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Colofon

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

Met de aangepaste kerstvieringen achter de rug en de jaarwisseling een feit is, wil het redactieteam van 
Brinkpraat alle inwoners van Drogeham een gelukkig en gezond nieuw jaar wensen. En wat COVID-19 
betreft een rustig jaar met goede uitkomsten waar iedereen mee uit de voeten kan.
Bij het schrijven van dit epistel schiet het nog alle kanten op en is het verre van rustig zowel met het virus 
als met de mutatie. Gelukkig kan het vaccineren wel beginnen nu het vaccin is goedgekeurd.
We moeten met zijn allen de moed erin houden en de regels opvolgen.

Nummer 1 van Brinkpraat jaargang 36 is van de persen gerold. Werd er in de vorige dorpskrant aandacht 
gevraagd voor de op handen zijnde opmaak van de advertenties, de lezer kan het nu beoordelen.
Veel werk is er verricht. Ook het redactieteam had hier een aandeel in. Zodoende zijn de bestaande ad-
vertenties weer ‘up to date’. Maar dat is nog niet alles……
Twaalf nieuwe adverteerders hebben zich gemeld waarvan als het goed is er tien zijn opgenomen.
Van harte welkom in ons adverteerders bestand. Het gaat hier om:

SBW Verzekeringen/hypotheken/makelaardij
A.J. Spoelstra Omgevingsadviseur
Fotografi e Froukje Oldenburger
Stark ambachtelijke meubelmakers van Willem en Yme Spoelstra
Vedu Noord
Van der Meer Prefab BV
Meraki Hair and Beautysalon
Rietdekkersbedrijf De Jong
Slagerij Otte Boersma
Meindersma Service & Onderhoud

Tevens is Brinkpraat verzekerd om weer een jaar vooruit te kunnen en niet onbelangrijk met 4 pagina’s 
extra per krant!

Voor het overige nieuws verwijst de redactie u/jou naar de inhoudsopgave op pagina 1.

Veel leesplezier
Het redactieteam

Dorpsagenda

17 t/m 24 januari  Week van het gebed (zie kerkenpagina)

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



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

www.mondzorgharkema.nl

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

Mensen met tandartsangst helpen wij 
graag over de drempel.

Nieuwe patiënten zijn welkom.

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

Professioneel
Ruime openingstijden
Hi-tech oplossingen voor
totale gebitsrehabilitaties
Persoonlijke benadering
Moderne techniek

 Korte wachttijden
 Orthodontie
 Logopedie

17.00-21.00 uur
Dinsdag is de praktijk tevens

’s avonds geopend

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 

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.
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Kerkenpagina
In de week van 17 t/m 24 januari 2021 wordt weer door de Raad van Kerken de landelijke Week van het 
Gebed gehouden. Door de gezamenlijke kerken in Drogeham wordt hier ook aandacht aan gegeven. Zo 
zullen er samenkomsten zijn, die u on-line kan bijwonen en wel op zondag 17 januari 19.30 uur a.s. vanuit 
de Christelijk Gereformeerde Kerk via kerkdienstgemist.nl, op woensdagavond 20 januari om 19.30 uur 
a.s. vanuit de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk eveneens via kerkdienstgemist.nl en op zondagavond 24 
januari a.s. om 19.30 uur vanuit de Protestantse Gemeente via hun website pkndrogeham.nl.
Het thema dit jaar is “Blijf in Mijn Liefde” naar aanleiding  van Johannes 15.

GKV Drogeham
Vanwege de lockdown in ons land, zijn onze kerkdiensten alleen online 
te volgen. Alleen de mensen die nodig zijn om de dienst vorm te geven, 
zullen in de kerk aanwezig zijn. U wordt van harte uitgenodigd om onze 
diensten online live of achteraf te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl

03-01:  09.30 uur Ds J. Jongsma
10-01:  09.30 uur Ds. J. Jongsma
17-01: 09.30 uur Ds. J. Jongsma
24-01:  09.30 uur Ds. J. Jongsma
31-01:  09.30 uur Ds. J. Jongsma
07-02: 09.30 uur Ds. J. van der Wal - Appingedam

CGK Drogeham

03-01 09.30 uur  ds. H.K. Sok van Urk.
 14.00 uur  ds. H.K. Sok van Urk.
10-01 09.30 uur  ds. M.J. van Keulen. 
 14.00 uur  ds. M.J. van Keulen.
17-01 09.30 uur  ds. M.J. van Keulen. 
 14.00 uur  ds. M.J. van Keulen.
24-01 09.30 uur  ds. M.J. van Keulen. 
 14.00 uur  ds. M.J. van Keulen.
31-01 09.30 uur  ds. M.J. van Keulen. 

