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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:

Brinkpraat nr. Kopijdatum

2021:
3 (maart) 22 februari
4 (april)  22 maart
5 (mei) 19 april
6 (juni) 24 mei
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Van de redactie

Samen!
Het is bijna het meest gebruikte woord in deze tijd, je hoort het tijdens de persconferenties, 
je ziet het dagelijks in de krant of op tv in talkshows of reclames. Samen tegen corona, samen 
helpen we onze middenstand door de crisis, samen denken we om onze ouderen en jongeren, 
samen... zo kunnen we nog wel even doorgaan.

We begrijpen ook heel goed dat het samen moet gebeuren, want alleen bereik je weinig.
De slogan van MEYD is in deze tijd wel heel toepasselijk:
“Ien is mar allinich, twa is al wat mear, mar mei-elkoar komt alles klear!”

Hieruit blijkt wel dat Drogeham goed en vooruitstrevend bezig is. Er worden diverse activiteiten 
georganiseerd door verschillende verenigingen om de leefbaarheid in ons dorp te behouden.
Aan creativiteit geen gebrek, lukt het niet om samen te komen, dan is er online nog veel mogelijk.
En onze dorpskrant kan worden gebruikt om iedereen hiervan op de hoogte te houden!

Brinkpraat is er voor het dorp en maken we dus samen. Hoe mooi is het dan dat dorpsgenoten 
met ideeën en/of tips komen voor het vullen van de Brinkpraat. Zo is er nu gevraagd of er in de 
Brinkpraat een rubriek kan komen waarin dorpsgenoten vertellen over hun dagelijkse bezighe-
den, of hun werk of hobby’s, waardoor het dorp elkaar (nog) beter leert kennen. En wie zich heeft 
voorgesteld mag de “pen doorgeven”. Een leuk idee waar wij voor open staan en graag horen of 
er dorpsgenoten zijn die het leuk vinden om hieraan mee te werken. 

Zo zien we ook hierin weer: SAMEN BEREIK JE MEER!

P.S.: Een nieuwe adverteerder in deze uitgave van de Brinkpraat. Nijboer Uitvaartzorg – van harte 
welkom in ons adverteerdersbestand.

Het redactieteam

Dorpsagenda

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



Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer

Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

Uw uitvaartverzorger voor ‘De Laatste Eer’ in Drogeham

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 
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Kerkenpagina

GKV Drogeham
Vanwege Covid-19, 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 dien-
sten online live of achteraf te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl

07-02:  09.30 uur Ds J. Jongsma
14-02:  09.30 uur Ds. J.J. Verwey, Leeuwarden
21-02: 09.30 uur Ds. J. Jongsma
28-02:  09.30 uur Ds. E.R. de Braak, Blije
07-03:  09.30 uur Ds. J. Jongsma

CGK Drogeham

07-02:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
14-02:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
21-02:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
28-02:  09.30 uur Ds. H.D. Rietveld
 14.00 uur Ds. H.D. Rietveld
07-03:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen

PKN Drogeham
07-02:  09.30 uur J. Tiggelaar - Nieuwleusen
14-02: 09.30 uur Ds. G. Postma - Wouterswoude
21-02: 09.30 uur Dhr. J. Smit - Belt Schutsloot
28-02: 09.30 uur Ds. J. Glas - Kootstertille  
07-03: 09.30 uur Mw. drs. J. Kerkhof - de Vries - Hantumhuizen

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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Peuterspeelzaal De Hamsterkes

Tijdens de lockdown zitten ook de peuters niet stil. Waar de basisschoolleerlingen huiswerkopdrachten 
krijgen, krijgen ook de allerkleinsten pakketjes vermaak voor thuis. Deze pakketjes worden elke week via 
de mail verstuurd.

Het huidige thema is: winter. In de thuiswerkpakketjes zitten activiteiten gerelateerd aan dit thema. Deze 
week kunnen de peuters aan de slag met onder andere een memoriespel en ‘stippen verbinden’ waarna 
er een mooie ijsbeer op papier staat. 

