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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. Kopijdatum
7 (september) 24 augustus
8 (oktober) 21 september
9 (november) 26 oktober
10 (december) 23 november
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Van de redactie
De versoepeling

Deze Brinkpraat is de laatste voor de zomervakantie, dat is dus alweer een half jaar in deze vorm.

Door de aangekondigde versoepeling van de minister-president krijgen we allemaal wat meer ‘lucht’, 
maar wees gewaarschuwd en houd u aan de regels!
Langzaam begint alles zich weer een beetje op te richten, daarbij geholpen door het mooie weer en 
de natuur.
In deze Brinkpraat is de kerkenpagina niet volledig voor de komende zomermaanden. Op dit mo-
ment kan namelijk voor sommige kerken nog niet worden aangegeven hoe de verruiming van de 
maatregelen zal uitpakken voor de kerkdiensten.
Wel kunnen wij weer enkele activiteiten melden. De MEYD is namelijk druk in de weer voor de “Ham-
sters”. Maar er valt meer te lezen in deze editie van de Brinkpraat.

Dan rest ons als redactie alle inwoners van Drogeham een goede en gezonde zomer toe te wensen!

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

Gevonden/verloren
Op 18 mei 2020, tussen 13.00 en 14.00 uur, heeft een fietser ter hoogte van de Krúswei / fietspad 
een filmcamera verloren. De eigenaar zou graag weer in het bezit komen van zijn camera.
Tel. 06 – 39 61 18 77
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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.

Geschiedenis van Drogeham
Boerderijen (19)
We gaan nu verder met de Hamsterpein (deel 2). Hamsterpein is een samentrekking van Hamster 
Opeinde, het ligt op het einde van Drogeham. 

Boerderij Hamsterpein 2
Op deze boerderij hebben generaties lang Postmussen gewoond. Hij stond onder nummer 7 in het 
stemkohier. Rond 1800 woonden hier Hendrik Alberts Postmus en Joukje Hendriks Ytsma. In 1840 
werd er van boerderij geruild. Broer Jelle Alberts Postmus en Wytske Popkes Zuidema kwamen 
van de Hamsterpein 10a naar de Hamsterpein 2 en weduwe Joukje Hendriks Ytsma ging naar de 
Hamsterpein 10a. Rond 1850 kwamen zoon Popke Jelles Postmus en Wytske Simons Zuidema op 
de boerderij. In 1899 waren beide echtelieden overleden en werd het bedrijf voortgezet door de 
ongetrouwde zonen en dochter Jelle, Siemen, Wietske en Albert Popkes Postmus. In 1929 overleed 
Siemen als laatste van de broers en zuster. De boerderij werd in de krant te koop aangeboden en 
omschreven als: De boerenbehuizinge met schuur, bijschuur, in welk een en ander stalling voor 32 
stuks vee, paardenstalling, en varkenshokken en verdere getimmerten. De boerderij werd gekocht 
door Bokke van der Burg uit Opeinde. Hij liet voor fl. 10.000,- een nieuwe stelpboerderij bouwen 
door architekt/timmerman Bouke de Jong. In de oude kop-romp-boerderij zaten nog een antiek 
bedschut en antieke tegels die te koop werden aangeboden. Nieuwe bewoners werden zoon Frans 
Bokkes van der Burg en Trijntje Jans van der Wal. Eind jaren ’50 kwamen oomzegger Roel Alles van 
der Wal en Tietje Wiegers Sikkema op de boerderij. Na het overlijden van Tietje in 1966 trouwde 
Roel enkele jaren later met Hinke Gerbrandy. In de negentiger jaren is de boerderij overgenomen 
door zoon Allard van der Wal en Tineke Kamminga.

Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl
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Kerkenpagina
GKV Drogeham
LET OP: Al deze diensten zijn Internetdiensten! Nieuw is 
dat deze diensten nu ook met beeld zijn voorzien. 

07-06 11.00 uur      
14-06 11.00 uur     
21-06 11.00 uur  
28-06 11.00 uur   
Door het coronavirus is de invulling voor de maanden juli/
augustus nog niet bekend.

