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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. 06-20773803
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:
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Van de redactie
Stilte?

De 35e jaargang van Brinkpraat is over de helft getreden
de stilte in ons dorp, door Corona, heeft ons niet gemeden.
Het redactieteam voor de 1e keer weer echt bij elkaar, wel op 1½ mtr afstand
toch gaat er van alles door kun je lezen in deze dorpskrant.
Dat Drogeham op de toekomst is voorbereid,
kun je merken aan de activiteiten van MEYD!

Vergadering in kleine opzet en online
dat is iets wat het voorlopig nog wel zal zijn,
maar dat het “leeft” in Drogeham is iets dat zeker is,
des te meer voel je dan het “contact” gemis.

Terug naar de dorpskrant met leesbare inhoud,
wil Brinkpraat zo blijven bestaan, laat ons niet koud.
De vraag komt dan boven drijven
om nieuwe adverteerders in te lijven.
De tijd hiervoor begint al te dringen,
tot eind november kunt u / jij nog meedingen.
Het voorbereiden en uitwerken kan niet te lang
want in 2021 begint de 36e jaargang.

Veel leesplezier, het redactieteam.  

MEYD-prijswoordpuzzel juni 
De oplossing van de prijswoordpuzzel in juni was ‘geniet van zomertijd’. 
Uit de goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: mw. A. 
Rekker-vd Bij. Gefeliciteerd met de prijs! 
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt. 

Dorpsagenda

Zaterdag 24 oktober      Opening MEYD Dorpskeamer      15.00 uur tot 17.30 uur

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

Geschiedenis van Drogeham
Boerderĳ en (21)
In de vorige stukjes waren twee huisnummers doorelkaar gehaald. Klaas Jan Mooning woont op nummer 
2 en familie Van der Wal op nummer 1. In dit stukje aandacht voor de volgende twee boerderijen.

Boerderĳ  Hamsterpein 4
Al voor 1800 woonden er Wijma’s op deze boerderij die onder nummer 8 in het stemkohier vermeld 
stond. Rond 1810 woonden hier Jan Hillebrands Wijma en Antje Wybrens de Jong. De boerderij was toen 
een kop-rompboerderij met de kop naar het zuiden gericht. Omstreeks 1850 kwamen zoon Wybren Jans 
Wijma en Ybeltje Jacobs van der Veen hier wonen. In 1888 kwam Wybren Jans te overlijden en werd er 
boelgoed gehouden. Er waren toen onder andere 7 kalve en melke koeien, 1 vare koe, 2 guste rieren, 4 
hokkelingen, 1 paard, 1 schaap en 2 drachtige varkens. Van 1888 tot 1905 werd de boerderij verhuurd. 
Waarschijnlijk is in 1905 een nieuwe boerderij gebouwd, een stelpboerderij met het voorhuis naar het 
noorden gericht. 

In 1906 kwam Hinke Taekes Wouda, de weduwe van Jacob Wybrens Wijma en schoondochter van Wy-
bren Jans Wijma, op de nieuwe boerderij wonen. Zij woonde voorheen in de herberg De Vergulde Wagen 
in het centrum van Drogeham. In 1919 werd de boerderij overgenomen door zoon Jelle Jacobs Wijma 
en Grietje Egberts Renkema. Twintig jaar later, in 1939, werd de boerderij verhuurd aan Pier Pieters Fed-
dema en Anna Hendericus Hoeksema. Van 1947 tot 1976 woonden Wilhelmina Jelles Wijma, dochter 
van Jelle Jacobs Wijma, en Johannes Renzes Smid op de boerderij. Daarna hebben er achtereenvolgens 
gewoond: Eize Alma en Boukje Smid, Marten Wytzes Postmus en Henk Haitzes Piso en Aaltje Wopkes 
Postmus. Tegenwoordig wonen hier Willem Bijlsma en Wiesje Broersma.

Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl
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Kerkenpagina
GKV Drogeham
In verband met het coronavirus, zijn onze kerkdiensten voor een 
beperkt aantal eigen gemeenteleden toegankelijk. Voor een ie-
der ander zijn onze kerkdiensten via het Internet “kerkdienst ge-
mist” te volgen.
06-09 09.30 uur Ds H. Venema - Onnen
13-09 09.30 uur Ds J. van der Wal - Appingedam
20-09 09.30 uur Ds L.G. Boonstra - Slochteren
27-09 09.30 uur  Ds E.R. de Braak - Blije

CGK Drogeham 
06-09 09.30 uur & 14.00 uur  Ds H.K. Sok - Urk
13-09 09.30 uur & 14.00 uur Ds M.J. van Keulen
20-09 09.30 uur & 14.00 uur Ds M.J. van Keulen
27-09 09.30 uur & 14.00 uur Ds M.J. van Keulen

PKN Drogeham
De diensten worden gehouden in de Jacob-Tsjerke. 
De diensten worden online live uitgezonden. 
U bent ook van harte welkom! 
Reserveren is gewenst: Kijk voor informatie op onze website: 
www.pkndrogeham.nl

06-09 10.00 uur Ds F. de Jong - Leek
13-09 10.00 uur   Ds G. van Helden – Buitenpost
  (Afscheid/Bevestiging KR)
20-09 10.00 uur   Ds G. Postma – Wouterswoude
  (VBHA)
27-09 10.00 uur  Ds G. Postma – Wouterswoude
  (HA)



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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Stichting Roemeniehulp Drogeham
Hulpvraag van de Stichting Roemeniehulp Drogeham

Lieve dorpsgenoten en andere geïnteresseerden

We schrijven dit stuk om ons dilemma onder de aandacht te brengen. 
Velen van jullie weten, dat wij al meer dan 20 jaar hulp leveren aan het dorp Bozies in Roemenië. Eerst 
hebben we grote hulptransporten georganiseerd met kleren, speelgoed, schoolmateriaal en andere din-
gen zoals rolstoelen, rollators en dergelijke. Echter de kosten voor zo’n transport stegen in de loop van de 
jaren enorm en we zagen ook dat de ergste nood wat minder werd. Daarom heeft het stichtingsbestuur 
in overleg met de bevolking van Bozies ervoor gekozen, een duurzaam project te steunen. We hebben 
toen samen in 4 jaar tijd een bouwval omgebouwd tot huisartspraktijk. Sinds 2010 is de praktijk geopend 
voor de mensen uit Bozies en omgeving.  De huisarts wordt vanuit Roemenië betaald en wij zorgen er-
voor dat er stroom, verwarming en water is. Ook betalen wij een schoonmaakster en een klusjesman, die 
de nodige kleine reparaties uitvoert. (zo hadden we het laatste jaar helaas een breuk van de waterleiding 
met als gevolg enorme waterschade in huis. Gelukkig kon onze plaatselijke hulp alles weer herstellen.) 
Normaal gaat ieder jaar een lid van onze stichting -op eigen kosten- naar Bozies (soms wel twee of drie 
keer), om contact met  de dokter en de plaatselijke bevolking te onderhouden. Dan neemt deze persoon 
ook altijd zoveel hulpgoederen (verbandmateriaal, incontinentiemateriaal, gebruikte kleren en soms ook 
speelgoed voor een weeshuis) mee als even mogelijk. Ook hebben we kennissen, die voor ons wel hulp-
goederen meenemen, als zij met hun auto naar Roemenië rijden.  

Dit alles fi nancieren wij, door op de braderieën en kerstmarkten in de omgeving loten te verkopen. Ook 
verkopen wij daar acacia-honing die afkomstig is van een Imker uit Bozies (dat helpt aan twee kanten). 
Maar U begrijpt het zeker al, door de “Corona-crisis” en alle maatregelen mochten wij helaas lang niet 
werken en dat betekende geen enkel inkomsten voor onze stichting. Met het gevolg, dat we de huisart-
spraktijk misschien eind van dit jaar moeten sluiten omdat we de nodige onderhoudskosten niet meer 
kunnen betalen. Wij komen ook voor geen enkele steunmaatregel in aanmerking ofschoon wij ingeschre-
ven zijn bij de Kamer van Koophandel en een ANBI-status hebben.  Gelukkig mogen we soms nu wel 
weer aan het werk. Hier en daar wordt inmiddels toestemming verleend, om een Braderie te organiseren. 
Maar lang niet op alle plaatsen. We missen dus nog steeds geregeld inkomsten ook al doen we ons best 
(verder reizen om toch ergens een Braderie te bezoeken). 
We zouden het heel erg vinden, als we juist nu tijdens een medische crisis, de huisartspraktijk moeten 
sluiten uit geldgebrek. Een huis-aan-huis-actie kan natuurlijk ook niet op dit moment, om het verspreiden 
van het virus te voorkomen. Vandaar dat we gekozen hebben jullie hulp te vragen via onze dorpskrant. 

