corona heeft de wereld in zijn greep. Zolang er nog geen vaccinatie beschikbaar is, zullen we goed 
op onszelf en op elkaar moeten passen. Om verspreiding van het virus te remmen zijn door de over-
heid maatregelen genomen waar we nu mee moeten leven. Maar wat kun je daarnaast nog meer 
doen om je weerstand te verbeteren? 

IC opnames
De wereld is erg geschrokken door de grote hoeveelheid mensen die behandeling op een intensive 
care nodig hebben. Het virus kan iedereen treffen. Vooral ouderen en mensen met een zwakke ge-
zondheid worden getroffen, maar we horen ook verhalen van jonge mensen die op een IC terecht-
komen. Als we echter goed naar de getallen kijken, zien we wel bepaalde kenmerken die maken dat 
het risico vergroot is om een ernstig beloop van het virus te hebben: 
• Mensen met overgewicht en dan vooral veel buikvet lopen groter risico om op de IC terecht te 

komen. Op deze site van de hartstichting lees je hoe je je buikomvang kunt meten: 
https://www.hartstichting.nl/risicofactoren/overgewicht/meten-buikomvang

• Mensen met een longaandoening
• Mensen met hart- en vaatziekten
• Mensen met suikerziekte/diabetes
• Mensen met een verminderde afweer. Dit kan komen door de leeftijd, maar ook door het hebben 

van een immuunstoornis. 
• Het vermoeden is dat de jonge gezonde mensen die op de IC belanden een bepaalde erfelijke 

aanleg hebben om heftiger te reageren op het virus. 

Wat je vooral niet moet doen!
• Als je gaat googelen kom je veel websites en artikelen tegen die je vertellen vooral veel vitami-

nes en supplementen te gaan gebruiken om je weerstand te verhogen. Het idee heerst: baat het 
niet, dan schaadt het niet. Dit is zeker lang niet bij alle vitamines het geval! Een overdosis van bij-
voorbeeld vitamine B6 kan schade geven aan de zenuwen. Ga dus niet zomaar een pot vitamines 
en supplementen aanschaffen. 

• Nu heel snel proberen af te vallen is ook niet aan te raden. Een crashdieet kan schadelijk zijn 
omdat je dan juist een tekort bepaalde vitamines en mineralen kan krijgen die je weerstand on-
dermijnen. 

• Fruit is gezond, maar heel veel fruit gaan eten voor je weerstand kan juist averechts gaan werken 
door de hoeveelheid snelle suikers die in fruit zitten. Twee stuks per dag is voldoende.

• Vocht en zouten heb je nodig, maar in bouillon zit wel erg veel zout en is dus snel ongezond. 
Door de normale voeding krijgen we al snel teveel zout binnen, dus extra is niet nodig. De nieren 
moeten extra werken en de bloeddruk stijgt ervan.

• Probeer producten waar zoethout in zit te mijden, dus ook zoethout- en sterrenmunt thee. Dit kan 
de bloeddruk duidelijk verhogen. Een half kopje zoethout thee komt overeen met 3-5 dropjes 
aan zoethout. Ook in kauwgom met dropsmaak, hoestdrank met dropsmaak en tabak zit veel 
zoethout. 

Wat je vooral wèl moet doen
• Hou je aan de hygiënevoorschriften en adviezen van de overheid om afstand te houden om niet 

besmet te worden. 
• Je kunt niet heel simpel je immuunsysteem opkrikken door het eten van grotere hoeveelheden 

van bepaalde soorten voeding. Er zijn namelijk heel veel voedingsstoffen die nodig zijn voor een 
goed werkend immuunsysteem. Zorg daarom voor een gevarieerd en gezond voedingspatroon 
zoals door het voedingscentrum geadviseerd wordt. 
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• Vitamine D / zonlicht zijn wel heel belangrijk voor een goede werking van onder andere het im-
muunsysteem. De wetenschappers zijn het daar zeker over eens: neem extra vitamine D (25mg) 
als de ‘R’ in de maand zit (sept-april) en ga voldoende naar buiten (minimaal een uur). Ook foli-
umzuur bij zwangeren en Vit B12 bij veganisten of mensen met een opnameprobleem worden 
wel geadviseerd. Als je een maagoperatie hebt ondergaan krijgen mensen ook extra vitamines. 
In alle andere gevallen is het niet nodig. 

