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Van de redactie
Terugblik
Vooruitzien is vaak beter dan steeds te kijken naar wat is geweest. Toch kan het één niet zonder het ander.
Dus is het redactieteam ‘coronaproof’ bij elkaar geweest om te evalueren over een bijna 1 jaar vernieuwde Brinkpraat.
Wat moet/kan anders om bestaansrecht te houden. Dan wordt eerst gekeken naar de adverteerders, dat
is de kurk waarop Brinkpraat drijft. De bestaande adverteerders worden telefonisch benaderd om eventueel aan te passen c.q. te veranderen zodat de drukker daarmee aan de slag kan gaan voor 2021.
Nieuwe adverteerders zijn natuurlijk van harte welkom en worden ook telefonisch benaderd. Bij de redactie komen al nieuwe adverteerders binnen, dit is heel mooi. Maar de realiteit is ook dat sommige oud
adverteerders afhaken door bedrijfsbeeindiging.
De Covid 19 eist nog steeds zijn tol zodat er weer geannuleerd of aangepast moet worden. Maar in deze
Brinkpraat wordt gewezen op wat nog wel kan of in iets andere vorm gehouden wordt. Positief blijven
geeft ook weer moed.
De herfst is in volle gang wat het weer en natuur betreft maar brengt ook de gezelligheid mee en beste
inwoners van Brinkpraat lezers/lezeressen van Drogeham…we moeten er zelf ook wat aan doen!
11 november is toch ook zo’n dag met lichtjes en liedjes door het dorp. Sinterklaas staat ook alweer in
de startblokken……hoe dan wel dit jaar? U/Jij kunt het lezen in deze Brinkpraat. Zie de inhoudsopgave
op bladzijde 1.
En de kerstdagen dan? Dan moet je nog even wachten op de volgende dorpskrant.
Het redactieteam wenst u en jou veel leesplezier.

Dorpsagenda
De Christelijke Plattelandsvrouwen van Drogeham heeft haar hele jaarprogramma verschoven naar 2021.
6 november
11 november
20 november
21 november

- Klaverjassen - 20.00 uur / kantine VV Drogeham
- Sint Maarten
- Klaverjassen - 20.00 uur / kantine VV Drogeham
- Sinterklaas

Het Bestuur.

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

Toneelver. Mei Fleur & Faesje Drogeham
Helaas zitten wij in geheel Nederland nog steeds met Corona. Veel dingen kunnen nog steeds geen
doorgang vinden in grote groepen. Ook mede hierdoor hebben wij besloten om in maart 2021 geen
klucht op het podium te zetten. Hopelijk zal 2021 een beter startjaar worden. Voor nu, Blijf gezond en pas
goed op elkaar! Namens het bestuur,
Alle de Jong
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ZORGELOOS BOUWEN
COMFORTABEL WONEN

Op www.vdmwoningen.nl vindt u
alle mogelijkheden en woonstijlen

of bestel gratis onze brochure

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

Schoenendoosactie
Beste dorpsgenoten,
Ook dit jaar is er weer de actie “Schoenendoos”. (vorig jaar nog bekend onder de naam Actie4Kids)
Het zou geweldig zijn als jullie je hier (weer) voor willen inzetten! We hopen dat iedereen de dozen met
veel enthousiasme gaat versieren en vullen, zodat we samen tienduizenden kinderen het cadeau van hun
leven kunnen bezorgen. De schoenendozen gaan naar kinderen in Afrika, Oost-Europa en zo mogelijk
naar de kinderen in de vluchtelingenkampen in Griekenland. Met deze actie willen we de kinderen laten
weten dat wij ze niet vergeten zijn. Dit is wat we met elkaar, vóór elkaar kunnen betekenen!!
Wanneer men niet in staat is om een schoenendoos te vullen kunnen wij daarbij helpen wanneer:

Inleveren kan t/m vrijdag 20 november bij:
* Spar tot uiterlijk 12.00 uur.

* spulletjes voor de schoenendoos worden ingeleverd bij de Spar
* een envelop met inhoud wordt ingeleverd bij
Janneke Hoeksma (Lytsewei 34)

Voor vragen, etc:
* Lisan Koekoek 06-57211103
* Janneke Hoeksma 06-20773803

Vanaf 30 oktober zijn er folders verkrijgbaar bij:
* bloemenwinkel Hartholt
* Spar
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Kerkenpagina
GKV Drogeham
In verband met het coronavirus, zijn onze kerkdiensten voor een
beperkt aantal eigen gemeenteleden toegankelijk. Voor een ieder ander zijn onze kerkdiensten via het Internet “kerkdienst gemist” te volgen.
04-11 19.30 uur
Ds J. Jongsma
(Dankdag)
08-11 09.30 uur
Ds J. Jongsma
15-11 09.30 uur
Ds D.J. Welfing – Amersfoort
(Friestalige Dienst / Fryske Tsjinst)
22-11 09.30 uur
Ds J. Jongsma
29-11 09.30 uur
Ds J. Jongsma

CGK Drogeham
04-11 15.30 uur & 19.30 uur
08-11
15-11
22-11
29-11

09.30 uur
14.00 uur
09.30 uur
14.00 uur
09.30 uur
14.00 uur
09.30 uur
14.00 uur

Ds M.J. van Keulen
(Dankdag)
Ds D.J. Steensma – wijk 2
Ds M.J. van Keulen – wijk 1
Ds D.J. Steensma – wijk 4
Ds M.J. van Keulen – wijk 3
Ds D.J. Steensma – wijk 1
Ds M.J. van Keulen – wijk 2
Ds D.J. Steensma – wijk 3
Ds M.J. van Keulen – wijk 4

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
04-11

19.30 uur

08-11

09.30 uur

15-11

09.30 uur

22-11

09.30 uur

29-11

11.00 uur
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Ds J.H. v.d. Mark – Wolvega
(Dankdag)
Ds A. v.d. Wiel - Leeuwarden
(VBHA)
Ds J. Glas - Kootstertille
(HA)
Ds J.G. Arensman - Drachten
(Laatste Zondag Kerkelijk Jaar)
Ds G. Postma – Wouterswoude
(1e Advent)
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www.baggy-choice.nl / baggychoice@outlook.com
Noarderein 3, 9289 LG Drogeham, Telefoon: 06-20790807

DAMES
EN
LEDING
HERENK

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

Belangrijk bericht:

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

U bent nog geen lid van onze uitvaartvereniging?
Het is wel verstandig daarover eens na te denken.
Wij komen graag bij u thuis voor nadere informatie
over een lidmaatschap. Belt u ons voor een afspraak?
Bent u lid van een andere vereniging, dan kunt u heel
gemakkelijk worden overgeschreven naar onze vereniging.
Ook daarover komen we u graag nader inlichten.