Zo kunt U helpen:
• Acacia-honing kopen bij ons aan huis  met de nodige afstandsregeling (Slotstepaed 1, Drogeham, tel 

0512-332250) Honing kost 1,- € per 100 gram. We hebben verschillende maten potjes op voorraad.
• Een gift (elk bedrag hoe groot of klein is welkom) overmaken aan Stichting Roemeniehulp Drogeham 

op banknummer NL 29 RABO 03 5643 8643. Daar we een ANBI-stichting zijn, kunt U giften aftrekken 
bij de Belasting.-  

• Of evt. een workshop “snoephuisje versieren” plannen. Kinderen mogen weer bij elkaar komen. Dus 
een kinderfeestje mag misschien weer. De deelnamekosten zijn 10,- € per persoon. En er moeten mi-
nimaal 5 deelnemers zijn, anders kunnen wij de voorbereidingen niet goed doen. Maar hierover kunt 
U altijd contact met ons opnemen via sigridwijma@gmail.com.  

We hopen werkelijk, dat we een weg vinden om de huisartspraktijk open te kunnen houden, zeker in deze 
tijd. Alvast bedankt voor Uw tijd 0m dit te lezen, evt. verder te vertellen en het mooiste zou zijn “dank 
voor een beetje hulp.” 

Stichting Roemeniehulp Drogeham
Slotstepaed 1, 9289 HR Drogeham
Tel. 0512-332250 / 0512-331252



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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De Spitkeet
Even Er Op Uit
In verband met coronacrisis kan de traditionele oude ambach-
tendag dit jaar niet doorgaan. Daarom organiseert De Spitkeet 
een alternatief onder de titel ‘Even Er Op Uit’ op zaterdag 5 
september 2020. 

Wat is er zoal te doen en te zien: boerenboelgoed, spellencircuit voor kinderen, speurtocht voor vol-
wassenen, pannenkoeken eten, muzikanten, schapen drijven, oldtimers, rode poon roken, eendenkorf-
vlechter, creatief met JAS, wol spinnen. Het evenement duurt van 10:00 tot 17:00 uur.

Fruitdag
Op zaterdag 26 september wordt op het park van De Spitkeet van 11.00 tot 15.00 uur de jaarlijkse Fruit-
dag gehouden. Op het terrein van het museum staan ruim 30 fruitbomen van oude rassen waaronder 
sinds kort  ook enkele oude Friese rassen. Om meer bekendheid aan die oude rassen te geven wordt 
ieder jaar in september door de ‘Vrienden van het Oude Fruit’ in samenwerking met museum De Spit-
keet deze dag georganiseerd. Hier vinden dan diverse activiteiten plaats. Zo is er een tentoonstelling 
van een groot aantal oude fruitrassen waar bezoekers ook eigen fruit kunnen laten determineren als 
ze van elke soort vijf stuks meenemen. Bovendien kan men van de oude rassen proeven en informatie 
krijgen over de aankoop van deze bomen. Van dit fruit worden allerlei producten gemaakt zoals jam, 
compote en appelmoes.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud, want we moeten rekening houden met (eventueel nieuwe) 
maatregelen in verband met de coronacrisis.

Mei Elkoar Yn Droegeham
Mei Elkoar Yn Droegeham (afgekort: MEYD) wil voor meer verbind-
ing 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 werk-
groepen verbonden zijn:

1. Positieve gezondheid à Werkgroep Fit & Sûn
2. Ontmoeten à Werkgroep De Doarpskeamer
3. Activiteiten à Werkgroep Activiteiten

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).

De Doarpskeamer

Onderdeel van MEYD (Mei Elkoar Yn Droegeham)

Gezocht: schoonmaker voor De Doarpskeamer
Bezem in de hand, muziekje aan en lekker poetsen. 

Lijkt het jou leuk om onze nieuwe Doarpskeamer eens in de zoveel tijd schoon te mak-
en, tegen een vergoeding? Stuur dan een mail naar doarpskeamer@drogeham.com 
en wij nemen contact met je op!
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Werkgroep Activiteiten

Initiatieven van de werkgroep
Onderdeel van MEYD (Mei Elkoar Yn Droegeham)

Ook de afgelopen tijd hebben we weer veel mooie dingen mogen 
doen binnen het dorp. Vooral vanuit het activiteitenteam van MEYD 

zijn leuke coronaproof activiteiten georganiseerd. In deze Brinkpraat een terugblik van de garageverkoop 
en viswedstrijd.