Vanaf volgende week starten we met een nieuw thema. We willen iedereen veel succes en plezier toe-
wensen met de komende thuiswerkpakketjes en we hopen dat we het snel weer samen, in goede ge-
zondheid, op de peuterspeelzaal voort kunnen zetten.

Vriendelijke groet,
Peuterspeelzaal de Hamsterkes.

Geschiedenis van Drogeham
Boerderijen (25)
In dit artikel worden de twee laatste boerderijen in de Hamsterpein behandeld. Een staat bij het Stynsger 
Tiltsje en de andere staat midden in de landerijen. 

Boerderij Hamsterpein 7
Deze stelpboerderij is gebouwd omsteeks 1910. De bewoners hadden naast het vak van boer vaak ook 
nog een ander beroep. De eerste bewoners waren Ate Alberts Zijlstra en Minke Tammes Oosterhof. 
Ate was boer en had daarnaast een autobusonderneming. Ook handelde hij in veevoederartikelen. De 
autobusonderneming is later overgenomen door zijn zoon Albert Ates Zijlstra, die getrouwd was met 
Minke Siebrens Douma. Hij zette het bedrijf voort aan de Buorren 61. Het autobusbedrijf van Zijlstra is in 
1927 samengevoegd met de autobusdiensten van IJe Fokkinga en Jan Snijder. Alle drie de ondernemers 
voerden lijndiensten uit. Het samengevoegde bedrijf werd, naar de eerste letter van de achternamen, 
FSZ (Fokkinga-Snijder-Zijlstra) genoemd. Na de samenvoeging concentreerde het bedrijf zich op het lijn-
dienstvervoer naar Leeuwarden en het vervoer van groepen. In 1940 had men al 9 autobussen in bezit. In 
de oorlog hebben de Duitsers het merendeel van de bussen ingevorderd. Na de tweede wereldoorlog 
werd FSZ een touringcarbedrijf en werd gestart met het organiseren van reizen. In 1961 werd het bedrijf 
overgenomen door Dalstra. 

Na het overlijden van Ate Zijlstra werd het boerderijtje in 1938 via een boelgoed verkocht. In de Leeuwar-
der Courant werd o.a. het volgende te koop aangeboden: ‘een gezond en melkrijk beslag vee, geheel 
vrij van t.b.c., bestaande uit: 13 melke- en kalve koeien, 1 gust rier, 4 hokkelingen, met schets, 1 bruin 
twenter ruinpaard, 1 schaap en ongeveer 150 kippen met hanen. Kopers werden Jelle Sjoerds Veenstra 
en Trientje Jans Arkema. In de vijftiger kwamen dochter Tettje Jelles Veenstra en Douwe Jacobus van der 
Wijk hier wonen. In de zestiger jaren werd het boerderijtje gekocht door Hendrik Westra en Elske van der 
Veen. Sinds enkele jaren wonen hier Aldert Piersma en Jacoba Alma.

Boerderij Hamsterpein 12a
Dit is de enige overgebleven boerderij die nog midden in de landerijen staat. In oude belastingkohieren 
werd deze boerderij omschreven als ‘huizinge en een hovinge met een laantje voor huis’. Al vanaf 1750 is 
de boerderij in het bezit van dezelfde familie. Rond 1800 woonden hier Meine Halbes  en Trijntje Ales. In 
1811 kozen zij voor de achternaam Oosterhof. Daarmee gaven ze aan dat ze op de meest oostelijke hof 
woonden. (Hof is een ander woord voor boerenerf). Via vererving kwam de boerderij vanaf 1864 in bezit 
van de familie Postmus. Het was toen een kop-rompboerderij. Bewoners waren in die tijd Klaas Hendriks 



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
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Postmus en Freyke Dictus Benedictus. Klaas was een broer van Wytze Hendriks Postmus die op de boer-
derij op Hamsterpein 10a woonde. Rond 1910 werd de boerderij overgenomen door zoon Benedictus 
Klazes Postmus en Hinke Wietzes Reitsma. Na het overlijden van Benedictus in 1915 werd de boerderij 
verhuurd aan Tjeerd Willems Bijlsma en Tietje Willems Hoogsteen. 