CGK Drogeham 
LET OP: Al deze diensten zijn Internetdiensten! 
01-06 09.30 uur Ds M.J. van Keulen
07-06 09.30 uur Ds M.J. van Keulen
14-06 09.30 uur Ds M.J. van Keulen
21-06 09.30 uur Ds M.J. van Keulen
28-06 09.30 uur Ds M.J. van Keulen

Kerkdiensten CGK Drogeham
Voor de kerkdiensten geldt, onder voorbehoud van de situatie met het Coronavirus.
Vanaf 1 juli zullen de kerkdiensten weer worden opgepakt. Er mogen maximaal 100 gemeenteleden 
de diensten bijwonen. Daartoe worden bij toerbeurt de leden van de wijken 1+3 en 2+4 uitgenodigd 
tot de leeftijd van 65 jaar.

Maandag 5 juli 2020 Zondag 12 juli 2020
09.30 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 1+3 09.30 uur ds. M.J. van Keulen wijk 2+4
14.00 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 2+4 14.00 uur ds. M.J. van Keulen wijk 1+3

Zondag 19 juli 2020 Zondag 26 juli 2020
09.30 uur ds. M.J. van Keulen wijk 1+3 09.30 uur ds. B. de Graaf, Nunspeet, wijk 2+4
14.00 uur ds. M.J. van Keulen wijk 2+4 14.00 uur ds. B. de Graaf, Nunspeet, wijk 1+3

Zondag 2 augustus 2020 Zondag 9 augustus 2020
09.30 uur ds. J. Westerink, Urk, wijk 1+3 09.30 uur ds. J. Westerink, Urk, wijk 2+4
14.00 uur ds. J. Westerink, Urk, wijk 2+4 14.00 uur ds. J. Westerink, Urk, wijk 1+3

Zondag 16 augustus 2020 Zondag 23 augustus 2020
09.30 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 1+3 09.30 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 2+4
14.00 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 2+4      14.00 uur ds. K. Jonkman, Steenwijk, wijk 1+3

Zondag 29 augustus 2020
09.30 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 1+3
14.00 uur ds. M.J. van Keulen, wijk 2+4

PKN Drogeham
Alle kerkdiensten van de PKN vervallen in de maand juni.
Door het coronavirus is de invulling voor de maanden 
juli/augustus nog niet bekend.



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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Klaverjassen
Hallo dames en heren, 
Door de coronacrisis en de maatregelen daarbij moest ook het klaverjassei-
zoen eerder stoppen. We hebben 11 avonden gekaart i.p.v. de normale 13 
en de kaartavond met de prijsuitreiking. De opkomst tijdens de kaartavon-
den waren goed, gemiddeld zo’n 20 personen. En wat was het altijd gezellig! 
We hopen oktober weer te kunnen starten met het nieuwe kaartseizoen.... 
Prijzen ( 1e,2e en 3e prijs ) worden persoonlijk bij de winnaars gebracht. 

Hier de eindstand van het klaverjasseizoen 2019/2020: 
1. Jan Postmus
2. Waatze Nicolai
3. Gerrie Hoeksma
4. Appie de Vries
5. Anne van Houten 
6. Hillie Zijlstra
7. Jan Spinder
8. Tinus Huisma
9. Peter Kronemeyer 
10. Durk Pultrum
11. Henk Storm
12. Leo
13. Tineke Bijlsma 
14. Bettina Bijlsma 

We hopen jullie allen weer te zien bij het volgend kaartseizoen in oktober!!!!! 
Blijf gezond en pas op goed elkaar.......... 

Namens de kaartcommissie: 
Hillie Zijlstra
Henk Storm
Peter Kronemeyer

Bedankje
Dankewol foar alle belangstelling foar myn 80e jierdei saterdei 4 april, foar alle tillefoantsjes, kado’s, 
blommen en kaartsjes, it wie geweldich! Hertlike groet, Willem Hoeksma Lytsewei 51

Oud papier
Oud papier inzameling jeugdwerk Faith    

Helaas……………………

Als jeugdwerk PKN Drogeham hebben wij al jaren lang een 
spaarpotje voor onze activiteiten. Dit spaarpotje komt tot 
stand door opbrengsten van bijeen gebracht oud papier. 
Dit oud papier wordt door u altijd trouw gebracht naar onze 
container, en onze vrijwilligers netjes opgestapeld. 
Echter, de kiloprijs van oud papier is gedaald naar 4 cent per 



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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kilo, en wij zijn tegenwoordig € 100,00 verschuldigd per leging van de container (Voorheen was het 
omwisselen van de container gratis). 