Garageverkoop Drogeham
Alhoewel het weer zater-
dag 4 juli niet heel mooi 
was, waren er toch genoeg 
mensen op de been binnen 
Drogeham (ook van bui-
ten Drogeham, die het op 
internet gelezen hadden) 
voor de garageverkoop. 
Op bijna 30 verkoopadres-
sen, te herkennen aan de 

vlag van Drogeham of andere vlaggetjes, werden diverse spullen verkocht zoals: acacia-honing uit Roe-
menië, kleine meubelen, (kinder)kleding, sieraden en zelf gemaakte spullen.

Viswedstrĳ d Drogeham: maar liefst 12,87 kg vis aan de haak
Op zaterdag 15 augustus organiseerde MEYD een viswedstrijd voor jong 
en oud. 19 deelnemers gingen de strijd met elkaar aan. Om 15.00 uur 
barstte de strijd los. Wie slaat de meeste vis aan de haak? Het decor was 
prachtig: laagstaande zon, mooi weer en met een goed plekje aan het 
Prinses Margrietkanaal. Kortom: heerlijk weer om te vissen. Maar liefst 19 
fanatieke vissers deden mee. Met als resultaat een visvangst van 12,87 
kilogram! De vissen werden gevangen onder het genot van een bijpas-
sende versnapering, verzorgd door de werkgroep Fit & Sûn van MEYD. 
Zo hadden de vissers keuze uit een broodjes gezond, tonijn of makreel 
en een lekkere, gezonde dorstlesser. Rond 19.00 uur werden de hengels 
weer omhoog gehaald en kon het wegen van de visvangst beginnen.
Met een vangst van 3,40 kg waren Wytze en Marinus Kootstra de winnaars 
van deze middag. De 2e prijs ging naar Ruben Tabak met 1,88 kg en de 
3e prijs naar Wytze en Willem Bijlsma met 1,60 kg. Wat MEYD betreft een 

super geslaagde middag en zeker voor herhaling vatbaar!
Kijk voor de foto’s op https://www.drogeham.com/viswedstrijd-15-augustus/

Kleurplaat wedstrĳ d
Met de MEYD kleurplaat vallen leuke prijzen te winnen die we afhankelijk van het aantal inzendingen 
gaan verdelen over verschillende leeftijdscategorieën. 
• Voor wie? Kinderen t/m groep 8
• Wanneer inleveren? Kleurplaten moeten uiterlijk woensdag 16 september a.s. worden ingeleverd bij 

MEYD, Ingrid Alma, Sânkop 9. 

Zaterdag 19 september a.s. worden de prijswinnaars bekend gemaakt. De prijswinnaars worden persoonlijk op 
de hoogte gebracht en naderhand kenbaar gemaakt op de site van Drogeham. Wij wensen jullie veel succes. 

Doe je best en misschien sleep jij wel een mooie prijs binnen!

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.



 
*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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MEYD-prĳ swoordpuzzel september
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-.
Wilt u ook graag kans maken? In onderstaande puzzel staan 11 woorden. Naast het woord ziet u een 
reeks letters. Als u de letters in de goede volgorde zet, ontdekt u het puzzelwoord of synoniem ervan. 
Neem alle antwoorden op in de tweede tabel en breng vervolgens de 11 letters in de vakken met een 
cijfer naar de balk met de ‘oplossing’. De oplossing laat een ‘oude ambacht’ zien. 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 woensdag 16 september a.s.

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

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

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



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.



nr. 7    •    September 2020
14

Feestvierdaagse
MEYD, Gondelvaart op Wielen en Plaatselĳ k Belang slaan 
handen ineen voor feestvierdaagse!

Vier dagen feest van woensdag 16 september tot en met 
zaterdag 19 september.

Zoals via de Facebookpagina van Plaatselĳ k Belang al bekend 
gemaakt, hebben MEYD, Gondelvaart op Wielen en Plaatselĳ k 
Belang samen een alternatief bedacht voor de Gondelvaart op 
Wielen. Coronaproof, voor een ieder wat wils en boordevol 
gezelligheid. 