• Naast gezonde en gevarieerde voeding is nog een aantal factoren heel belangrijk voor een ge-
zond immuunsysteem. Dat wordt hieronder in het leefstijlroer uitgewerkt:

Een aantal zaken uitgelicht
• Beweging en buitenlucht/natuur opzoeken zijn de goedkoopste, maar ook de effectiefste manie-

ren voor een betere gezondheid. Probeer dagelijks 30-60 minuten de buitenlucht/zon in te gaan. 
• Eet onbewerkte (voornamelijk) plantaardige en vezelrijke voeding, doe in ieder geval geen crash-

dieet!
• Beperk alcohol tot 1 glas per dag, maar liever géén alcohol. 
• Neem 7-8 uur slaap. Zet beeldschermen 2 uur van tevoren uit. 
• Probeer stress te vermijden, neem voldoende pauzes tussendoor. 

Handige websites en boeken
www.thuisarts.nl
www.voedingleeft.nl
Boeken “Eet beter in 28 dagen” en “Eet beter voor je maag en darmen” van huisarts Tamara de Weijer



 
*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 
 

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

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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Oude ansichten
Drogeham - De Buorren (midden) in 1940

Inleiding
Op 5 mei 2020 herdenken wij dat het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd werd van de Duitse bezet-
ting. De provincie Fryslân werd al op 15 april 1945 bevrijd. Zaterdag 14 april 1945 arriveerden de Cana-
dese bevrijders in Drogeham. Vervolgens gingen ze richting de brug bij Kootstertille. Begin 1940 is van 
Drogeham een serie van zes ansichten gemaakt. In de vorige Brinkpraat zijn hiervan twee opgenomen 
van de westkant. Nu de volgende twee die gemaakt zijn van het midden van De Buorren. Deze foto’s 
geven een beeld van ons dorp bij het begin van de Tweede Wereldoorlog die op 10 mei 1940 begon.

Het midden van De Buorren in 1940 (1)
Rechts vooraan café-res-
taurant Beerstra. Het deel 
van het dorp rond het café 
werd vroeger ‘De Hoeke’ 
genoemd. Zaterdag 14 april 
1945 stonden de Canadezen 
hier met hun legervoertui-
gen. De bevrijders werden 
met gejuich ontvangen. Aan 
de rechterkant van de weg 
is vooraan de bakkerij van 
Pieter de Vries en daarnaast 
de slagerij van Abele Kam-
minga. Helemaal achteraan 
de woning van postbode 
Hendrik van der Wal. Deze is 
later afgebroken. Hier komt 
nu het Skoallepaad uit op 
De Buorren.  

Het midden van De Buorren in 1940 (2)
Rechts vooraan de woning 
van gezin Jelle de Vries en 
daarnaast het huis van voer-
man Pieter Terpstra. Hier is 
nu ‘Van Wieren Regiobank’. 
Dan volgt het huis van tim-
merman Rintje Klaas de 
Jong. De beide openstaan-
de deuren horen bij de tim-
merwerkplaats. Achteraan in 
het midden met het pirami-
devormige dak is het post-
kantoor. Links vooraan de 
boerderij van Gjalt Overzet 
en daarnaast de bakkerij van 
Fokke Hoeksma. Links van 
de weg een lange rij elektri-
citeitspalen.

Klaas de Jong, Lytse Wei 26
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Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham
Dodenherdenking en bevrijding 2020
I.v.m. het Coronavirus heeft het kabinet alle bijeenkomsten en evenementen tot 1 juni 
verboden. De herdenking bij het Generaal Spoor-monument gaat dus niet door!
Op onderstaande wijze wil Plaatselijk Belang vormgeven aan de Nationale Dodenher-
denking en de viering van 75 jaar bevrijding:

 – Het luiden van de klok op Buwekleaster vanaf ± 19.45 uur tot 19.58 uur.
 – Boeketten worden gelegd bij de graven van de 3 oudstrijders (zie info*) door een afvaardiging 

van het bestuur.
 – 2 Kransen worden gelegd door een afvaardiging van het bestuur bij het Generaal Spoor-monument.
 – Vlaggen bij het Generaal Spoor-monument halfstok op 4 mei. I.v.m. het coronavirus een oproep 

van het Nationaal Comité 4 en 5 mei om de hele dag de vlag halfstok te hangen.
 – Op 5 mei de vlaggen in top van 8.00 uur tot 18.00 uur. 