Uitvaartvereninging “De Laatste Eer” Drogeham
Er zijn zaken die bij het leven goed geregeld moeten worden.
Kies daarom voor een lidmaatschap bij onze vereniging.
Dan hebt u een zorg minder.

Want uw zorg is onze zorg !!!

Spierfonds
Opbrengst van de gehouden collecte van het Spierfonds.
Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft een ultiem doel en dat is alle spierziekten de
wereld uit! In september jl. gingen 16 collectanten langs de deuren van Drogeham en
hebben het mooie bedrag van €680,24 euro opgehaald. Ook zijn er giften gedoneerd
d.m.v. de QR code die rechtstreeks naar het Spierfonds is gegaan.
Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Mathilda Veenstra

Geschiedenis van Drogeham
Boerderĳen (22)
Er zijn niet zoveel boeren meer in Drogeham. We vervolgen onze weg door de Hamsterpein en komen
bij twee boerderijen waar nog wel volop wordt geboerd.
Boerderĳ Hamsterpein 8
Deze kop-rompboerderij met de kop naar het noorden gericht stond onder nummer 10 in het stemkohier.
Vanaf 1781 woonden hier Willem Oeges de Boer en Tietje Wytses. In 1816 waren Hylke Andries Henstra
en Baukje Liekeles Westerhof de bewoners. Hylke was een zoon van Andries Hylkes Henstra en Ynskje
Willems de Boer die op de Hamsterpein 2 woonden en een kleinzoon van Willem Oeges en Tietje Wytses. In 1845 werd de boerderij gekocht door Pieter Durks van der Berg en Klaske Klazes Wijngaarden die
toen op de Hamsterpein 2 woonden. Zij verhuurden de boerderij aan Wolter Alles Bonnema en Romkje
Klazes Wijngaarden, een zuster van Klaske Klazes. Het bedrijf was toen ruim 55 bunder (hectare) groot.
Rond 1860 kwamen Pieter Simons Luimstra en Aukje Pieters van der Berg op de boerderij. Aukje was een
dochter van de eerdere genoemde Pieter Durks van der Berg en Klaske Klazes Wijngaarden.
In 1897 werd de boerderij bewoond door Jetze Klazes van der Veen en Teike Pieters Luimstra, een dochter van Pieter Luimstra en Aukje van der Berg. Het was toen een behoorlijk groot bedrijf met 34 melke
en kalve koeien en hokkelingen, 3 paarden, 8 schapen, een vet varken en enige kippen. Zij lieten in 1912
een nieuwe boerderij aan de Hamsterpein 5 bouwen. In de periode van 1912 tot 1929 hebben er diverse
bewoners kortstondig gewoond. Vanaf 1929 woonden Klaas Klazes Pool en Attje Hendrikus Veenstra op
de boerenplaats. In 1937 is de kop-rompboerderij vervangen door een nieuwe stelpboerderij. Zoon Dirk
Klazes Pool en Gepke Hepkes Drost hebben de boerderij in de vijftiger jaren overgenomen. Vervolgens
kwamen diens zoon Klaas Pool en Japke van der Boom hier wonen. Tegenwoordig boert de vierde generatie Pool op deze boerderij, namelijk Dirk Jelle Pool en Feioena Vries.
Boerderĳ Hamsterpein 3
Omstreeks 1875 werd hier een kop-rompboerderij gebouwd door Bartele Oebeles Vries en Ruurdtje Pieters van der Berg. Ruurdtje was een dochter van Pieter Durks van der Berg en Klaske Klazes Wijngaarden
van de Hamsterpein 2. Er woonden op een gegeven moment vier kinderen van Pieter van der Berg en
Klaske Wijngaarden op een boerderij in de Hamsterpein. Zoon Klaas woonde op Hamsterpein 2, dochter
Adriaantje op Hamsterpein 6, dochter Aukje op Hamsterpein 8 en dochter Ruurdtje op Hamsterpein 3. In
1921 waren Bartele Vries en Ruurdtje van der Berg beide overleden en werd de boerderij gekocht door
Anne Sibbeles Bosma en Geertje Edsges Postmus. De plaats werd omschreven als een behuizinge met
ruime flinke voorhuizinge, schuur met stalling voor 18 stuks hoornvee en paarden; hokken met stalling en
bijna 13 hectare greid- en hooiland. In 1960 werd de boerderij overgenomen door kleindochter Sietske
Alberts van der Leest en Grietinus Annes Hazenberg. Sietske was een dochter van Albert Reinjes van der
Leest en Aaltje Annes Bosma. Vanaf 1978 waren Marten van Minnen en Baukje Postma de bewoners en
nu woont hier zoon Sjoerd van Minnen.
Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl
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UW GROENE

vakwinkel

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

uw tuin
uw dieren
puikbeste kleiaardappelen
ijzerwaren/gereedschappen
doe-het-zelf artikelen
agrarische produkten

-

huishoudelijke artikelen
bedrukking van bedrijfskleding
dealer gasflessen
bloemen/planten
enz…enz….enz….

BESTELLINGEN KUNT U OOK PLAATSEN VIA EMAIL:
INFO@DELEYENDROGEHAM.NL
TEL: 0512-331502
GRATIS THUISBEZORGD!!!
Binnenkort ook weer vuurwerk!