Eerder hebben we gecommuniceerd over een feestvijfdaagse. Maar omdat de coronamaatregelen weer 
zijn aangescherpt, hebben we onze ideeën moeten aanpassen. In de week van 16 t/m 19 september 
organiseren we daarom nu een feestvierdaagse met meer coronaproof activiteiten. Let op! Want alle ac-
tiviteiten zijn nog wel onder voorbehoud. Onderstaande activiteiten staan op de planning:

Woensdag 16 september – Inleveren kleurplaat 
kleurwedstrĳ d
In deze Brinkpraat staat een feestelijke kleurplaat 
voor de kinderen t/m groep 8. Kleur er lekker op 
los en doe mee voor een mooie prijs! Inleveren 
kan tot woensdag 16 september bij Ingrid Alma. 
Ook is de kleurplaat verkrijgbaar bij Ingrid Alma, 
Sânkop 9. Bij de kleurplaat in de Brinkpraat vindt 
u alle informatie over de kleurwedstrijd.

Donderdag 17 september – Fietstocht met 
verrassing
Verspreid over de dag kunnen avontuurlijke fi et-
sers meedoen aan een fi etstocht in en rondom de
omgeving van Drogeham. Doe mee en ontdek 
wat de verrassing is. Locatie: wordt binnenkort 
bekend gemaakt. Kosten: 5,00 per persoon. Tijd:
Verspreid over de dag.

Vrĳ dag 18 september – Autobingo
Toet toet, bingo! Op de vrijdagavond wordt er 
voor de fanatieke bingo spelers in Drogeham een 
autobingo georganiseerd. Heb je bingo? Druk op 
de toeter en zet je alarmlichten aan. Maak kans 
op leuke prijzen! 
Locatie: VDM-terrein. Kosten: 10,00 per persoon 
(6 rondes). Tijd: Aanvang vanaf 19.00 uur.

Vrĳ dag 18 september – Fifa toernooi
Ben jij een echte topscoorder en ga je graag de 
uitdaging aan met andere jongeren in Drogeham? 
Voor de jongeren t/m 18 jaar organiseren we een 
spannend Fifa toernooi. Word jij de winnaar van de 
avond? Wedstrijden worden 1 tegen 1 gespeeld. 
Locatie: De Fakkel. Kosten: 5,00 per persoon. 
Tijd: 19.00 uur.

Zaterdag 19 september – Foto puzzel tocht 
(per fi ets)
Hé, zag ik dit laatst niet bij… ? Met de foto puzzel 
tocht is het de bedoeling dat je per fi ets de plekken 
bezoekt waar de foto’s zijn gemaakt. Degene met de 
snelste tijd en de juiste antwoorden, wint een prijs!
Locatie: wordt binnenkort bekend gemaakt. 
Kosten: Gratis. Tijd: 14.00 – 15.30 uur.

Zaterdag 19 september – Drive-in bioscoop
Vanuit de auto een fi lm kijken, je hebt het miss-
chien wel eens ergens gezien. Op zaterdag 19
september kun je dit zelf ook een keer beleven. 
De fi lm wordt t.z.t. bekend gemaakt.
Locatie: VDM-terrein. Kosten: 15,00 per auto. 
Let op! Noteer op de toegangskaart wie er alle-
maal in de auto zitten. Tijd: aanvang 19.30 uur.

Kaartverkoop
De kaarten voor de activiteiten, zoals hierboven 
aangegeven, worden vanaf 5 september verkocht
bij Agrarisch Centrum De Leyen. Let op! Want we 
kunnen maar een beperkt aantal mensen toelaten 
bij de activiteiten. Voor de kaarten geldt op = op.

Flyer huis aan huis
Wanneer alles door kan gaan, wordt er huis aan 
huis een fl itsende fl yer verspreid met informatie
over deze feestelijke week!

Tot ziens in september. Laten we er met z’n allen 
wat moois van maken!

MEYD, Gondelvaart op Wielen en 
Plaatselijk Belang.



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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Nieuws Huisartsenpraktijk Drogeham
De afgelopen maanden zijn er verschillende ontwikkelingen geweest binnen onze praktijk en in het
medische veld waar we graag extra toelichting bij geven.