*Graven Walburgatsjerke waar bloemen worden gelegd:

Marten Bergsma, landarbeider, overleden op 1 mei 1944.
Tijdens een razzia doodgeschoten in de weilanden achter de boerderij van K. Pool aan de Tillewei.

Ingang kerkhof, 2e rij links, steen vanaf zandpad.

Joukje Postma - de Wind.
Duitsers en de Nederlandse Binnenlandse strijdkrachten op de Betonwei (de Dunen) in Harkema. 
Deze vrouw werd door een kogel getroffen en is op 16 april 1945 overleden op de leeftijd van 52 jaar.

Ingang kerkhof, verharde pad volgen naar ingang kerk. Eén na laatste steen.

*Graf Buwekleaster waar bloemen worden gebracht:

Bernhard Hendrik van de Pol, leerling van de zeevaartschool. Op 1 mei 1944 tijdens een razzia in 
Drogeham gearresteerd en op 25 maart 1945 in een concentratiekamp te Hannover - Linde in Duits-
land overleden op de leeftijd van 23 jaar.

Info Vlaggenprotocol 2020
Onderstaand een overzicht van de datums waarop overeenkomstig het B&W-besluit, de vlag vanaf 
een gemeentelijk gebouw/object dient te worden uitgestoken.

Maandag 27 april Koningsdag: verjaardag koning Willem-Alexander (met wimpel).

Maandag 4 mei* Dodenherdenking: vlag halfstok van 18:00 uur tot zonsondergang.

Dinsdag 5 mei* Bevrijdingsdag.

Zaterdag 27 juni Veteranendag.

Zaterdag 15 augustus  Formeel einde Tweede Wereldoorlog.

*Afwijking van het protocol i.v.m. het coronavirus. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei vraagt aan heel 
Nederland om op 4 mei de vlag de hele dag halfstok te hangen ter nagedachtenis van de oorlogs-
slachtoffers en op 5 mei de vlag uit te steken om de vrijheid uit te dragen en als eerbetoon aan hen 
die ons 75 jaar geleden hebben bevrijd.



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 .0613904284

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 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 

Familiedrukwerk - Kalenders - Catalogussen 

Ontwerp - Printen - Boeken - Posters

Verspreiding - Reclameborden - Vlaggen

Spandoeken - Steigerframes - Banners 

Jan Gerkeswei 6, 9289 XL  DROGEHAM 
Telefoon: +31(0)512-331205 

WWW.DEJONGHOUTWAREN.NL
WWW.SCHOPSTEEL.NL

WWW.HOUTBUIGEN.NL

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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Stichting Begraafplaats Bouwekleaster Drogeham
Velen hebben de grafstenen/monumenten weer schoon gemaakt, ook heeft het onderhouds-
bedrijf zijn 1e grote beurt weer gedaan. Echter er zijn nog graven waarvan het onderhoud te 
wensen overlaat. Het bestuur vraagt aan een ieder die eigenaar van een grafsteen/monument is 
deze schoon te maken en schoon te houden.
Ook zijn er grafstenen die scheef staan en verzakt zijn deze stenen moeten weer recht gezet wor-
den zodat alles er weer netjes bijstaat. Tegen uurtarief kan het bestuur dit ook voor U verzorgen. 
Mochten er mensen zijn die dit op prijs stellen, laat het bestuur dit dan weten.
Dit kan alleen per mail, dit is dan tevens een bevestiging hierbij altijd rij nummer en grafnummer 
vermelden.Mail: siegal@telfort.nl

Siebe van der Galiën
Beheerder.

Fan de Fûgelwacht
Het broedseizoen is weer begonnen. De lente ook. Iedereen wil dan graag naar buiten. In de 
tuin bezig zijn. Een wandeling maken. De natuur in. Prachtig!!
Dat gaat heel goed samen, maar het kan ook misgaan. Dieren kunnen net als mensen niet tegen 
gif. De natuur gaat er ook aan kapot en juist van een gezonde natuur zijn mens en dier afhanke-
lijk!! Laten we daarom proberen geen gif (meer) te gebruiken. Dieren zijn soms ook afhankelijk 
van mensen. Vooral in het broedseizoen. Dan is het een kwetsbare periode voor de dieren. Ver-
storing kan dan fataal zijn. Laten we daarom proberen ons best te doen om verstoring in welke 
vorm dan ook te voorkomen.
  