Welke manier kies jij
om fitter te worden?
Wij leveren zorg op maat, door onze kennis te
combineren met uw wensen en verwachtingen.
Hierbij nemen wij de tijd om u op uw gemak te
stellen, en uw vragen te beantwoorden.
De praktijk heeft diverse specialismen in huis.
Naast de tandarts kunt u denken aan een mondzorgkundige, klinisch tandprotheticus (voor
gebitsprotheses en klikgebitten) en orthodontie
ook voor volwassenen.
Mensen met tandartsangst helpen wij
graag over de drempel.
Nieuwe patiënten zijn welkom.
Namens het team van Mondzorg Harkema,
Pier Th. Houtsma, tandarts
9 Professioneel
9 Ruime openingstijden
9 Hi-tech oplossingen voor
totale gebitsrehabilitaties
9 Persoonlijke benadering
9 Moderne techniek
9 Korte wachttijden
9 Orthodontie
9 Logopedie

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

17.00-21.00 uur
Dinsdag is de praktijk tevens
’s avonds geopend

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

www.mondzorgharkema.nl

Voor meer informatie: kom langs op de Lytse wei 30-a
in Drogeham, kijk op www.youvsyou.nl of neem
contact op via fitcentre@youvsyou.nl of 06-38 920 940

Brassband Da Capo
Als eerste willen wij iedereen bedanken die op ons heeft gestemd bij de raboclubsupport actie.
Door de ontwikkelingen van het corona virus kunnen wij helaas niet zoals in de vorige brinkpraat vermeld
een buitenconcert uitvoeren. Erg jammer, maar ieder zijn gezondheid gaat voor. Op het moment van
schrijven speelt alleen het jeugdkorps, in verband met de maatregelen. Wij zijn momenteel aan het kijken
naar de mogelijkheden om eind december nog wat van ons te laten horen. De jeugd zit in ieder geval
niet stil! Wij zijn dan ook erg blij dat het jeugdkorps vol enthousiasme doorspeelt.
Aankomende activiteiten zijn moeilijk te plannen.
Met de jeugdleden doen wij doen ons best om
alles op een actieve / waardevolle manier de muziek door te laten gaan. Onze talentvolle jeugd
gaat dan ook ‘mocht het lukken met de maatregelen’ een muziekvideo opnemen. Deze zal dan
te zien en te luisteren zijn halverwege november
op onze facebookpagina. Dat is via www.facebook.
com/dacapodrogeham
Normaal zouden wij in November langskomen
met de donateursactie, met de huidige ontwikkelingen vinden wij het niet verantwoord om bij
u thuis aan te bellen. In het kader voorkomen is
beter dan genezen, krijgen alle donateurs dit jaar

een brief met informatie over deze jaarlijkse bijdrage. We hopen dat iedereen net als de afgelopen jaren de brassband wil ondersteunen.
Ben je geen donateur maar wil je wel eenmalig
een bedrag overmaken, dan mag dit via de bank.
Ons rekeningnummer is: NL 89 RABO 0304 2461
31
Wil je dat wij jaarlijks een bijdrage komen halen?
Doe dan even een mail naar info@dacapo-drogeham.nl dan krijg je van ons een inschrijfformulier.
Met een muzikale groet,

Brassband Da Capo.

Fûgelwacht
De Vlaamse Gaai
In ons land leeft maar één soort gaai, namelijk. De Vlaamse Gaai.In Amerika is ook nog de Blauwe Gaai.
De Vlaamse Gaai hoort tot de kraaien familie, zoals ook de Zwarte Kraai, de Kauw en de Ekster, maar het
is wel een kleurige buitenstaander. Hij hipt op de grond, maar je ziet ze ook vaak op rieten daken. Het
mannetje en het vrouwtje zien er hetzelfde uit. Als een Vlaamse Gaai kwaad wordt, zet hij de veren van
zijn kop rechtop. Dan krijgt hij een soort kuifje.. De Vlaamse Gaai is in het Latijns GARRULUS GLANDARIUS. Dat betekent zoiets als voortdurend krassende eikelzoeker. De Vlaamse gaai vindt eikels lekker. Men
noemt hem wel een eikel-ekster. In de herfst liggen de eikels op de grond.
De Vlaamse Gaai eet daar lekker van, maar hij
zorgt ook voor een wintervoorraad. In de herfst
verzamelt hij eikels. Hij stopt ze overal in de
grond, zodat hij voorraadjes heeft. Hij graaft de
eikels weer op als hij ze nodig heeft. De Vlaamse
gaai lust nog veel meer, zoals bessen en andere
vruchten uit het bos en jonge vogels. Insecten eet
hij ook. De Vlaamse Gaai is dus een alleseter.
Uiterlĳk
De Vlaamse Gaai heeft mooie kleuren. Veel
bruin-roze. Op de vleugels zijn twee vlekken. De
ene vlek wit en de andere met kleine witte, zwarte
en blauwe streepjes. De zwarte staart op het witte achterlijf valt goed op. Op zijn keel onder zijn
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snavel heeft hij nog een witte vlek. Boven op zijn
kop is hij wat lichter van kleur met kleine donkere streepjes. De Vlaamse Gaai is een ijdeltuit. De
veren moeten glad op zijn lijf liggen en schoon
zijn. De veren gaan om de beurt door zijn snavel
heen. Als er een veer schoon is, legt hij hem op
de plaats terug. Met zijn poten kamt hij de veren
op zijn kop.
De Vlaamse Gaai kan last hebben van veerluizen.
Om daar vanaf te komen gebruikt hij mierenzuur.
Hij houdt met zijn snavel een dikke mier tussen
zijn veren. De mier spuit dan mierenzuur naar de
vogel. De veerluis kan daar niet tegen en gaat
dood.
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Geluid
In het voorjaar zingt de Vlaamse Gaai uitbundig.
Je hoort het al van ver, vooral als er meer Gaaien
in de buurt zijn. De Vlaamse Gaai kan de liedjes
van verschillende vogels nadoen en ook andere
geluiden. Je hoort bijvoorbeeld het geluid van de
merel, de koolmees en de buizerd. Je zou denken
dat die vogels echt bij je in de buurt zitten, maar
je wordt voor de gek gehouden. De alarmroep is
“schraak, schraak”.
Nest en eieren
In april is het tijd om een nest te bouwen. Met
takjes vlechten ze een nest in elkaar en met wat
aarde maken ze de gaten dicht. In het nest komt
dor gras, mos, haren en wortels van planten. Het
vrouwtje legt zo’n 6 eieren. De eieren hebben