Assistente Saskia andere baan 
Saskia is vanaf onze start in januari 2009 bij ons in dienst gekomen en we hebben samen met haar onze 
praktijk opnieuw vorm gegeven tot hoe het nu is. Sieuwke is ons daarin in december 2011 komen ver-
sterken. Na haar ziekte van het afgelopen jaar heeft Saskia besloten toch een carrièreswitch te maken en 
heeft ze gekozen voor een compleet ander soort praktijk om haar horizon te kunnen verbreden. Per 1 
augustus is ze in een groepspraktijk in Leeuwarden aan de slag gegaan. Wij vinden het uiteraard erg jam-
mer haar te moeten laten gaan, maar begrijpen haar keuze en hopen dat ze ook in Leeuwarden een fi jn 
plekje vindt. Onze stagiaire Rosa heeft ons het afgelopen jaar tijdens de afwezigheid van Saskia enorm 
goed kunnen ondersteunen. Rosa heeft intussen haar diploma en heeft de uren van Saskia over kunnen 
nemen. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee.

Nieuwe huisarts in opleiding: Elma Visser
In januari 2020 is dokter Adrie Heeres bevallen van een mooie zoon. Van maart tot juli 
heeft zij haar opleiding in onze praktijk afgerond. Per 8 september zal zij opgevolgd 
worden door dokter Elma Visser. Elma is geboren in de buurt van Dokkum en heeft daar 
haar kindertijd doorgebracht. Voor de opleiding Geneeskunde is zij naar Groningen ver-
huisd en woont daar tot op heden samen met haar verloofde. De afgelopen jaren heeft 
zij met plezier gewerkt op verschillende afdelingen binnen het MCL, maar geeft ze de 
voorkeur aan het prachtige huisartsenvak. 

Corona-werkwĳ ze in de praktĳ k 
Vanwege corona proberen ook wij nog altijd in de huisartsenpraktijk rechtstreeks contact minimaal te 
houden. Veel dingen kunnen ook telefonisch of digitaal afgehandeld worden. De assistente schat sa-
men met u in wat er nodig is en maakt zo nodig een afspraak op het spreekuur. (Online) afspraken in-
plannen is dus voorlopig niet zondermeer mogelijk en gebeurt dus in overleg met de assistente. Wel 
hebben we meerdere digitale mogelijkheden voor direct contact met de huisarts (zie volgende kopje).

Nieuwe website en Uw Zorg Online App
Via ons patiëntenportaal en via WhatsApp is rechtstreeks contact te krijgen met de huis-
arts. Per september zullen wij een vernieuwde website krijgen en daarbij zal ons patiën-
tenportaal ook gebruiksvriendelijker worden. U kunt vanaf nu ook via onze website de “Uw 
Zorg Online” app downloaden. Met deze app wordt het nog makkelijker om medicijnen te 
bestellen, E-consulten aan te vragen en uw eigen dossier in te zien. Het inzien van uw ei-
gen dossier is mogelijk vanaf 1 september 2020. De functie om online afspraken te maken 
is vanwege corona nu uitgezet.

Griep- en pneumokokken vaccinatie dinsdag 3 november
Op dinsdag 3 november organiseren we dit jaar de griep- en pneumokokkenvaccinatie. Hieronder vindt 
u wat meer informatie over deze prikken.

Vaccinatie tegen pneumokokken
Een pneumococ is een bacterie die verschillende problemen kan geven. De meest voorkomende
pneumokokkenziekte bij mensen van 60 jaar en ouder is een (ernstige) longontsteking. Andere veel
voorkomende pneumokokkenziekten zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.
In het najaar van 2020 krijgt iedereen die geboren is tussen 1-1-1941 en 31-12-1947 een uitnodiging
voor een gratis pneumokokkenprik. Volwassenen worden gevaccineerd tegen de 23 meest voorkomende 
typen pneumokokken. De verwachting is dat, gezien de ontwikkelingen met corona, meer mensen hier 
gebruik van willen maken dan eerder voorzien is. De overheid heeft echter vóór de coronatijd ingekocht 
en kan onze bestelling niet compleet leveren. Als u voor een pneumococcen vaccinatie in aanmerking 
komt, krijgt u een uitnodiging thuis gestuurd.



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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Griepprik
Ook bij de griepprik is het lastiger inschatten hoeveel mensen hier gebruik van willen maken. De afgelo-
pen jaren was de trend steeds naar beneden. We hebben wat meer op voorraad dan andere jaren van-
wege corona, maar we weten niet of het voldoende zal zijn. Ook hiervoor ontvangt u een uitnodiging als 
u hiervoor in aanmerking komt.