 14.00 uur  ds. M.J. van Keulen.
07-02 09.30 uur  ds. M.J. van Keulen. 
 14.00 uur  ds. M.J. van Keulen.

PKN Drogeham
03-01: 09.30 uur W. Veltman – Ee
10-01: 09.30 uur F. de Jong – Leek 
17-01: 09.30 uur J.G. Arensman – Drachten   
24-01: 09.30 uur P. Beintema – Dokkum 
31-01: 09.30 uur W. van der Heide - Sexbierum
07-02: 09.30 uur J. Tiggelaar - Nieuwleusen

De diensten worden gehouden in de Jacob-Tsjerke en worden 
online live uitgezonden. Kijk voor informatie op onze website: 
www.pkndrogeham.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

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

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.
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Vogelrubriek Fûgelwacht

Het roodborstje
Het roodborstje is het symbool voor de hoop. 
Het is een waakzame, maar niet schuwe zangvogel uit de familie van de vliegenvangers. 
Het huppelt vaak op de grond.
Roodborsten zien er qua uiterlijk hetzelfde uit.

De roodborst komt voor in grote delen van Europa. Je ziet ze veelal op zandgronden en in tuinen en 
parken. Als je in de tuin aan het wieden bent, is de roodborst er snel bij om de diertjes weg te pikken. Ze 
komen dicht bij huizen, vooral in de winter. 
Het is prachtig om te zien wanneer roodborstjes in een territorium strijd verwikkeld zijn. 
Het is een agressieve vechtersbaas. De oranjeborst wordt gebruikt om indringers af te schrikken en te 
verjagen. Daarom zie je ook zelden meerdere roodborsten op een voederplaats. 
Een oud Nederlands kinderliedje luidt:

Roodborstje tikt tegen ‘t raam, tik, tik, tik
laat mij erin, laat mij erin.
‘t Is hier te guur en te koud naar mijn zin
Laat mij er in, ja er in.

Roodborsten tikken niet tegen het raam uit voedselgebrek of omdat ze het koud hebben, maar ze den-
ken een indringer te zien. Om verwondingen te voorkomen kan iets op het raam worden geplakt.
Roodborsten zijn alleseters, van fruit tot spinnen en insecten, meelwormen, brood, vlees, aardappelen 
enz..
Sommige roodborstjes gaan in het najaar naar vooral Frankrijk, Spanje en Portugal, andere blijven hier. 

Uiterlĳ k
Het is een vrij kleine vogel van ongeveer 14 cm. De poten zijn relatief lang. 
Zowel het mannetje als het vrouwtje heeft een bruinrode tot oranje keel, wang en borst. De staart is rood-
bruin, de rug bruin en de buik lichtgekleurd. De kop en borst van jonge vogels zijn gespikkeld. 

Geluid 
De roodborst is vaak de eerste vogel die in de ochtend begint te zingen. 
De zang is tot laat in de avond te horen. Bij gevaar hoor je ‘tsik’.
Bij roodborstjes zingen niet alleen de mannetjes, maar ook de vrouwtjes. 
De parelende zang wordt wel een klaterende waterval genoemd.

Nest en eieren 
Het nest wordt gemaakt op de grond, in graspollen, boomstronken, tussen wortels of andere ondiepe 
holtes. Het nest bestaat uit grassprietjes, dorre bladeren en veertjes. 
Het nest wordt goed onderhouden door uitwerpselen van de jongen eruit te halen
Het roodborstje broedt van april tot in juli. Hij heeft in die periode twee legsels, met vijf tot zeven eieren. 
De eieren zijn gemiddeld 2,5 cm lang en rose, roodbruin gevlekt van kleur.
Het vrouwtje broedt 13-15 dagen. 
Het mannetje en vrouwtje verzorgen beide de jongen 12-15 dagen in het nest. 