een groengrijze kleur. Ze zitten vol bruine spikkeltjes. Niet alleen het vrouwtje zit op de eieren,
maar ook het mannetje. Ze broeden om beurten. Na ongeveer 16 dagen komen de eieren uit.
De jongen gebruiken daarvoor een knobbel op
de snavel om tegen de schaal te tikken. Na een
poosje valt de knobbel er vanzelf af. De jonge vogeltjes zijn nestblijvers. Ze krijgen vooral zaden,
vruchten en eikels, maar ook jonge vogeltjes uit
de krop van de ouders. Na ongeveer 3 weken zijn
de kleine Gaaien zo groot dat ze kunnen vliegen.
Na een paar maanden kunnen ze helemaal voor
zichzelf zorgen.
Wouter Boonstra
Literatuur:
- Het vogelboekje van Dr. Jac. Thijsse
- De complete vogelgids van Michael Lohmann
- Vogels in de nesten van Michael Lohmann

MEYD
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 Werkgroep Fit & Sûn
2. Ontmoeten Werkgroep De Doarpskeamer
3. Activiteiten 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).

Sint Maarten

Op woensdag 11 november is het weer zover! De
dag dat kinderen met hun mooie, zelfgemaakte
lampions zingend langs de deuren gaan en zoveel mogelijk snoep proberen binnen te slepen.

Dit jaar zal het even wat een andere wending
hebben, maar dat mag de pret niet drukken.
Als iedereen zich aan de geldende maatregelen
houdt, is er genoeg ruimte om drukte te voorkomen. Een aantal tips voor iedereen die besluit
met kinderen op pad te gaan en voor iedereen
die de deur wel of niet open wil doen.
Zingen maar!
De kinderen mogen liedjes zingen bij de deur.
Maar ze moeten wel 1,5 meter afstand houden
van de mensen die naar ze luisteren. Voor de ouders: houd de groepjes zo klein mogelijk, evenals
het aantal begeleiders.
Doe je mee?
Laat zien dat je meedoet door bijvoorbeeld de
lamp bij de voordeur aan te doen, een windlicht
buiten aan te steken of een briefje op de deur te
doen.
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*Genieten en leren van dieren en natuur op onze leerboerderij.
*Een fijne plek om te werken aan je leerdoelen.
*We verzorgen jeugdzorgtrajecten, onderwijs & zorg, onderwijs & recreatie
voor kinderen, scholen en andere groepen.
Meer informatie?

Kijk op onze website www.hamstermieden.nl

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

&RU+DPJWUD
tweewielers
6FRRWHUV %URPILHWVHQ
de Buorren 2, 9289 HG Drogeham
telnr. 0512-331602
O P E N I N G S T I J D E N:
maandag t/m donderdag van 11:30 - 22:00
(van 1 oktober t/m 1 april op maandag en dinsdag tot 20:00)

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

'H6kQQHQD
+.'URJHKDP
7HO  
ZZZFKVFRRWHUVQO

Een kaarsje of lichtje in de vensterbank is ook nog
een optie. Zo weten kinderen waar ze aan mogen
bellen. Tip: geef de 1,5 meter aan op de stoep.
Plak wat tape op de grond of trek een lijn met
stoepkrijt. Geef kinderen het liefst voorverpakte
traktaties.
Niet meedoen?
Wil je liever niet meedoen of heb je klachten?
Laat dit weten door bijvoorbeeld een briefje op
de deur of door het buitenlicht uit te laten. Blijf
thuis en doe de deur niet open. Ook als je tot een
kwetsbare groep behoort, overweeg dan om niet
mee te doen. Met z’n allen kunnen we er op deze
manier toch, op gepaste afstand, een feestje van
maken!

De Doarpskeamer
Onderdeel van
MEYD
(Mei Elkoar Yn
Droegeham)
De Doarpskeamer nog niet geopend wegens
aangescherpte coronamaatregelen.
Wegens de aangescherpte coronamaatregelen
kunnen de geplande activiteiten: ‘inloopochtenden, klaverjassen, breien en workshops droogbloemen krans maken’ in de Doarpskeamer nog
niet worden gestart.
Dit betekent dat we de activiteiten even moeten
uitstellen. Zodra we weer activiteiten mogen organiseren in de Doarpskeamer, worden jullie geinformeerd via onze communicatiekanalen.
Het bestuur Doarpskeamer MEYD
Hierbij een foto van de vernieuwde Doarpskeamer.

Verkiezing voor de mooiste
kerstversiering in de tuin
Komende december wordt de eerste kerst in coronatijd. Een tijd voor bezinning maar ook zeker
voor het brengen van licht in donkere dagen. We
moeten afstand houden tot elkaar, maar in de
aankleding van onze tuinen en ons dorp kunnen
we sfeer brengen en dichter tot elkaar komen.
Laten we dit jaar zoveel mogelijk licht in ons dorp
brengen en onze huizen nog mooier versieren
dan andere jaren. Dan wordt het een feest om
door het dorp te lopen en de sfeer van kerst en
‘mienskip’ in te ademen. De activiteitencommissie zal een mooie prijs uitloven, maar net zoals bij
onze traditionele Gondelvaart, hoort ook het ‘publiek’ een stem te krijgen. In de volgende Brinkpraat zal verdere uitleg worden gegeven hoe de
verkiezing in zijn werk zal gaan.