Het bestuur.

Vogelrubriek Fûgelwacht

Mezen
Dit keer wat over de mezen. 
Het zijn typische bos- en boomgaardbewoners, maar ze zijn het hele jaar ook in de tuin te vin-
den. Het zijn kwieke vogeltjes. Ze vertonen graag hun kunststukjes als ze op zoek zijn naar eten. 
Mezen hebben een korte stevige snavel. De neusgaren zitten verborgen onder de veertjes.
De mees ziet in glas van bij voorbeeld ramen het spiegelbeeld van zichtzelf. De mees denkt dan 
dat er een concurrent in de buurt is en wil die verjagen, met als gevolg dat ze tegen het raam 
vliegt.  De oplossing is het raam even wat af te plakken. Er zijn veel soorten mezen. We beperken 
ons tot de koolmees en de pimpelmees.

Koolmees
De koolmees is een bekende broedvogel, die hier ook blijft. In de buurt van het broedgebied 
overwinteren ze.  De vlucht van de koolmees is boogvormig en snel. Typerend zijn de kort aantal 
vleugelslagen en het tegen het lichaam houden van de vleugel bij de vlucht..

De koolmees is ongeveer zo groot als een mus en iets groter dan de pimpelmees.
De kop is blauwzwart dat doorgaat aan voorhals en voorborst. Aan zijkant is een grote witte vlek. 
De bovenkant is geelgroen en de onderkant geel.
Het vrouwtje is iets kleiner dan het mannetje en de onderkant is wat minder zwart.
Koolmezen eten gevarieerd zoals insecten, spinnen, bessen en knoppen. Om dat laatste worden 
ze ook wel knoppenvernielers genoemd. Daarnaast eten ze ook jonge eikenprocessierupsen. 
Om die reden heeft de vogelwacht op verschillende plekken nestkasten opgehangen (zie onze 
website).



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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Koolmezen nestelen bijna overal. In holten, in bomen en ook in nestkasten. Het zijn meestal goed 
beschutte plekken. Toch maken ze het nest ook nog behaaglijk warm met mos en dierenhaar. 
Het liefst broeden koolmezen in een nestkast met de invliegopening naar het noordoosten. Ze 
leggen 1 tot 2 keer per jaar tussen de 8 en 13 eieren. De eieren zijn wit met rode vlekjes en ko-
men na 14 dagen uit. De jongen zijn tot 21 dagen in het nest. De ouden zorgen meerdere keren 
per dag voor eten. Na het uitvliegen worden de jongen nog zo’n twee weken bijgevoerd.
De zang van een koolmees lijk op een fietspompje of sirene van politieauto. 
De koolmees kan het geluid van andere vogels nabootsen.

Pimpelmees
De pimpelmees is ook een standvogel. De gedragingen komen overeen met de koolmees, maar 
ze komt niet zo vaak op de grond. Het mannetje en vrouwtje blijven elkaar het hele jaar gezel-
schap houden. De pimpelmees is iets kleiner dan de koolmees, minstens even slim en misschien 
wel behendiger dan de koolmees. Het blauwachtige springt er bij de pimpelmees uit. De boven-
kop is lichtblauw met een donkerblauwe ring om de hals. Ook deze mees heeft witte wangen, 
net als het achterhoofd. Kin en keel zijn zwart. Er gaat een zwarte streep van de snavel over het 
oog naar de achterkop. Pimpelmezen eten hetzelfde voedsel als koolmezen  Op de voedertafel 
zijn ze concurrenten van de koolmezen, ze wisselen elkaar af…om de beurt. Als ze geïrriteerd zijn 
gaat de blauwe kuif start omhoog. Ook zij hebben hun nest graag in een kast met de invliegope-
ning naar het noordoosten.