Wouter Boonstra

Literatuur: 
- Het vogelboekje van Dr. Jac. Thijsse
- Vogels van Dr. A.K. Vink  
- De complete vogelgids van Michael Lohmann
- Vogels in de nesten van Michael Lohmann



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

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



nr. 1    •    Januari 2021    •    Jaargang 36    
8

KEaRN
KEaRN - Ook tĳ dens de winter is #winterteam er om voor jullie!
Kun je wel wat afl eiding gebruiken en heb je een goed idee voor een online activiteit? Of heb je behoefte 
aan contact? Misschien vind je het juist nu tijd om je talenten te ontwikkelen of in te zetten. Dan is het 
#winterteam van ’t Stationnetje van KEaRN er! 

Ben je tussen de 12 en 25 jaar oud, woon je in Achtkarspelen of Tytsjerksteradiel en wil je een bijvoor-
beeld een online activiteit of training volgen of misschien zelf organiseren, sportief aan de slag, iets doen 
voor een ander, behoefte aan contact of heb je een leuk idee? Laat het ons weten!

Meedoen is helemaal gratis en het wij zorgen voor alles wat er nodig is. Je kunt ons inschakelen tot de 
tweede week van februari. 

‘t Stationnetje
De locaties van ’t Stationnetje in Hurdegaryp en Buitenpost zijn op afspraak open voor activiteiten en 
ondersteuning, we houden daarbij natuurlijk rekening met de coronamaatregelen. Zo is ’t Stationnetje 
tijdens de winter lockdown bereikbaar en toegankelijk voor jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Je kunt hier, 
zoals altijd, aan je doelen werken, elkaar ontmoeten en er voor elkaar zijn. Organiseren en deelnemen 
aan (online) activiteiten, sportief met elkaar aan de slag zijn of iets doen voor een ander: dit zijn allemaal 
mogelijkheden bij #winterteam. 

Ben je enthousiast? Dan komen we graag met je in contact. Het #winterteam helpt jongeren de winter 
door. #winterteam is via de e-mail te bereiken via stationnetje@kearn.nl. Ook kun je even te bellen of 
appen naar Hidde: 06 – 24934611. Via ons Instagram-account (hetstationnetje) kun je ons ook altijd een 
DM sturen!  

Dit project is mede mogelijk gemaakt door rijksgelden #jeugdaanzet welke is aangevraagd door de ge-
meenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in samenwerking met KEaRN ’t Stationnetje.

Geschiedenis van Drogeham

Boerderĳ en (24)
Voorheen stonden er zes boerderijen midden in het land tussen de Hamsterpein en de Krúswei. Daar 
vroeger bijna alles lopend werd afgelegd koos men natuurlijk voor de kortste weg. Daarom liep er een 
pad dwars door de landerijen van Buweklooster naar Roodeschuur. Aan dit pad lagen ook de zes boer-
derijen. 

Boerderĳ  Hamsterpein 10a 
Deze boerderij die onder nummer 13 in het stemkohier vermeld stond, stond oorspronkelijke midden in 
de landerijen ter hoogte van de boerderij van de familie Hoeksma. Het was een kop-rompboerderij die 
met de kop naar het zuiden gericht was. Jarenlang was deze boerderij in het bezit van de familie Post-
mus. In 1811 woonden hier Jelle Alberts Postmus en Wytske Popkes Zuidema. Rond 1830 werd er van 
boerderij geruild. Jelle en Wytske verhuisden naar de Hamsterpein 1 en schoonzuster Joukje Hendriks 
Ytsma, weduwe van Hendrik Alberts Postmus, ging op Hamsterpein 10a wonen. In 1864 werd de boer-
derij overgenomen door zoon Wytze Hendriks Postmus en Janke Martens Dijkstra. Broer Atze Hendriks 
Postmus woonde er bij in. Na het overlijden van Wytze Hendriks werd de boerderij overgenomen door 
zoon Marten Wytzes Postmus en Froukje Wopkes Hoekstra. In 1900 brak als gevolg van blikseminslag 
brand uit in de boerderij. De Leeuwarder Courant berichtte als volgt: ‘Te Drogeham werden schuur en 
hok van de wed. W. Postmus getroffen. In het hok slaagde men er in den brand te blusschen, doch de 
schuur en woning, dat eerst daarna ontdekt werd, gingen verloren en brandden tot den grond toe af. 
Eenig huisraad en enkele koeien die op stal stonden werden gered, doch overigens ging alles verloren. 
Huis en inboedel waren gelukkig verzekerd’. Er werd daarna een nieuwe stelpboerderij gebouwd. 
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In 1919 werd er boelgoed gehouden. Er waren toen 57 stuks vee, als 30 melke, kalve en vare koeien, 12 
guste rieren en 15 hokkelingen, waaronder 3 stieren. Tussen 1919 en 1934 werd de boerderij steeds voor 
enkele jaren aan verschillende personen verhuurd. Van 1934 tot 1948 waren Sjoerd Johannes Veenstra en 
Lutske Klazes Veenstra de huurders. Hierna kwamen Atze Martens Postmus, zoon van Marten en Froukje, 
en Pietje Oebeles Wagenaar op de boerderij. In 1966 werd de boerderij voor de tweede maal door brand 
verwoest. Er werd vervolgens een nieuwe boerderij aan de weg gebouwd. Na het overlijden van Atze in 
1981 werd het boerenbedrijf voortgezet door zoon Jan Postmus en Josien Cruiming. In deze eeuw werd 
het bedrijf beëindigd.