Rondje Drogeham in GPS/
Geocaching
De komende weken wordt hard gewerkt om op
de mooiste plekjes van Drogeham een speur/
GPS tocht uit te zetten. Deze komt op de site van
www.drogeham.com te staan en het plan is ook
om de punten aan te melden op de bekendste
Geocaching site. Hou daarom De Brinkpraat en
de Facebook pagina van Plaatselijk Belang in de
gaten.

Activiteit in samenwerking met het
A-team van de MEYD organiseren?
Het activiteitenteam oftewel A-team van de
MEYD heeft onder andere het doel om ideeën
voor activiteiten van de verschillende verenigingen/organisaties binnen Drogeham aan elkaar te
verbinden.
Door samen te brainstormen, vrijwilligers te delen en middelen beschikbaar te stellen, hopen
we nog meer gemeenschapszin in Drogeham te
krijgen. Meer samenwerking, meer contact, meer
activiteiten!
Neem contact met ons op als je een goed idee
hebt, net zoals de initiatiefnemers voor het running dinner, de krystkuier en de schaatsactiviteit.
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Prĳswoordpuzzel MEYD
Onder de goede inzendingen van deze prijswoordpuzzel verloten wij een Hanijdrobon
t.w.v. € 10,-.
Wilt u ook graag kans maken? Beantwoord de vragen. De letters van het antwoord krijgt
u cadeau. U hoeft ze alleen nog maar in de juiste volgorde te zetten. Breng vervolgens
de 11 letters in de vakken met een cijfer naar de balk met de ‘oplossing’. De oplossing is een woord dat
te maken heeft met dit seizoen.
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 bij MEYD, Delte 20. Bij de ingang hangt
sinds kort een brievenbus. 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 donderdag 19 november a.s.
Vragen
1

Een kenmerk van het landarbeidershuisje 'Lucas & Teike Hûske'?

2

Vereniging in Drogeham die o.a. de natuur beschermt en verbetert.

3

Een kenmerk/typering van Drogeham.

4

Kunstwerkplaats in Drogeham.

5

Zorgboerderij in Drogeham.

6

Sportvereniging in Drogeham.

7

Naam van streekmuseum Volkssterrenwacht Burgum.

8

Thema van een oude ambacht museum in Noard Bergum.

9

Naam van het zonnepark in Buitenpost.

10

Transportbedrijf in Drogeham.

11

Naam van de kunstenaar van het beeld 'In Droegehamster'.
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nicolai verf

Brancheorganisatie

sinds 1930

voor de Pedicure

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

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

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

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

M. van der Bij

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

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

YRRUDOXZSULQWHULQNW
YDQDOOHPHUNHQ
RRNLQHLJHQPHUN

Jan Gerkeswei 6, 9289 XL DROGEHAM
Telefoon: +31(0)512-331205
WWW.DEJONGHOUTWAREN.NL
WWW.SCHOPSTEEL.NL
WWW.HOUTBUIGEN.NL

Medisch voetzorg
Drogeham e/o

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

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

0628276418

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

Jolanda Veenstra
M .0613904284

Maandag:
Woensdag:
Donderdag:

13.00-18.00
09.00-12.00
13.00-18.00

Bosmastrjitte 11 Drogeham

Brickmarkt
Voor al uw nieuwe en gebruikte Lego sets
en losse onderdelen.
De Buorren 56, 9289 HH Drogeham
Tel. 0512-354204 / 06-21473430
www.brickmarkt.nl

Flyers - Folders - Briefpapier - Enveloppen
Naamkaartjes - Brochures - Schrijfblokjes
Familiedrukwerk - Kalenders - Catalogussen
Ontwerp - Printen - Boeken - Posters
Verspreiding - Reclameborden - Vlaggen
Spandoeken - Steigerframes - Banners
Gedempte Vaart 50, Surhuisterveen • T: 0512 - 841996
E: info@drukkerijmulder-surhuisterveen.nl • I: www.drukkerijmulder-surhuisterveen.nl

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

Vervolg prĳswoordpuzzel MEYD
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Naam:

....................................................................................................

Adres:

....................................................................................................

Tel.nr.

....................................................................................................
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MEYD-prĳswoordpuzzel september
De oplossing van de prijswoordpuzzel in september was ‘De Doarpskeamer gaat open’.
Uit de vele goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: mw.
T. van der Molen-de Jong. Gefeliciteerd met de prijs!
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.

Speurtocht Sinterklaasdefilé 2020
Beste Dorpsgenoten, Hierbij willen wij u als organisatie via deze briefing melden wat erop Maandag 28
september j.l. in samenwerking met alle organisaties binnen onze gemeente Achtkarspelen en met burgemeester Oebele Brouwer is besloten omtrent Sinterklaas 2020. Het zal een lang verhaal worden, echter
melden wij het ALLEEN in de Brinkpraat en krijgen kinderen op school nog een brief mee naar huis. Door
corona is er steeds meer onmogelijk geworden omtrent het organiseren van een evenement. Echter vind
de burgemeester als er een goed plan ligt, dat het grootste feest voor de kinderen door moet kunnen
gaan. Het wordt geen intocht maar een defilé!
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• lengtes tot 5 meter op
voorraad
• diverse kleuren en
accessoires
• uit voorraad leverbaar,
ook aan particulieren
Openingstijden
maandag tot vrijdag:
van 7.30 - 16.45
zaterdag:
van 8.30 - 12.00

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

telefoon
0512 - 36 28 55

BIJKON.NL

Nijewei 99 - 101 | Harkema

Gespecialiseerd in prefab-wapening
en verwerking op de bouw
Vestigingen in Drachten,
Kootstertille en Schuilenburg

IJZERSTERK IN MAATWERK!
Postbus 107
9200 AC Drachten
WADRO BV tel. (0512) 33 23 11
Wadro Drachten BV tel. (0512) 58 28 22
Wapeningscentrale Kootstertille tel. (0512) 33 18 04
WADRO Schuilenburg BV tel. (0512) 33 23 11

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

Ikkersreed 5
9289 KZ Drogeham

Schuifpuien – Kozijnen – Ramen
Deuren - Machinale houtbewerking

Tel: 0512-352435

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

Info@Zandbergwegenbouw.nl

Mail of bel voor vrijblijvende offerte!