Bij de pimpelmees is bijna alles bescheidener. Maar… ze laat zich het kaas niet van het brood 
eten. Het schijnt dat grotere vogels worden verjaag door onder een tak te gaan hangen en hun 
in de tenen te prikken. De zang van de pimpelmees wordt vergeleken met een zilveren belletje 
(tsi, tsi, tsiiii) 

Het bestuur
Literatuur:
- Vogels in de nesten van Trion natuur
- Het vogelboekje van Dr. Jac. Thijsse
- Vogels van Dr. A.K. Vink

Mei Elkoar Yn Droegeham 
Mei Elkoar Yn Droegeham (afgekort: MEYD) wil voor meer verbinding zorgen 
in Drogeham. MEYD is een team van dorpsbewoners die zich bezighoudt met 
verschillende initiatieven. Wij richten ons op 3 speerpunten binnen het dorp, 
waaraan ook weer verschillende werkgroepen verbonden zijn:
1.  Positieve gezondheid à Werkgroep Fit & Sûn
2. Ontmoeten à Werkgroep De Doarpskeamer 
3. Activiteiten à Werkgroep activiteiten 

Het kernteam van MEYD bestaat uit de volgende leden:
• Neeltje van der Wal  (Penningmeester)
• Wieke Kootstra  (Secretaris, communicatie)
• Hinke Spoelstra-Hoeksma  (Werkgroep Fit & Sûn)
• Anita Bakker  (Werkgroep activiteiten)
• Klaas Alma  (Werkgroep de Doarpskeamer)

Samen verzamelen wij input vanuit de 3 verschillende werkgroepen en zorgen ervoor dat dit breed 
binnen Drogeham gecommuniceerd en gefaciliteerd wordt. Kijk voor de beschrijving van het ontstaan 
van MEYD en de omschrijving van iedere werkgroep op www.drogeham.com (onder het kopje MEYD).



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.

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

EUROREPAR CAR SERVICE DAB - NOARDEREIN 7, DROGEHAM - T. 0512 331955 - WWW.DABDROGEHAM.NL

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

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.
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De Doarpskeamer 
Zoals de meesten van jullie weten zijn we binnen Drogeham bezig geweest met het zoeken naar een 
nieuw dorpshuis. In eerste instantie was het idee om dit bij Sportpark “it Doltsje” te realiseren. Door 
verschillende ontwikkelingen heeft dit plan een andere wending gekregen. Dit is tijdens de Jaarver-
gadering van Plaatselijk Belang uitgebreid verteld. 
Een van de ontwikkelingen was dat het bestaande bestuur van “Jongerenwerk Drogeham” te ken-
nen heeft gegeven te willen stoppen, met als gevolg dat het jeugdhonk van Drogeham leeg zou 
komen te staan. Deze ontwikkeling heeft geleid tot het besluit om het jeugdhonk en Stichting Jonge-
renwerk Drogeham vanaf 1 maart 2020 onder MEYD te laten vallen. Door middel van een stemming 
via de Facebookpagina van Plaatselijk Belang werd de nieuwe naam van het jeugdhonk gekozen: De 
Doarpskeamer. 
Het voormalige jeugdhonk had echter wel een opknapbeurt nodig. Sinds 1 maart is er geverfd, ge-
sausd en is de vloer geëgaliseerd. Tevens hebben wij een deur geplaatst tussen de nieuwe Doarps-
keamer en de gymnastiekzaal, zodat we ‘sporten en ontmoeten’ stimuleren binnen Drogeham. We 
hopen door deze aanpak een mooie en gezellige “Doarpskeamer” voor alle inwoners van Drogeham 
te creëren. 

De werkgroep Activiteiten 
De werkgroep activiteiten is in het leven geroepen om wat meer reuring te krijgen binnen Droge-
ham. Door het aanbieden van diverse activiteiten voor jong en oud proberen wij de bewoners van 
Drogeham op de been te krijgen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 – Kleurwedstrijd;
 – Prijswoordpuzzel; 
 – Beren-scantocht;
 – Flatbingo. 

Flatbingo It Slotstee
Op zaterdag 18 april hebben wij voor de bewoners van ‘It Slotstee’ een 
bingo georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen konden wij dit niet 
binnen spelen en moesten we naar buiten. Iedere deelnemer deed mee 
vanaf zijn of haar eigen balkon. De zon scheen en deelnemers waren lek-
ker fanatiek. Met behulp van een geluidsinstallatie was Trienes de Boer, 
onze bingo-omroeper, vanaf de straat goed te verstaan. De bingorondes 
gingen als een trein en er zijn mooie prijzen in de wacht gesleept. 
Op dit moment is nog niet bekend hoe de coronamaatregelen er na eind 
april uit zullen zien. Maar dat er vaker gebingood gaat worden staat vast. 
Waar en wanneer volgt te zijner tijd.