Boerderĳ  Hamsterpein 12 
Vroeger stond er ten zuiden van de huidige boerderij op Hamsterpein 12 een boerderij midden in de 
landerijen. Dit was een kop-romp-boerderij die met de kop naar het zuiden gericht was en onder nummer 
11 in het stemkohier stond. Rond 1830 woonden hier Cornelis Hylkes Praamstra en Trijntje Simmes Tilstra. 
In 1835 hielden de gereformeerden, die toen net van de hervormde kerk waren afgesplitst, hier illegale 
kerkdiensten. In die tijd mochten er echter geen bijeenkomsten van meer dan 20 personen gehouden 
worden. Omdat hier regelmatig grote groepen kerkgangers op af kwamen, werd boer Praamstra meer-
dere malen beboet. Op een gegeven moment kon hij de boetes niet meer betalen en kwam hij in 1836 
in de gevangenis terecht. Mogelijk was dat het begin van het einde, want rond 1845 is deze boerderij 
afgebroken. 

Ongeveer een eeuw later, in 1939 is er door Klaas Dictus Postmus en Aaltje Gaeles Atsma, die toen op 
de boerderij Hamsterpein 12a woonden, een nieuwe stelpboerderij aan de weg gebouwd. In 1959, nadat 
Klaas overleden was, is de boerderij overgenomen door z’n broer Wijtze Dictus Postmus en Gerkje Pieters 
Kuipers. Wijtze had hier een timmerbedrijf. In de tachtiger jaren zijn zoon Piet Postmus en Sijke Hoekstra 
hier komen wonen. Rond de eeuwwisseling is de boerderij verkocht aan Kor Hoek en Lies van der Streek. 

Simon Hoeksma (s.hoeksma@hetnet.nl)

Nieuws Huisartsenpraktijk Drogeham

Vakanties 2021
Op onze website is de volgende lijst met vakantieweken voor 2021 te vinden: 
Week 8:  maandag 22 tot en met vrijdag 26 februari
Week 18:  maandag 3 tot en met vrijdag 7 mei
Week 28-30:  maandag 12 juli tot en met vrijdag 30 juli
Week 1:  maandag 3 tot en met vrijdag 7 januari

Corona en digitaal contact met praktĳ k
Vanwege corona proberen ook wij in de praktijk nog altijd zo min mogelijk rechtstreeks contact te hebben 
met patiënten. Indien u wel in de praktijk moet zijn, vragen wij u een mondkapje te dragen. 
Om toch laagdrempelig zorg te kunnen verlenen bieden wij meerdere manieren van contact aan.

U kunt een telefonische terugbelafspraak zelf inplannen in het patiëntportaal of aanvragen bij de assi-
stente.
Via de Uw Zorg Online App krijgt u toegang tot het patiëntportaal waarbij u ook E-consulten kunt aanvra-
gen, uw medicatie kunt bestellen en uw dossier kunt inzien. 
Via de WhatsApp knop op onze website kunt u met ons appen. U moet zich daarbij wel bedenken dat 
deze verbinding mogelijk minder veilig is. 

Twijfelt u of digitaal contact alleen voldoende is, dan zal de assistente met u kijken naar de beste oplos-
sing. 
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Adviezen van het voedingscentrum over Vitamine D

Inleiding
Omdat nu de donkere maanden zijn aangebroken en vanwege corona vele verhalen de ronde doen over 
vitamine D, staat hieronder informatie van het Voedingscentrum over de achtergronden van vitamine D 
suppletie. 

Vitamine D is nodig om calcium uit de voeding in het lichaam op te nemen. Het is daarom belangrijk voor 
de groei en het behoud van stevige botten en tanden. Daarnaast speelt vitamine D een rol bij een goede 
werking van de spieren en het immuunsysteem.

Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D. Het lichaam kan onder invloed van zonlicht in de huid 
vitamine D zelf aanmaken. Vitamine D zit ook in eten: vooral in vette vis, en met wat lagere gehaltes in 
vlees en eieren. Vitamine D wordt toegevoegd aan halvarine, margarine en bak- en braadproducten. 

Adviezen voor vitamine D supplementen
Sommige groepen hebben meer vitamine D nodig dan ze uit zonlicht en voeding kunnen halen. Zo is 
voor jonge kinderen aangetoond dat een vitamine D-supplement het risico op rachitis vermindert en 
voor ouderen het risico op vallen en botbreuken kleiner maakt. Voor zwangere vrouwen vermindert het 
de kans op een kind met een te laag geboortegewicht.

Mensen met een getinte of donkere huid maken minder vitamine D aan in de zon. En ook als huid niet 
vaak in de zon komt omdat iemand bijvoorbeeld weinig buitenkomt of een sluier draagt wordt er geen 
vitamine D aangemaakt. Voor deze groepen wordt extra vitamine D geadviseerd.

In de tabel hieronder zie je de vitamine D adviezen per groep.

Vitamine D supplementen kopen

Je kunt vitamine D-supplementen kopen in de vorm van druppels, capsules of tabletten bij de apotheek 
of drogist. Goedkopere huismerken zijn even goed als de duurdere A-merken.

Meestal staat op het etiket vitamine D3 (cholecalciferol), en soms D2 (ergocalciferol). Kies bij voorkeur 
een supplement met vitamine D3, de actievere vorm van vitamine D. De hoeveelheid microgram staat op 
het etiket. Microgram wordt meestal opgeschreven met de afkorting μg of mcg.



 

 

 

 

 

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 - 22:00 

zondag 15:00 - 21:00 

-*-*- Tevens het adres voor uw salades, koude- en warme buffetten -*-*- 

tweewielers

Geeft ú de ruimte...
om te wonen natuurlijk, maar ook in 
financiële zin d.m.v. een hypotheek op 
maat en verzekeringen toegespitst 
op uw persoonlijke situatie.

Tel. (0512) 36 10 46 - www.s-b-w.nl

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

Is it fervjen by jo “in hiel gestin”?
Belje Oepke en jo krije “skilderwurk nei it sin”

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
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Mei Elkoar Yn Droegeham 
Mei Elkoar Yn Droegeham (afgekort: MEYD) wil voor meer verbin-
ding 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 verschillen-
de werkgroepen verbonden zijn:

Positieve gezondheid à Werkgroep Fit & Sûn
Ontmoeten à Werkgroep De Doarpskeamer 
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).

Uitslag Kersttuin Drogeham 2020

Wat was het een genot om de afgelopen weken door Drogeham te lopen: de versierde huizen en straten 
maakten van Drogeham een echt kerstdorp. De jury vond het een feestje om al het moois te mogen be-
oordelen, maar het was tevens een behoorlijk lastige taak om de winnaars aan te wijzen. 

De jury bestond uit: 
1. Froukje vd Molen (die het idee heeft aangedragen), ondersteund door Tineke Bijlsma
2. Een afvaardiging van Daeldersplak met onder andere Menno Noorderwerf, Sjoukje Elsinga en Betty 

Vogels
3. Ymkje de Haan ondersteund door haar zus Anneke Annema

Uiteindelijk is er een top 3 uit gekomen, maar we willen naast deze 3 winnaars ook graag wat ander jury-
commentaar delen over de rest van het dorp. 

Eerste plaats: De Delte 14
WOW WOW WOW! Overweldigend! Wielenpôlle niveau! Wanneer je “De Delte” zegt, dan zeg je het 
huis van Tinus en Nienke! Want deze tuin staat helemaal vol met kerstversiering en kerst gerelateerde 
producten! Hier is tijd en aandacht aan besteed. Het mooist vonden we de geprojecteerde kerstman op 
het raam linksboven. Deze zwaaide naar ons en we hebben dan ook vriendelijk teruggezwaaid.  
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Tweede plaats: Boskwei 2
JA JA JA!!! Waar je ook kijkt, van welke kant je ook komt, overal is wat te bewonderen!!! OVERAL KLEUR-
RRR. Je hebt gewoon de neiging om de tuin in te stappen!!! En die kever op de muur!!! Helemaal top!