Dit betekent concreet dat de kosten momenteel hoger zijn dan de opbrengsten van het oud papier. 
Van alle kanten hebben we bekeken hoe we hier een oplossing voor kunnen vinden, maar op dit 
moment komen we hier niet uit. Dit heeft ons, met pijn in het hart, doen besluiten om per 1 juli 2020 
te stoppen met “inzamelen” van oud papier via de container.

We willen u bedanken voor al die jaren dat u uw oud papier heeft ingeleverd bij de container voor 
het jeugdwerk van PKN Drogeham.
Tot 1 juli staat de container nog op de vaste plek.

Namens Oud Papier Commissie, 

Henk Oedzes, Thom Krol
Avond4daagse

Beste allemaal,
In de Brinkpraat van april vertelden wij jullie nog enthousiast over de 
Avond4daagse die gepland stond in Juni. Helaas moeten wij jullie in deze 
Brinkpraat meedelen dat er dit jaar geen Avond4daagse in Drogeham ge-
organiseerd zal worden. Dit heeft te maken met de maatregelen omtrent 
Covid-19 die zijn ingesteld. In eerste instantie hebben wij eerder voorge-

steld om de Avond4daagse te verplaatsen naar de 2de week van september, maar ook dat hebben 
we niet kunnen realiseren. Namelijk er mogen geen evenementen tot 1 september georganiseerd 
worden, dat maakt het voor ons lastig in te schatten wat de maatregelen na 1 september zullen zijn. 
Om enig duidelijkheid te verschaffen hebben wij daarom ook moeten besluiten om het evenement 
voor dit jaar af te lassen.

De avondvierdaagse commissie. 

De Spitkeet
DE SPITKEET HEET U VAN HARTE WELKOM

Als alles goed gaat mag De Spitkeet op 1 juni weer open. 
Graag heten wij u dan weer welkom in ons museum en ook 
in onze vernieuwde en uitgebreide ontvangstruimte. Uiter-
aard wel onder de voorwaarden die de overheid ons oplegt 
in verband met het heersende coranavirus.

De Spitkeet vertelt het verhaal over het wonen, leven en werken op de arme Fries-Groningse heide 
van 1800 tot 1950. Er zijn verschillende woonverblijven te bezichtigen, zoals een spitkeet, een hol-
woning, diverse woudhuisjes, een onderduikershol en een armenhuis. Daarnaast is er een expositie-
ruimte voor turf en vlas en het armenkerkhof met de klokkenstoel en een baarhuisje. 

Elk jaar hebben we een speciale tentoonstelling in de Mallemolen. Dit jaar is de tentoonstelling ge-
wijd aan ’75 jaar vrijheid’ onder de titel ‘Frijdom wie de heechste wet …’. 

Daarnaast worden er verschillende evenementen georganiseerd, zoals een oude ambachtendag, 
een harmonicafestijn, een fruitdag en een winterfair. Voor de jeugd worden er speciale activiteiten 
georganiseerd op tweede paasdag, in de voorjaarsvakantie en in de herfstvakantie. Ook beschikken 
we over twee speeltuinen en kunnen de kinderen bij een bezoek meedoen aan een speurtocht.
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Voor groepen zijn er speciale arrangementen. Zij kunnen op verzoek onder leiding van een gids een 
rondleiding over het park krijgen. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden voor buffetten. Ook 
zijn er  fiets- en wandelarrangementen mogelijk.

Uiteraard wordt voor deze activiteiten entree gevraagd. U kunt echter ook voor € 20,- donateur 
worden. Na betaling van de donatie kunt u dan het hele jaar (met het gezin) gratis naar binnen. De 
kosten van de donatie hebt u er dus zo maar uit. Ook voor grootouders is het aantrekkelijk, want de 
kleinkinderen mogen op hun donateurskaart gratis mee naar binnen. 