Alleen voor spoed bereikbaar tĳ dens medicĳ nuitgifte
Het ophalen van medicijnen en verwijzingen etc kan altijd het laatste uur van de dag. Op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag is dat van 16:00-17:00 uur. Op woensdag van 12:00-13:00 uur. Vanaf
heden zijn wij dat uur telefonisch alleen nog maar te bereiken voor spoed.

Stichting Gondelvaart op wielen Drogeham
Stil
Inmiddels zijn we eind augustus, de meeste mensen zijn terug van 
de vakanties die we in aangepaste vorm hebben gevierd. Normaal 
zou dan het “geweld“ losbarsten in Drogeham, nog keihard werken 
aan die bekende laatste loodjes. De loodsen en tenten waar met 

elkaar een fantastich geheel wordt neergezet, een plek waar we elkaar ontmoeten, waar we plezier met 
elkaar beleven en toewerken naar dat derde weekend in september.
Nu juist die vakantieperiode is afgesloten komt het besef des te meer, er staan geen tenten, er wordt niks 
gebouwd. De gondels staan waar ze staan, er gebeurd niks het is stil.
Wij missen het enorm en hopelijk jullie ook, wij kunnen dan ook niet wachten tot volgend jaar, laten we 
met elkaar afspreken dat we er dan nog meer van gaan genieten en gigantisch feest gaan vieren want 
vanzelfsprekend is het allemaal niet. Toch kriebeld het ook bij ons om iets te organiseren. Daarom heb-
ben we contact gezocht met MEYD en Plaatselijk Belang. We hadden een heel mooi programma bedacht 
echter dat blijkt in een periode waarin de maatregelen iets worden aangescherpt niet mogelijk. Daarom 
proberen we activiteiten te organiseren die “Corona proof“ zijn. In deze Brinkpraat wordt daar meer over 
verteld. De kindergondelvaart gaat ook niet door, laten we hopen dat we dit in oktober weer door kunnen 
laten gaan. Maar daarin zullen we de ontwikkelingen moeten gaan volgen en houden we jullie uiteraard 
op de hoogte. We hopen gauw weer wat van ons te laten horen, blijf gezond!

Met vriendelijk groet, 
Het bestuur van de Stichting Gondelvaart op 
wielen Drogeham

Fûgelwacht
Geen fi lmavond 5 november 2020
Het bestuur heeft besloten ook de jaarlijkse fi lmavond op 5 november 2020 te schrappen. Het is een 
bijzonder jaar. Veel activiteiten mochten of konden door corona niet doorgaan. Heel jammer natuurlijk, 
maar gezondheid is belangrijk. Besmettingen kun je nooit uitsluiten, maar je moet de risico’s niet opzoe-
ken. Hopelijk kunnen wij als vogelwacht volgend jaar weer gewoon onze mooie activiteiten houden. Het 
bestuur zal weer zijn best doen om leuke dingen voor jong en oud te organiseren. We hopen dat u/jij 
weer van de partij zult zijn. Heeft u ideeën, geef ze dan door aan de nieuwe secretaris, de heer Wietse 
Reitsma. Zijn emailadres is:  reitsma.wietse@gmail.com

Bestuurswĳ ziging
Op de agenda van de niet gehouden ledenvergadering op 26 maart 2020 staat dat Wouter Boonstra 
zijn functie als secretaris ging neerleggen. Het bestuur heeft intern in de vacature voorzien. Bestuurslid 
Wietse Reitsma is nu secretaris geworden. 

Het bestuur



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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Vogelrubriek Fûgelwacht - De kwikstaart
We hebben de gele kwikstaart, de Noordse gele 
kwikstaart, de Engelse gele kwikstaart, de grote 
gele kwikstaart, de witte kwikstaart, de bouw-
kwikstaart en de rouwkwikstaart. We beperken ons 
tot witte kwikstaart en de gele (grote) kwikstaart. 