Derde plaats: Tillewei 22
Tja….. DIE BOOM. MAGISCH! Dit is momenteel de meest gefotografeerde boom van Drogeham op dit 
moment. Wat is dit ontzettend mooi om te zien. Indrukwekkend. Een boom verlichten met lampjes is op 
zich niet origineel, maar zo groot en zo perfect uitgevoerd wel. Wel erg veel geld geïnvesteerd, maar dan 
heb je ook wel een binnenkomer!

Publieksprĳ zen
Naast de juryprijzen kregen inwoners van Drogeham ook de mogelijkheid hun stem uit te brengen. Het 
duurde even voordat het op gang kwam, maar uiteindelijk werden er 41 stemmen uitgebracht op 14 
adressen waarbij 13 stemmen voor de Tillewei 20 waren. De overige stemmen waren verdeeld over 
meerdere adressen waarvan een behoorlijk aantal op de Bindert Japiksstrjitte. 

En dan komen we meteen bij de grootste eyecatcher van dit jaar: Winterdoarp De Bindert! Wat een 
gemeenschapszin hebben de initiatiefneemsters Baukje van der Bij, Jacqueline Post en Jessica van der 
Wiel voor elkaar gekregen! Onovertroffen, je waant je in een Walt Disney kerstfi lm! Eerst alle gezamenlijke 
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ijspegel verlichting aan de dakranden en daarna elke dag ergens een stukje waar versiering bij kwam: 
een heuse arrenslee op een bedje van licht, een prachtige raamschildering, lichtjes in het kwadraat, een 
opstelling met een vriendelijk sneeuwsprookje, houten sneeuwpoppen op straat en een sneeuwpop met 
een gat in het hoofd om foto’s door te maken. Winterdoarp De Bindert heeft zelfs een eigen Facebook 
pagina. Op de dag van de beoordeling werd de jury te woord gestaan door bewoners in kerstsferen. 
Vanuit het dorp en vanuit de jury móet Winterdoarp De Bindert natuurlijk in de spotlight worden gezet en 
krijgen ook zij de zeer verdiende publieksprijs!

Eervolle vermeldingen
Boskloane 70: deze vonden we mooi vanwege de eenvoudige tekening van licht die je ‘s nachts ziet: een 
omlijnd huisje met een dak en ramen. Mooi! Wanneer je om het hoekje kijkt, zie je in de tuin een opge-
maakte tuintafel met daarop allemaal lekkernijen voor de vogels, hoe lief!

Tillewei 24: eigenlijk weten we al jaren hoe creatief deze bewoonster is! De voortuin is op kunstniveau 
ingericht! De kerstboom maakt het af. Simpel maar elegant. Modern. 

Lytse Wei 2: mooi verlicht en helemaal rondom van alles te zien!! De kerststukjes aan de zijkant van het 
huis zijn creatief bedacht, heel mooi! Lekker gegluurd in deze tuin. 

Dykswal 5: “De Sneeuwpopbeer” is zowel de jury als het publiek opgevallen. Hij is ook bij daglicht mooi 
en uitnodigend om e zien. Met blote voetjes, maar wel wanten aan en een das om; je wordt er vrolijk van!

Slotstrjitte 3A: op de hoek word je uitgenodigd om te blijven staan kijken. Hier is geheel uit eigen hand 
een verlichte motor gemaakt die op de muur hangt. Dit is toch MOnsTERachtig!!

Master Hoeksmawei 27: wanneer je richting school loopt zie je in de avond al een grote ster stralen. Wat 
is die ster prachtig gekleurd. Hij schijnt gemaakt te zijn van hun oude douchedeuren. In de bomen han-
gen zelfgemaakte kerstklokjes, de klepel is een vetbol. Wat een creativiteit!

De Buorren 64: die alpaca!! Wij zijn verliefd! Mooi verlicht en het tussenportiek is mooi aangekleed. Vol-
gend jaar een stal met alpaca’s in de voortuin???

Master Hoeksmawei 15: je weet vooraf dat hier iets met hout wordt gecreëerd, want sinds jaar en dag is 
dit de houtkunstenaar van Drogeham! De zelfgemaakte kerstboom is een pracht om te zien! Als je goed 
kijkt hangt de boom vol met houten ornamenten. 

Nije Brink 21: met recht het mooiste balkon van Drogeham! Slechts een kleine ruimte maar heel mooi en 
smaakvol ingericht.