Voor dit jaar zetten we een speciale donateursactie op touw. We bieden twee mogelijkheden:

1. U kunt donateur worden voor € 20,-. Als extra ontvangt u dan een presentje.
2. U kunt donateur worden voor € 30,-. U bent dan donateur in 2020 en ontvangt een waardebon 
voor 2021. Deze kunt u volgend jaar omruilen voor een donateurskaart voor 2021. (U bespaart hier-
mee dus € 10,00).

Donateurs vormen een belangrijke inkomstenbron voor ons museum. Vooral in deze voor ons fi-
nancieel moeilijke tijd hebben wij de steun van de donateurs hard nodig. Daarom vragen wij u om 
bijgevoegd formulier in te vullen en in te leveren bij De Spitkeet. 

Een bezoek aan De Spitkeet kan een mooi alternatief zijn voor als u dit jaar niet op vakantie gaat of 
dicht in de buurt blijft. Voor meer informatie over ons museum verwijzen wij u graag naar onze web-
site: www.despitkeet.nl. En voor vragen kunt u contact opnemen met info@despitkeet.nl of bellen 
naar 0512-840431.

Aanmeldingsformulier voor donateur van Openluchtmuseum “De Spitkeet” te Harkema.

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

Geboortedatum: ....................................................................................................................................

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

Woonplaats: ..........................................................................................................................................

Telefoonnummer: ..................................................................................................................................

E-mailadres: ...........................................................................................................................................

Bankrekeningnummer: NL .....................................................................................................................

Ten name van: .......................................................................................................................................

Keuze: (aankruisen keuze; bij de kassa betalen liefst per pin; of via de bank onder vermelding van 
donateur 2020)
0  donateur voor 2020 met een presentje voor € 20,00
0  donateur voor 2020 met een waardebon voor donateur 2021 voor € 30,00
0  nieuwsbrief via de mail met informatie over de activiteiten 
0  machtiging incasso

Donateurs hebben op vertoon van de donateurskaart het hele vrije toegang voor het hele gezin en 
grootouders mogen op vertoon van de donateurskaart hun kleinkinderen vrij mee naar binnen ne-
men. Donateurs ontvangen gratis een jaarverslag en ontvangen, als ze dat wensen, zo nu en dan een 
brief met informatie over de activiteiten via de e-mail.



 
*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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Mei Elkoar Yn Drogeham
Mei Elkoar Yn Droegeham (afgekort: MEYD) wil voor meer verbinding zorgen in 
Drogeham. MEYD is een team van dorpsbewoners die zich bezighoudt met ver-
schillende 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 ont-
staan van MEYD en de omschrijving van iedere werkgroep op www.drogeham.com (onder het kopje 
MEYD).

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. De MEYD-prijswoordpuzzel en autopuzzelrit zoals hieronder be-
schreven zijn één van de vele activiteiten die wij hebben georganiseerd. Daarnaast proberen we elke 
editie een puzzel voor de Brinkpraat te maken. 

MEYD- prijswoordpuzzel april
In april kon iedereen meedoen aan de MEYD-prijswoordpuzzel. De opdracht bestond uit het invullen 
van de puzzel en het aanleveren van een slogan voor MEYD. In totaal waren er 45 inzendingen.
De oplossing van de puzzel was: Mei Elkoar Yn Droegeham. 
1e prijs 
De 1e prijs ging naar Anneke Loonstra. Met de slogan: “Ien is mar allinnich, twa is al wat mear, mar 
mei-elkoar komt alles klear”. De slogan van Anneke voegen we in het vervolg toe aan onze commu-
nicatie-uitingen. Zie bijvoorbeeld de pen die tijdens de autopuzzelrit is uitgedeeld. 
2e prijs
De 2e prijs ging naar Sytze en Trynke Veenstra. Met de slogan: “Drogeham is met MEYD op de toe-
komst voorbereid”. 
3e prijs
De derde prijs ging naar José de Haas. Met de slogan: “Samen met MEYD, verdrijven wij de tijd”. 

MEYD-prijspuzzel mei
In editie nr. 5 van de Brinkpraat kon u meedoen aan de prijspuzzel MEYD. Hoe vaak ziet u het woord 
MEYD in de puzzel staan? Het antwoord was : 39 keer. In totaal waren er 14 inzendingen, waarvan 8 
het goede antwoord gaven. Uit de 8 goede inzendingen hebben we de volgende winnaar getrok-
ken: Alie de Vries. Gefeliciteerd met de prijs! De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de 
prijswinnaar uitgereikt.