Als organisatie van Drogeham werd naar mijn mening gevraagd, hoe onze eventuele aanpak zou
zijn. Deze aanpak sprak meerdere dorpen aan en
werd als één van de oplossing gezien ook binnen
hun eigen gebeuren. Het vergt meer van ons als
organisatie maar dit jaar ook zeker meer van u.
Per Huishouden mogen er 2 volwassenen mee!
Want wij zijn verantwoordelijk voor het gebeuren
en willen u daarom vragen help ons als volwassen
mee om het mogelijk te maken en houdt u zich
aan het volgende wat er in deze briefing wordt
gemeld. Alleen zo kunnen we er samen voor zorgen dat het toch nog een leuk sinterklaas begin
kan worden voor de kinderen van Drogeham!
Wij hebben besloten dat alle dorpen in de gemeente Achtkarspelen het defilé houden op ZATERDAG 21 NOVEMBER. Dit is het eerste beroep ook op u! Want op deze manier willen wij
groepsvorming voorkomen en is ook het verzoek
van de burgemeester, wilt u naar een sinterklaas
gebeuren…… ga in eigen dorp!! Ga niet reizen
naar andere dorpen als Surhuisterveen. Hou ook
dit gebeuren binnen ons dorp!! Hier bedoelen
wij mee, neem geen andere familieleden, vriendjes of vriendinnetjes uit bijvoorbeeld overige
plaatsen of andere gemeentes mee. Dit omdat
er in veel gemeentes het sinterklaas gebeuren
is afgeschaft en we willen voorkomen dat deze
mensen/kinderen gaan reizen naar onze gemeente en/of dorp! Deze druk en verantwoordelijkheid
komt op ons als organisaties. Daarom is ook besloten om deze activiteiten niet in de krant, media, posters, facebook, insta, dorpssitepagina’s of
andere vormen bekend te maken. Het gaat dus
alleen wat Drogeham betreft alleen via Brinkpraat
en de school. Via al die overige opties, loop je
risico dat anderen erop afkomen. Een dorpssite
als die van Drogeham wordt niet alleen bekeken
door u en mij, maar ook vast eens door mensen
buiten ons dorp. Wij moeten voorkomen dat het
uit de hand gaat lopen met elkaar. Samen sta je
sterk! Mits er geen verscherpte maatregels komen zijn we het volgende van plan.
Wat is de bedoeling:
• Zaterdag 21 November houden wij een surprise speurtocht voor de kinderen van de groepen 1 t/4. Om dit in goede banen te kunnen
leiden, hebben wij dit ingedeeld met starttijden
om groepsvorming te voorkomen. Per gezin
zĳn er tĳden. De starttĳd krĳgt u van ons via
mail!! Dus vul altĳd uw emailadres in op de
opgave strook. Wĳ combineren 2 gezinnen
in 1 groep. Starttĳden vinden plaats tussen
nr. 9

•

November 2020

13.00-15.00 uur. In het dorp zijn cadeaus verstopt die de kinderen moeten zoeken (Laat de
pakjes wel op zĳn plek en maak het niet stuk,
zodat het voor iedereen is te vinden!) Op elk
cadeau staat een letter en een cijfer. Het cijfer
verwijst naar de plek op uw speurtochtkaart
waar u de letter in het juiste vakje kunt zetten.
Het is niet alleen speuren naar de cadeautjes in
het dorp maar onderweg zijn er ook een aantal plekken waar er Zwarte Pieten zijn waar de
kinderen een extra activiteit kunnen doen. Heb
je alle letters en alle activiteiten gedaan?? Dan
vormen de letters de laatste locatie waar Sinterklaas zich op dat moment bevind!! Lever deze
speurkaart in bij de Sint of Zwarte Pieten op de
laatste locatie en dan maak je kans op een geweldig surprisecadeau (De winnaars worden
op een later tĳdstip bekend gemaakt. Bĳ alle
juiste ingeleverde kaarten, wordt door middel van loting de winnaars getrokken) Wel
geldt hier, dat alle letters als activiteiten moeten
worden gedaan!
• Bij 1 locatie geldt een beperkte aantal kinderen
per keer. Het kan dus zijn dat er even gewacht
moet worden. Daarnaast mogen alleen de kinderen naar binnen. Wij doen daarom ook een
beroep op u allen om als volwassenen buiten
te wachten tot u kind weer naar buiten komt en
houdt 1.5 meter afstand van elkaar. U mag alleen mee naar binnen op de startlocatie als
volwassenen. Op de eindlocatie mag u kind
natuurlĳk op de foto met de Sint & Zwarte
Pieten. Hier mag uzelf een foto van maken.
• De Start is ACHTER bĳ Agrarische centrum de
Leyen. Via al die overige opties, loop je risico
dat anderen erop afkomen. Een dorpssite als
die van Drogeham wordt niet alleen bekeken
door u en mij, maar ook vast eens door mensen
buiten ons dorp. Wij moeten voorkomen dat
het uit de hand gaat lopen met elkaar. Samen
sta je sterk! Mits er geen verscherpte maatregels komen zijn we het volgende van plan.
• U kunt uw kinderen opgeven doormiddel van
het opgavestrookje wat u tevens nu vind in deze
Brinkpraat als de brief met opgave strookje wat
de kinderen via school hebben meegekregen.
Kinder uit Drogeham die naar Kootstertille, speciaal onderwijs of een andere school gaan, kunnen het strookje uit deze brinkpraat knippen.
Lever deze uiterlĳk in op Zaterdag 14 November in de daarvoor bestemde Cadeaubus
die bĳ de Agrarische Groenevakwinkel de Leĳen binnen staat. Na zaterdag 14 November
kunt u uw kinderen niet meer opgeven!
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Bruggeman Drogeham
denken | bouwen | leven
Wat wij doen is meer dan bouwen alleen. We denken mee en creëren
samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen.
Of het nu gaat om seriematige bouw of bouwen onder architectuur:
wij stellen ons flexibel op. (Be)denken, (be)bouwen, (be)leven.
Voor nieuwbouw, verbouw, service en onderhoud.