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: € 12,50
Kinderknip:  € 9,50
Kleuren v.a.: € 27,50
Permanent v.a.:  € 45,-
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

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  

Eastermar

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.
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Onderdeel van MEYD

(Mei Elkoar Yn Droegeham)

Online kookworkshop: stoofpotje koken zonder pakjes 
en zakjes 
Koken zonder zakjes en pakjes hoeft ook tijdens de kerst-
dagen niet zo moeilijk te zijn. Geartsje en Regina laten 

in de online kookworkshop zien hoe je een heerlijk stoofpotje kunt maken. 
Zeker een aanrader!
Benieuwd hoe je dat kunt doen? Op de website van Drogeham vind je het 
recept en de video. 
Ga naar https://www.drogeham.com/kookworkshop-fi t-en-sun-stoofpot-december-2020/  
Smullen maar! 

Prĳ spuzzel MEYD
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-.
Wilt u ook graag kans maken? Los de rebus op en mail uw oplossing naar MEYD@drogeham.com
o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer of vul uw gegevens hieronder in, knip de pagina uit en
lever het in bij MEYD, Delte 20. Bij de ingang hangt 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 21 januari a.s.

Oplossing:  ............................................................................................

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

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

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

MEYD-prĳ swoordpuzzel november
De oplossing van de prijswoordpuzzel in november was ‘32’.
Uit de vele goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken:
mw. F. de Jong. Gefeliciteerd met de prijs!
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.

 

   

 

      -bit           -b   i=u                        b=k                            s =uw                   n = ja 



Ikkersreed 5

9289 KZ Dr

Tel: 0512-35

Info@Zandb

Ikkersreed 5

9289 KZ Drogeham

Tel: 0512-352435

Info@Zandbergwegenbouw.nl

Tillewei 13 Drogeham
Tel: 0615335695

� 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.

0512 36 99 00
www.spoelstra-advies.nl
info@spoelstra-advies.nl

mr. A.J. Spoelstra
Lytse Wei 20
9289 LB Drogeham

Specialist in:

    Ruimtelijke Ordening
    Bouwrecht
    Milieurecht
    Natuurbeschermingsrecht

>
>
>
>
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Kleurplaat



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!

Nailart   www.edileuza.nl
Voet-Hand verzorging tel: 06 4677 8333

 Nagelstudio Edileuza

G. de Haan
inboedels & ontruimingen gevraagd

open op afspraak: 06 - 51550354

voor meer info: 06 - 51550354  G. de Haan

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.
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Oude foto‘s 
De âlde Droegehamster Brink in 1890 en ‘De Nĳ e Brink’ in 2021

Inleiding
Oktober 2020 is de naam van het appartementencomplex aan de Ike Buorren onthuld: ‘De Nije Brink’.
Deze historische naam herinnert aan de vroegere Brink die tot 1925 in het centrum van Drogeham lag. 
Naar aanleiding van die naamgeving in deze Brinkpraat een terugblik op de âlde Droegehamster Brink.
Drogeham was een van de weinige dorpen in Fryslân met een Brink. Het was een soort dorpsplein met daarop 
bomen. Hier ontmoetten de inwoners van het dorp elkaar en wisselden ze nieuws uit. Zij hadden geen radio, 
televisie, telefoon of andere sociale media. Onderling waren er wel goede contacten, onder meer burenhulp.

1. De âlde Droegehamster Brink in 1890

Foto 1 en 2 zijn twee van de oudste 
foto’s van Drogeham. Foto 1 is ge-
maakt vanaf De Buorren. Links van 
de Brink is de Ike Buorren. Op de 
achtergrond staat de oude pastorie 
van de Hervormde Kerk. 
Rechts vooraan is de zijkant te zien 
van de vroegere dorpsherberg ‘Het 
Vergulde Wagentje’. Hier staat nu de 
woning De Buorren 39. Links van de 
Brink stond ook een herberg. Dit was 
de voorloper van het latere ‘Café De 
Ham’. 

2. De âlde Droegehamster Brink in 1890 

Foto 2 is vanaf de andere kant ge-
maakt; dus vanaf de Tsjerke Buorren.
Op de achtergrond staat woning De 
Buorren 42 (nu: De Vries).
Links staat bakker Marten Wagenaar 
met de bakkerskar. De bakkerij stond 
aan het Tsjerkepaed.