We willen iedereen bedanken voor het meedoen! 



nr. 6    •    Juni 2020
12

 

 

Prijs kruiswoordpuzzel MEYD 
Los onderstaande kruiswoordpuzzel op en lever uw oplossing in op een van onderstaande adressen of mail 
de oplossing o.v.v. van uw naam, adres en telefoonnummer naar MEYD@drogeham.com.  

Uit alle juiste inzendingen verloten wij een Hanijdro tegoedbon t.w.v. € 10,- 
 
De uiterste inleverdatum is maandag 1 juni a.s. De prijswinnaar wordt door ons persoonlijk op de hoogte 
gebracht en bekend gemaakt op onze website en in de volgende uitgave van Brinkpraat. Veel succes!!!  
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Oplossing:            

a b c d e f 
 

g h i 
 

  

             

     
j k l m n o p q 

 
Naam  : ……………………………………………………………… 
 
Adres  :  ……………………………………………………………… 
 
Woonplaats :  ……………………………………………………………… 
 
Tel.nr.   :  ……………………………………………………………… 
  

Inleveradressen: 

Anita Bakker, Walbrechta 3 

Ingrid Alma, Sânkop 9 

Prijs kruiswoordpuzzel MEYD
Los onderstaande kruiswoordpuzzel op en lever uw oplossing in op een van onderstaande adressen 
of mail de oplossing o.v.v. van uw naam, adres en telefoonnummer naar MEYD@drogeham.com.
Uit alle juiste inzendingen verloten wij een Hanijdro tegoedbon t.w.v. € 10,-
De uiterste inleverdatum is maandag 1 juni a.s. De prijswinnaar wordt door ons persoonlijk op de 
hoogte gebracht en bekend gemaakt op onze website en in de volgende uitgave van Brinkpraat. 
Veel succes!!!

Naam :  ........................................................................................ Inleveradressen:

Adres :  ........................................................................................ Anita Bakker, Walbrechta 3

Woonplaats :  .............................................................................. Ingrid Alma, Sânkop 9

Tel.nr. :  ........................................................................................

Horizontaal  Verticaal
1. Gesloten  1. Hard maken
3. Prettig  2. Mager
6. Kledingstuk  4. Sportaccommodatie in Drogeham
8. Oppervlaktemaat  5. Joker
10. Traditioneel volksverhaal  6. Droog (van wijn)
12. Berg  7. Huisdier
14. Plezier  8. Reeds
15. Straatnaam in Drogeham  9. Straatnaam in Drogeham
17. Eer  11. Loyaal
18. Afkorting Naamloze Vennootschap  13. Straatnaam in Drogeham



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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20 Speelgoed  15. Persoonlijk naamwoord
21. Mineraalwater  16. Geweidragend dier
23. Toespraak  17. Edelsteen
24. Voorzetsel  19. Legio
25. Plaats in Achtkarspelen  20. Plant
26. Wiskundige eenheid  22. Bloembed
27. Persoonlijk naamwoord  27. Plaats in Achtkarspelen
28. Bijwoord  30. Bevestiging
29. Okido  31. Enorm
30. Straatnaam in Drogeham  32. Stemming
34. Rijtuig  33. Straatnaam in Drogeham
35. Blik  34. Deel van skelet (hoofd)
38. Straatnaam in Drogeham  36. Met een lage dichtheid
39. Uurwerk  37. Straatnaam in Drogeham
40. Tennisterm  42. Niet rechtstreeks
41. Vlinder  44. Later
43. Straatnaam in Drogeham  45. Bloem
48. Vleeswaren  46. Schoonmaakdoek
49. Rund  47. Evangelische Omroep
50. Zeep gemengd met water  48. Gedroogd gras
51. Muzieknoot  51. Afkorting titel
52. Persoonlijk naamwoord  53. Tijdperk
54. Bevel aan een hond  54. Onvoltooid verleden tijd van ‘zien’
55. Voedingsmiddel  56. Boom
57. Afkorting voor afstandsbediening  58. Pap
59. Piraat  60. Verenigde Naties
61. Werkplaats van een beeldend kunstenaar  62. Muzieknoot
64. Bijwoord  63. Afkorting van Rhodium
65. Entree
66. Voornaam presentator Inbar van ‘Bananasplit’
67. Bovenbeen