Prijspuzzel MEYD
Hoe vaak ziet u het woord ‘MEYD’ in onderstaande puzzel staan? Pak uw pennenset erbij en ga er 
lekker voor zitten. MEYD wordt zowel horizontaal, verticaal als diagonaal geschreven. De letters 
MEYD staan altijd achter elkaar. Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een 
Hanijdrobon t.w.v. € 10,-. U kunt uw oplossing mailen naar MEYD@drogeham.com o.v.v. uw naam, 
adres en telefoonnummer of uw gegevens hieronder invullen, pagina uitknippen en inleveren op één 
van onderstaande adressen:

 – Anita Bakker, Walbrechta 3
 – Ingrid Alma, Sânkop 9

De prijswinnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld en bekend gemaakt op onze website en in 
de volgende editie van Brinkpraat. Veel succes! Uiterste inleverdatum is maandag 11 mei a.s.



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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Oplossing:  ............................................................   het woord ‘MEYD’

Naam:   ...........................................................................................

Adres:   ...........................................................................................

Tel.nr.    ...........................................................................................

Geschiedenis van Drogeham
Boerderijen (19)
We gaan nu verder met de Hamsterpein. Hamsterpein is een samentrekking van Hamster Opeinde, 
het ligt op het einde van Drogeham. 

Boerderij Hamsterpein 1
De plaats die onder nummer 5 in het stemkohier stond, was in 1698 reeds afgebroken. Hij stond ten 
zuiden van het huis op Hamsterpein 1a. De boerderij op de Hamsterpein 2 stond in het stemkohier 
onder nummer 6. Dit werd later de Van der Berg State genoemd. Vanaf 1840 woonden er Van der 
Bergs en nazaten van deze familie op de kop-romp-boerderij. Rond die tijd waren Pieter Durks van 
der Berg en Klaske Klazes Wijngaarden de bewoners. In 1873 werd de boerderij overgenomen door 
de ongetrouwde zoon Klaas Pieters van der Berg. Klaas Pieters overleed in 1907. Hij werd begraven 
in de laatste rij van het toen nog veel kleinere kerkhof bij Bouwekleaster. Het stuk land achter het 
kerkhof was van hem. Volgens overlevering wilde hij naast zijn eigen land begraven worden om bij 
de opstanding direct weer in zijn aardse werk te kunnen stappen. In 1909, toen er waarschijnlijk een 
nieuwe stelpboerderij was gebouwd, werden Minze Barteles Vries en Grietje Cornelis Wiersma de 
bewoners. Minze Barteles was een zoon van Bartele Oebeles Vries en Ruurdtje Pieters van der Berg, 
die op de Hamsterpein 3 woonden, en een oomzegger van Klaas Pieters. In 1930 trouwde dochter 
Hiltje Minzes Vries met Hendrik Pieters Sytsma uit Gerkesklooster en het jonge echtpaar kwam bij hun 
ouders in wonen. In 1969 brandde de stelpboerderij deels af. In de L.C. stond: In de Hamsterpein 
onder Drogeham is gisteravond om half 11 de stelphuizinge van de heer H. Sytsma voor het grootste 
gedeelte door brand verwoest. De brandweer uit Drogeham slaagde erin om het woongedeelte, dat 
door een brandmuur van de grote schuur was gescheiden, te behouden. In de schuur, die tot de nok 
toe gevuld was met hooi, verbrandden een trekker, enkele boerenwagens en veel gereedschap. De 
totale schade wordt geraamd op ongeveer twee ton. Omtrent de oorzaak van de brand tast men in 
het duister. De voorhuizinge is deels bewaard gebleven. Alleen het puntdak werd vervangen door 
een platdak. Bij het huis werd een nieuwe loopstal gebouwd. Tegenwoordig is Klaas Jan Mooning, 
een kleinzoon van Hendrik en Hiltje, hier boer.

Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl



Eigenaar - Dhr. A. de Jong
De Buorren 30 
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 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 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)

Belangrijke nummers