Vroeger stonden er eikenbomen op de Brink. De straatnaam Ike Buorren herinnert hieraan. Later zijn de 
eiken gekapt en vervangen door iepen. De Brink was onverhard. Omstreeks 1925 zijn er woningen op 
de Brink gebouwd. Het is nu 130 jaar geleden dat deze unieke opnamen werden gemaakt. De leefom-
standigheden van de inwoners van Drogeham waren in 1890 heel anders dan nu. De meesten woonden 
in een eenvoudig huis met weinig voorzieningen. Voor de verwarming waren er kachels die met hout en 
later met steenkool gestookt werden. Er reden geen auto’s door het dorp. Die waren er niet. De enige 
voertuigen waren paard-en-wagens en koetsen. (Vervolg op bladzijde 22.)



Voor elke gelegenheid bieden wij het juiste bloemwerk.
Een breed assortiment tegen een gunstige prijs!!!

Lândyk 2 Drogeham 0512 - 332972
www.rozenkwekerijhartholt.nl

Drogeham                                   0512 - 332972

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

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

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

MAATWERK IN
HOUT EN STAAL

Oastkern 17, Kootstertille
www.stark-interieur.nl

Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129

Van der Meer Prefab BV
Jan Gerkeswei 8

9289 XL  Drogeham
0512-354139

www.vandermeerprefab.nl
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De âlde Droegehamster Brink in 1890 en de ‘Nĳ e Brink’ in 2021 (vervolg van blz. 20)

3. De Brink omstreeks 1925

Het eerste huis dat op de Brink 
gebouwd is. Het was de onder-
wijzerswoning van de hervormde 
school. De woning staat bij de  
hoek van de Ike Buorren en de 
Tsjerke Buorren.(nu: Ike Buorren 8)
Links achter de pastorie van de 
hervormde kerk en rechts achter 
het kerkgebouw.

4. Stelpboerderĳ  Ike Buorren 3 in 1925

Aan de oostkant van de Brink 
stond aan de Ike Buorren 3 een 
oude stelpboerderij. Bij een stelp-
boerderij zijn het woongedeelte 
en de schuur onder één dak. De 
namen van de bewoners van de 
boerderij vanaf 1830 zijn bekend.   
De laatste bewoners waren Sake 
en Anna Zandberg-Kamminga. Zij 
verlieten de boerderij in 1965. 

5. Boerderĳ  Ike Buorren 5 omstreeks 1935

Naast de stelpboerderij stond aan 
de Ike Buorren 5 een kop-romp-
boerderij.
De schuur stond in de lengterich-
ting langs de weg.

(Vervolg op bladzijde 24.)



Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

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

Hair and Beautysalon
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De âlde Droegehamster Brink in 1890 en de ‘Nĳ e Brink’ in 2021 (vervolg van blz. 22)

6. Garagebedrĳ f DAB in de stelpboerderĳ  1965-2016 (vervolg)

Van 1965 tot 2016 was garage-
bedrijf DAB in de beide oude 
boerderijen gevestigd. 
In 2016 verhuisde dit bedrijf 
naar it Noarderein.

Daarna zijn in 2017 de beide 
voormalige boerderijen afge-
broken.

7. De achterkant van garage DAB in 2013 

Vroeger was dit de schuur van 
de boerderij aan de Ike Buorren 
5. Rechts waren de stallen.
Later werden de woning en de 
schuur een onderdeel van gara-
ge DAB. 

8. ‘De Nĳ e Brink’ in 2021 

Na de afbraak van de beide oude 
boerderijen zijn op het vrijko-
mende terrein achttien moderne 
appartementen gebouwd. Deze 
zijn nagenoeg energieneutraal 
en toekomstbestendig.
De verwarming gebeurt door 
warmtepompen en zonnepa-
nelen. Wat een verschil met de  
woningen rond 1890. 
Bij de appartementen zijn 
parkeerplaatsen. In 1890 waren 
die niet nodig.

Oktober 2020 kreeg het nieuwe appartementencomplex aan de Ike Buorren de naam: ‘De Nije Brink’. 
Deze historische naam is bedacht door een van de bewoners, Klaas Top. Het nieuwe wooncomplex staat 
bij de plaats waar vroeger de âlde Droegehamster Brink was. De duurzame ‘Nije Brink’ is een aanwinst 
voor ons dorp. Wat zou het mooi zijn wanneer de âlde Brink er ook nog was geweest.
(De foto’s 6, 7 en 8 zijn gemaakt door Hans Postema.)  

Klaas de Jong, Lytse Wei 26



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! 

 
*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 
 

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!

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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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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