MEYD Autopuzzelrit
Auto’s klaar, rijden maar! Al puzzelend de route ontdekken die je moet rijden, dat is het idee van een 
autopuzzeltocht. Mei Elkoar Yn Droegeham (MEYD) had voor 21 mei Hemelvaartsdag een route van 
ongeveer 35 km uitgezet in de omgeving van Drogeham. Zo’n 38 auto’s starten vanaf de verschillen-
de startlocaties om zich te wagen aan deze bijzonder mooie route. Wie goed heeft opgelet tijdens 
de lessen Frans op school wist de vraag “kennis van de Franse taal bepaalt welke kant je op gaat” 
met gemak te beantwoorden. Een enkeling heeft een paar keer moeten keren om weer de juiste weg 
te volgen. Maar uiteindelijk is iedere deelnemer geëindigd met een selfie bij het monument van Dro-
geham. De winnaars zijn ’s avonds bekend gemaakt via de website www.drogeham.com/activiteiten.
Met het motto: “Ien is mar allinich, twa is al wat mear, mar mei-elkoar komt alles klear!”, hoopt MEYD 
nog veel mooie activiteiten te kunnen organiseren. We willen iedereen bedanken voor het meedoen!

Met een bezemstok werden de  Onderweg blikgooien vanuit de 
zakjes met versnaperingen overhandigd. auto, was één van de opdrachten. 



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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Fûgelwacht
Zwaluwen
Nu een rubriek over zwaluwen. Er zijn meerdere zwaluwen. Er is ook nog de gierzwaluw, maar deze 
hoort in tegenstellig tot de naam doet vermoeden niet tot de familie van de hieronder genoemde 
zwaluwen. De meest bekende zijn de huiszwaluw en de boerenzwaluw. Daartoe beperken we ons 
daarom. De boeren- en huiszwaluwen zijn behoorlijk in aantal achteruit gegaan. Ze staan daarom 
ook op de rode lijst. Ze zijn voor hun broedgelegenheid voor een groot deel van de mens afhanke-
lijk. We vinden ze allemaal prachtig, maar ja… de overlast. Advies: doe een plankje onder het nest. 
De boerenzwaluw en de huiszwaluw overwinteren in Afrika. In april komen ze terug. De boerenzwa-
luw een paar weken eerder dan de huiszwaluw. De huiszwaluw gaat eerder terug.Beide zwaluwen 
hebben een klein en breed en plat snaveltje waarmee ze wel een grote bek op kunnen zetten. De 
mondhoeken liggen nog achter de ogen. Ze hebben een gevorkte staart. Insecten, zoals vliegen en 
muggen vangen ze in de lucht. Als weersvoorspelling wordt het volgende wel gebruikt: “Vliegen de 
zwaluwen hoog (insecten vliegen dan hoog) dan is het weer schoon en droog, vliegen ze laag (de 
insecten vliegen dan laag), regen voor vandaag.” Met een klein beetje oefening zijn de huiszwaluw 
en boerenzwaluw wel uit elkaar te houden. Huiszwaluwen zijn zeer sociaal. Ze broeden soms in kolo-
nies van wel 100 nesten. Bij boerenzwaluwen gaat het in de regel om enkele paren. De huiszwaluw 
vliegt meer fladderend dan de boerenzwaluw.

Huiszwaluw
De bovenkant is staalblauw. Er is een opvallende witte stuit. De onderkant is zuiver wit tot aan de 
snavel. De schouderveren zijn iets blauwglanzend. De gevorkte staart is korter dan die van de boe-
renzwaluw. De poten zijn kort en wit bevederd. Het nest wordt gemaakt van klei en zand en ziet er 
komvormig uit. Aan de binnenkant gras en veertjes Het nest is aan de buitenkant van gebouwen. 
Het nest wordt geplakt tegen muren en is bijna helemaal dicht. De 4 tot 6 eieren zijn glanzend wit. 
Beide ouders broeden. De eieren komen na ongeveer 14 dagen uit. Het uitvliegen van de jongen is 
na gemiddeld zo’n 25 dagen. Na het uitvliegen voeren de ouders de jongen nog een week of twee. 
De huiszwaluw broedt meerde keren. De jongen blijven nog lang in de buurt van het nest. Het is dan een prach-
tig gezicht wanneer ze allemaal rondom het nest vliegen. De huiszwaluw heeft een ingetogen, borrelende, 
kwetterende zang. De lokroep is  twit, twit vooral in de avond als ze jagen en spelen en een raspende roep.