WITTE KWIKSTAART
Iedereen heeft ze waarschijnlijk wel zien lopen 
op de grond. Opgewekt, de kop omhoog en de 
staart wipt altijd. Gracieus!. Het is een zomervo-
gel van maart tot oktober. Ze worden ook wel 
paardenwachters genoemd. Bij het ploegen vol-
gen de kwieke vogels al pikkend in de grond. Ze 
zijn heel licht in gewicht. Ze kunnen zelfs lopen op 
het kroos in de sloot. Het is een prachtige vogel. 
Ze vangen insecten, vliegen.

Uiterlijk
De kop en nek zijn zwart. Het voorhoofd, om het 
oog en de zijkant van de hals wit. De keel en een 
deel van de borst zijn zwart. De vleugels en de 
lange staart zijn zwart met witte pennen aan de 
buitenkant. De onderkant is wit. In de winter blijft 
er van het zwart op de borst alleen een smalle 
hoefi jzervormige band over. Bij het vrouwtje 
heeft het witte voorhoofd donkere vlekken en is 
de zwarte borst vermengd met wit.

Nest en eieren
Ze maken een rommelig nest van gras, wortels, 
haar en veertjes in riethopen, onder dakpannen, 
in holen en garen en soms ook in bomen en strui-
ken en dus eigenlijk overal. Er komen 4-6 eieren, 
grijs blauwgrijs en dicht gespikkeld met bruin. De 
eieren komen na ongeveer 14 dagen uit. In de 
nacht  broedt het vrouwtje en overdag het man-
netje ook wel. De jongen kunnen na ongeveer 14 
dagen vliegen. De trek naar Zuid Europa en Afrika 
begint al in augustus.

Geluid
De witte kwikstaart is niet een groots zanger. Het 
blijft bij een dromerig si of silip

GROTE GELE KWIKSTAART
De eigenlijke kwikstaart is de grote gele kwikstaart, 
die alleen bij water broedt.

Uiterlijk
Het mannetje heeft een blauwgrijze kop. De rug 
en borst en buik en de onderdekveren van de 
staart zijn helder geel. De vleugels zijn bruin met 
een witte streep. De keel is zwart met witte zijste-
repen. De staart is zolang als het lichaam. De po-

ten zijn bruin-roze, dit in tegenstelling tot andere 
gele kwikstaarten
Het vrouwtje heeft minder zwart aan de keel. Heel 
keeltje is in de winter helemaal wit.

Nest en eieren
Ze leggen meestal 3-6 eieren. Het vrij grote nest 
ligt vaak vlakbij stromend water, in een nis in een 
muur of onder een brug of bij boomwortels in oe-
vers. Legt tussen eind maart en half juli de eie-
ren, meestal 4-6. Vaak twee legsels per jaar. De 
eieren zijn geel, groenachtig wit met vlekjes. De 
broedtijd is twee weken. Ze maken ook gebruik 
van speciale nestkasten. De broedduur is 11-14 
dagen. De jongen worden na het uitvliegen door 
het mannetje verzorgd. Het vrouwtje is dan met 
het tweede broedsel bezig.

Geluid
De roep hoog en scherp “tzip” of “tzi-dip”, het 
lijkt op witte kwikstaart, maar is harder en metaal-
achtiger.

GELE KWIKSTAART
De gele kwikstaart is een zomervogel.  Ze lopen 
veel tussen de koeien en schapen op zoek naar 
insecten.

Uiterlijk
Het mannetje een blauwgrijze kop met een wit-
te wenkbrauwstreep. Keel en onderzijde zijn ci-
troengeel. De achterhals en de bovendelen zijn 
olijfgroen. Langs de bruine vleugelveren en de 
bruine staart is een witte streep. Het vrouwtje is 
minder groenachtig aan de bovenzijde en aan de 
onderzijde ook bleker.

Nest en eieren
Het nest is meestal goed verborgen aan de sloot-
kant. Ze leggen 4-6 eieren. Deze zijn lichtgrijs of 
groengrijs met donkerder vlekken. Na twee we-
ken komen de eieren uit.

Geluid
De gele kwikstaart hangt in de lucht soms even 
stil om een eenvoudig wijsje van dsjie te laten ho-
ren. Bij de lokroep is het dsjie-iep.
Wouter Boonstra

Literatuur: 
 – Vogels van Dr.A.K. Vink
 – Het vogelboekje van Dr. Jac. Thijsse 
 – De complete vogelgids van Michael Lohmann 
 – Mijn tuin een paradijs voor Vogels van 

Michael Lohmann



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 num-
mer: 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 Karel Henstra 
Karel Henstra, 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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