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

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

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

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

 Zoom 13 · 9231 DX · Surhuisterveen
 0512 - 36 80 70  info@bouwbedrijf-vandijk.nl
 bouwbedrijf-vandijk.nl

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

APK • AUTOPOETSEN • CARWASH • FINANCIERING • LEASE • OCCASIONS
ONDERHOUD • SCHADEHERSTEL • TANKSTATION
EUROREPAR CAR SERVICE DAB - NOARDEREIN 7, DROGEHAM - T. 0512 331955 - WWW.DABDROGEHAM.NL

Wij moeten weten hoeveel wij kunnen verwachten – sluitingstĳd op deze dag is 16.00 uur!
• Op de route wordt de kinderen ook iets lekkers
aangeboden. Ook bij de eindlocatie en bij het
inleveren van de speurkaart bij de Sint krijgen
de kinderen een traktatie mee naar huis.
• LET OP!! Iedere deelnemer moet voor 16.30
uur op de eindlocatie zĳn geweest! Deze middag is van 13.00-16.30 uur!

• VOLG TEN ALLE TĲDEN DE AANWĲZINGEN
VAN ONZE ORGANISATIE ALS MEDEWERKERS OP! Ook is de organisatie rijdend aanwezig
om alles op de route ook in de gaten te houden.
Wij hebben een leuke actieve tocht door Drogeham gemaakt. Wĳ adviseren u om deze tocht te
voet of op de fiets af te leggen. Wij hopen u en
jullie zaterdag 21 november te zien!!
De organisatie

OPGAVESTROOKJE SINTERKLAAS 2020
Naam: ..................................................................................... Groep: ..................................................
Naam: ..................................................................................... Groep: ..................................................
Naam: ..................................................................................... Groep: ..................................................
Naam: ..................................................................................... Groep: ..................................................
Adres.: ....................................................................................
Tel.: ......................................................................................... Mob.: ....................................................
E-mailadres: ............................................................................
U krijgt via mail uw tijd door om deel te nemen aan de speurtocht! Lever deze strook uiterlijk Zaterdag
14 November in voor 16.00 uur bij: De Leyen (Gooi & Sjoukje) in de daarvoor bestemde cadeaubus!

Jinkepaed
Het kabouter Piggelmee huisje aan de Tsjerkebuorren
Het wâldhúske van Lucas en Teike huske aan de Tsjerkebuorren is klein maar fijn. Al veel gasten uit binnen- en buitenland hebben dit ‘kabouter Piggelmee’ huisje, zoals iemand in het gastenboek omschreef,
ontdekt. Meestal omdat ze in Friesland willen verblijven om te fietsen, wandelen en lekker te niksen of
om de Friese wortels te bezoeken.
Ik zal me even voorstellen: ik heet Wil Kooistra
(53 jaar) en woon met m’n echtgenoot en 2 zoons
in Twijzelerheide. Na 21 jaar leuke kantoorbanen
te hebben gehad, ging in 2007 het roer om en
ben ik gestart met een theeschenkerij en een Bed
and Breakfast aan het Jinkepaed. Dit is in de loop
van jaren gegroeid met onder andere het Driezumer Tolhús langs de Dokkumer trekvaart. De
theeschenkerij is na 10 jaar ook omgebouwd tot
een gastenverblijf.
Een aantal jaar geleden kwam vanuit de gemeente de vraag of ik nog een huisje erbij wilde verhuren als exploitant en beheerder, ik was gelijk
om toen ik het Lucas en Teike huske zag. Het is in
1828 gebouwd en sinds 1970 een gemeentelijk
monument. Het heeft vanaf 2003 de bestemming
van recreatieverblijf voor korte periodes. Geluknr. 9
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kig is de bedstee verlengd naar 2 meter, er is een
douche, centrale verwarming en internet kan tegenwoordig niet meer ontbreken. Maar de kleine
afmetingen, even bukken bij de voordeur en in de
bijkeuken; je waan je terug in de tijd van pake en
beppe zodra je hier binnen stapt. Zoals Friese Canadezen die, misschien wel voor de laatse keer,
hier zijn om de neven en nichten die nog leven
te bezoeken. Ze spreken meestal beter Fries dan
Nederlands. Het levert mooie verhalen op, zoals
de Zwitsers die hier een paar nachten verbleven
en naar huis mailden dat ze “in een poppenhuis
logeren en slapen in een kast”.
De gemeenteraad beslist eind november of ze
het huisje gaat verkopen, ze willen buiten een
aantal dienstgebouwen geen andere huizen in
bezit houden en het beperkt ook de kosten zoals
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Zonnepanelen
Elektra
Ventilatie

Swarte Mar 3
Noardburgum

Zinkwerk
Gas & CV installaties
Dakbedekking

0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl

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

Nagelstudio Edileuza
Nailart
Voet-Hand verzorging

www.edileuza.nl
tel: 06 4677 8333

voor meer info: 06 - 51550354 G. de Haan

VV DROGEHAM
ůƟũĚsporƟef in uw ŵŝĚĚen!

Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129

het onderhoud. Hoe dit uitpakt is nog even afwachten. Dus wie altijd al eens in een monument
wilde slapen of een orgineel kado wil weggeven,
kan in ieder geval de komende 2 maanden nog
een verblijf, vanaf minimaal 3 overnachtingen,
boeken.
Met hartelijke groet,
Wil Kooistra www.jinkepaed.nl

Even voorstellen
Graag willen wij ons via Brinkpraat even kort aan jullie voorstellen, omdat we sinds september zijn komen
wonen in Drogeham. Mijn naam is Jan Jongsma (60) en getrouwd met Jellie Marinus (59). Jellie is geboren in Ureterp en ik in Wijnjewoude. Jellie werkt in het verzorgingshuis te Ureterp en vind het fijn om
met mensen te werken die extra zorg en aandacht nodig hebben. Met veel ijver, inzet en liefde doet ze
dit werk. Zelf (boerenzoon) heb ik acht jaar mogen werken bij een dorpsslager, daarna hebben we 6 jaar
een rijdende winkel gehad en uiteindelijk ben ik 18 jaar bedrijfsleider geweest bij de Aldi. Naast ons werk
hadden we thuis ook nog eens ongeveer 20.000 mestkuikens. Bijna 25 jaar hebben we met ons gezin in
Wijnjewoude gewoond en vanaf 2006 tot aan 2014 hebben we in Ureterp gewoond. Wij weten ons door
God rijk gezegend met zes kinderen en veertien kleinkinderen. We mogen veel van hen genieten en dat
geeft veel blijdschap in ons leven.
Verandering in ons leven
De overgang in 2006 van Wijnjewoude naar Ureterp heeft ons leven destijds behoorlijk veranderd. In die tijd ben ik begonnen met een studie
Godsdienst Pastoraal Werk aan de G.H. te Zwolle, naast mijn werk als bedrijfsleider bij de Aldi.
Dat heeft er toe geleid dat ik na afronding van die
studie terecht ben gekomen in Kampen, waar ik
aan de T.U. het programma gevolgd heb dat geleid heeft tot mijn beroepbaar stelling op 6 maart
2014. We mochten heel snel en zeer verrassend
een beroep ontvangen van GKv Driesum C.A. In
juli 2014 zijn wij daar toen gaan wonen en ben ik
op 54 jarige leeftijd bevestigd in mijn ambt als
predikant. Een late roeping dus, maar wel heel
bijzondere en mooie!
Begin dit jaar kwam er heel verrassend een beroep van GKv Twijzel en GKv Drogeham. En zondagmorgen 11 oktober heeft de bevestiging en
intrede plaatsgevonden. Ondanks de beperkende maatregelen hebben we een prachtige dag
mogen beleven. We werden door de kinderen
feestelijk van huis gehaald en naar de kerk gebracht, waar heel veel mensen op straat ons opwachten. Het was een warm en heel feestelijk
welkom met bijzondere muzikale omlijsting.
Tijdens de intrededienst heb ik in de preek stil
gestaan bij Psalm 84 vers 11b, met als thema: Samen op de drempel staan. En dat is wat ik graag
met mensen jong en oud ook in deze omgeving
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zou willen doen. Met elkaar in gesprek gaan bij
alles wat er in dit leven gebeurd en voor welke
keuzes je komt te staan. Als predikant ben ik
verbonden aan de GKv van Drogeham en Twijzel, maar heel graag graag willen Jellie en ik juist
naast alle mensen in dit dorp en in deze omgeving staan. Als predikantsechtpaar willen we niet
een trede hoger op die drempel staan, maar juist
naast iedereen en zo proberen er voor elkaar te
zijn en elkaar te helpen waar dat kan en waar dat
nodig is. En dan maakt het ons niet uit bij welke
kerk je hoort en ook niet als je wel of niet gelooft.
Zo hopen we iets te mogen betekenen in dit dorp
en in deze omgeving voor elkaar. Over een drempel gesproken,… ons huis op Tillewei 10 heeft
echt geen hoge drempels, maar juist hele lage
drempels. Laat dat dus geen belemmering zijn.
Kom gerust gezellig eens langs, ook wanneer je
behoefte hebt aan een Brinkpraatje of een ander
gesprek. Koffie staat altijd klaar of is zo gezet! En
we spreken ook nog eens fries :) !
Jellie en ik hopen op een mooie tijd hier in
jullie midden en in deze prachtige omgeving.
We houden van wandelen, fietsen en sporten.
En dat kan volop hier in deze omgeving en zo
hopen we elkaar hier nog vaak tegen te komen.
Een vriendelijke groet van Jan en Jellie Jongsma
Jan 06-22643120 Jellie 06-19849742
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Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

St. Nicolaas Productions

“Als het om een traditioneel Sinterklaasfeest gaat”

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

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

Pedicure

Trees Postma

Ook gediplomeerd in diabetische voet.

U kunt niet langskomen?
Dan kom ik bij u thuis!

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

0512-364601
06-50451705
www.schildersbedrijfoebelevisser.nl

Kapsalon - Beautysalon - Zonnestudio
WWW.KLASKE.NL
Klaske 4 Total Beauty
DROGEHAM
Tel. (0512) 331572

Dinsdag tot Vrijdag
Geopend van 09.00 tot 21.00 uur
en zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur

Belangrijke nummers
WEEKENDDIENSTEN EN AVONDDIENSTEN HUISARTSEN
DOKTERSWACHT FRIESLAND

0900 112 7 112

Bĳ levensbedreigende situaties:

112

Platvorm W.v.g. en ouderen beleid:
Voor klachten kunt u bellen naar: H. van der Kooi tel. 0512 - 361099, Jouwerkamp 9 Harkema
Thuiszorg De Friese Wouden:
Voor al uw hulpvragen betreffende verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, kraamzorg, voeding- en
dieetvoorlichting en ouder- en kinderzorg, kunt u dag en nacht bellen met het volgende centrale nummer: 088 - 5126550
ISIS Kraamzorg:
Op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur op tel,nr.: 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 Karel Henstra
Karel Henstra, Tel.nr 0900-8844
WEEKENDDIENSTEN DIERENARTSEN
Tijdens het weekend tijden en buiten de openingstijden is de
dierenartsenpraktijk bereikbaar op telefoonnummer:

0512 - 332650

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