Boerenzwaluw
De boerenzwaluw is rondom boerenerven te zien. De bovenkant en het verenkleed zijn blauwzwart.
Het voorhoofd, de wangen en de keel zijn bruinrood met een zwarte borstband. De onderkant rossig 
wit. Op de staartpennen zijn mooi witte vlekken. De staart is langer dan die van de huiszwaluw en 
zeer diep gevorkt. Ze maken halfopen moddernesten en bij voorkeur binnen in een schuur. De 3 tot 
6 eieren zijn wit met rode en grijze stippels. De eieren worden na ongeveer 14 dagen voornamelijk 
door het vrouwtje uitgebroed. Beide ouders verzorgen de jongen wel. Het uitvliegen van de jongen 
is na gemiddeld zo’n 23 dagen. Eerst komen ze in de avond terug naar het nest en worden dan 
gevoerd. Overigens ook wel in de lucht. De boerenzwaluw heeft een kwetterende, zeer snelle zang.

Het bestuur
Literatuur:
- Het vogelboekje van Dr. Jac. Thijsse - De complete vogelgids van Michael Lohmann
- Mijn tuin een paradijs voor Vogels van Michael Lohmann

Nieuws Huisartsenpraktijk Drogeham
Zorgverlening voor niet-corona problemen
In verband met de coronacrisis proberen wij zoveel mogelijk rechtstreeks persoonlijk contact te ver-
mijden en maken wij gebruik van andere manieren van zorg verlenen. Dit houdt in dat wij meer tele-



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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fonisch afhandelen, de mogelijkheid van beeldbellen gebruiken en foto’s via WhatsApp beoordelen.
Ook proberen wij andere manieren te bedenken om toch metingen en handelingen te kunnen blij-
ven doen. Te denken valt aan het uitlenen van bloeddrukmeters en zuurstofmeters, het vervangen 
van injecties door tabletten en bij het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker kan ook een zelf-
test worden aangevraagd. Daarnaast proberen wij het afhalen van briefjes en verwijzingen te vermin-
deren door gebruik te maken van email. Bij het uitdelen van medicijnen aan het einde van de dag, 
proberen wij het contact moment zo kort mogelijk te houden en mogen niet meer dan 2 personen 
tegelijk de praktijk binnenkomen. 

Wij hebben gemerkt dat de afgelopen weken mensen erg begripvol zijn geweest en we hopen dat 
dat nog even zo zal kunnen blijven. We zullen voorlopig met het virus moeten leven. Wij verwachten 
dan ook dat deze manier van werken voor een deel blijvend zal zijn. 

Griepprik en pneumokokken-vaccinatie
Dit jaar zal voor het eerst gestart worden met het geven van een inenting voor pneumokokken. Pneu-
mokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie. Deze 
kan oor- en longontsteking veroorzaken, maar ook bloedvergiftiging en hersenvliesontsteking. De 
ziekte komt het meest voor bij kleine kinderen en ouderen. In het najaar 2020 krijgt iedereen die dit 
jaar 73 tot en met 79 jaar wordt, een vaccinatie tegen pneumokokken aangeboden. Deze kan tegelijk 
met de griepprik gegeven worden. U ontvangt daarvoor een uitnodiging tegelijk met de jaarlijkse 
uitnodiging voor de griepprik. 

Officiële overname Huisartsenpraktijk Twijzel
Per 1 juli 2019 is dokter Theo Woudstra in Twijzel gestopt met zijn praktijk. Dokter Renate van der 
Meulen heeft vanaf dat moment de praktijk voortgezet, maar nog niet officieel over genomen. De 
praktijk in Twijzel vormt samen de praktijken in Noordburgum, Kootstertille en Drogeham een waar-
neemgroep. Twijzel en Noordburgum werken nauw samen in vakantietijd evenals Kootstertille en 
Drogeham. Op vrije middagen en bijzondere dagen kan het zijn dat patiënten van onze praktijk ook 
naar Twijzel of Noordburgum worden verwezen. Wij zijn dan ook erg blij dat dokter van der Meulen 
heeft besloten om te blijven en de praktijk officieel over te nemen per 1 mei 2020. Wij hebben aan 
haar een hele fijne collega en op deze manier kan alle samenwerking blijven bestaan.

CoVideo‘s voor jongeren
Een mooi digitaal voorbeeld om jongeren een hart onder de riem te steken: de CoVideo’s.
De wereld staat dankzij corona nu al een paar weken flink op z’n kop. Ook voor jongeren. Daarom 
hebben de jongerenwerkers van KEaRN een paar BF-ers (Bekende Friezen) gevraagd of zij filmpjes 
willen opnemen, speciaal voor de jongeren uit Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Om te laten zien 
hoe zij omgaan met alle veranderingen van de afgelopen weken en om handige tips te geven! Het 
resultaat: de CoVideo’s. We posten iedere week een CoVideo op insta, YouTube en Facebook!
Roepen de CoVideo’s vragen op bij de jongeren of hebben ze zelf tips die ze willen delen? Iedere 
donderdagavond zijn de jongerenwerkers uit Tytsjerksteradiel vanaf 19.00 uur live te vinden op in-
sta: jeugdenjongerenwerktd! voor vragen, tips of gewoon even online kletsen.
Ook Vera (de jongerenwerker uit Achtkarspelen) zal op bepaalde momenten live gaan. Hou hiervoor 
haar insta account in de gaten: vera_jongerenwerk. De filmpjes zijn hier te vinden:

Instagram:  Facebook:  YouTube:
jeugdenjongernwerkt d kearnwelzijn8k kearnwelzijn
vera jongerenwerk kearnwelzijntdiel

Het eerste filmpje is al online gegaan! Hierin geeft Emiel van de Friese band de Hûnekop tips om 
de coronatijd door te komen.



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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Oude Ansichten
Drogeham in 1940 (3) De Sânnen

Inleiding
Vrijdag 10 mei 1940 begon voor ons land de Tweede Wereldoorlog. Dat is nu tachtig jaar geleden. 
In 1940 maakte een fotograaf een serie van zes ansichten van Drogeham. De opnamen sluiten mooi 
op elkaar aan. In de Brinkpraat van april staan twee foto’s die gemaakt zijn van de westkant van De 
Buorren en in het nummer van mei twee van het midden. Nu de laatste twee. Ze geven een beeld 
van de oostkant van het dorp: De Sânnen. Beide ansichten zijn in 1941 vanuit Drogeham verstuurd 
met een postzegel van anderhalve cent. 

De Sânnen in 1940 (1)
Het gebouw rechts voor-
aan was van 1899 tot 
1913 de Christelijke la-
gere school. Daarna ver-
enigingsgebouw van de 
gereformeerde kerk: Pro 
Rege. Het is in 1968 afge-
broken.Nu is er een par-
keerplaats. Links vooraan 
de pastorie van de gere-
formeerde kerk. In 1940 
woonde hier gezin ds. 
H.J. Meijerink. Rechts van 
de pastorie staat het oude 
kerkgebouw. In de woning 
naast de kerk woonde ge-

zin Boeiinga. Meester R. Boeijenga was onderwijzer aan de school die iets verderop staat.

De Sânnen in 1940 (2)
Rechts vooraan staat het 
‘Skoallehûs’. Dit is in 1934 
gebouwd. In dit huis 
woonde gezin Moltmaker. 
Meester K.J. Moltmaker 
was van 1934 tot 1946 
hoofd van de geref. school 
die aan de overkant staat. 
In het oude schoolge-
bouw is nu Daeldersplak.
Het huis in het midden     
met de mooie sierstenen
boven de ramen, is in  1927 
gebouwd. Hier woonde in 
1940 gezin Van der Veen. 
De weg door het dorp is  
een betonweg. Deze werd

in 1936 aangelegd. Rechts van de weg staan palen voor de distributie van radio-uitzendingen.
Links elektriciteitspalen.

Klaas de Jong, Lytse Wei 26



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