In 1931 werd het voorhuis van de oude boerderij opnieuw opgebouwd en veranderde de boerderij in 
een stelpboerderij. De nieuwe bewoners werden zoon Klaas Dictus Postmus en Aaltje Gaeles Atsma. In 
1939 lieten zij een nieuwe boerderij aan de weg bouwen en gingen daar wonen (Hamsterpein 12). Zuster 
Teetske Dictus Postmus en Simon Taekes Hoeksma kwamen op de boerderij in de landerijen te wonen. 
Begin jaren vijftig verhuisden ze naar Westergeest. Nadat de boerderij enkele jaren was verhuurd, werd 
het bedrijf in 1958 voortgezet door zoon Taeke Simons Hoeksma en Sijke Douwes Zwart. Tegenwoordig 
wordt de boerderij bewoond door Douwe Hoeksma en Pauline Sneep. Douwe heeft vanaf 2001 samen 
met broer Dictus het bedrijf voortgezet. 

Simon Hoeksma (s.hoeksma@hetnet.nl)

1915 boerenboelgoed ten huize van Dictus Postmus onder Droge-
ham (Hamsterpein 12a).

Hamsterpein 
12a

1954 boerenboelgoed ten huize van de weduwe H. Bosma onder 
Drogeham (Hamsterpein 12a).

Hamsterpein 
12a

1938 verkoop van een boerenbehuizinge met schuur, waarin stal-
ling voor 20 stuks hoornvee; eigenaar erven Ate Alberts Zijlstra 
(Hamsterpein 7). Koper J.S. Veenstra voor fl. 6.260,00.

Hamsterpein 
7

1938 boereboelgoed ten sterfhuize van Ate Alb. Zijlstra (Hamster-
pein 7).

Hamsterpein 
7



 

 

 

 

 

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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Oude ansichten
De Gereformeerde Kerk van Drogeham in 1940 en 1975

Inleiding
Deze keer twee ansichten van de Gereformeerde Kerk en de pastorie aan de Sânnen. De eerste is van 
het oude kerkgebouw met de pastorie in 1940 en de tweede van de nieuwe kerk en de pastorie in 1975. 
Daarnaast een foto van de oude gedenksteen uit 1877.

1. Het oude kerkgebouw en de pastorie in 1940

De pastorie is in 1872 gebouwd en 
de kerk in 1877. De eerste steen bij 
de bouw van de kerk werd 7 juni 
1877 gelegd door ds. A.H. Zomer.
De gedenksteen werd later boven 
de deur van de kerk geplaatst. De 
kerk is gebouwd door timmerman 
Eldering uit Suameer voor f 5.960,-.
Dat is nu ongeveer € 2.700,-. 

November 1877 werd de nieuwe 
kerk ingewijd.

In 1922 kwam er elektrisch licht  in 
het kerkgebouw.

 
2. Het nieuwe kerkgebouw en de pastorie in 1975                     3. De gedenksteen uit 1877
 

Onderaan op de steen staat:
‘Uw naam worde geheiligd
Matteus 6 vers 9a’.

 
De oude pastorie is 1966 afgebroken. Op de plaats waar de oude pastorie heeft gestaan is toen een nieu-
we gebouwd. Het kerkgebouw werd in 1967 grondig verbouwd en uitgebreid. Architect was Fokke de 
Vries.Het oude gebouw werd voor een groot deel afgebroken. Er kwam vrijwel een heel nieuw gebouw. 
Bij de nieuwe kerk kwam een toren met een luidklok. Op de voorgevel is een mozaïek aangebracht. Afge-
beeld zijn een ladder met twee engelen en aan de voet daarvan de slapende aartsvader Jakob bij Bethel. 
(Genesis 28:10-22). De nieuwe kerk kreeg de naam ‘Jakob Tsjerke’. De oude gedenksteen uit 1877 werd 
in de hal van de nieuwe kerk geplaatst.

                                                             Klaas de Jong, Lytse Wei 26
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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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Terugblik kerst zangavond 19 december
Hallo allemaal,
Het is alweer een tijdje geleden, zaterdag 19 december 2020, dat we elkaar online konden ontmoeten bij 
de Kerstzangavond.  Zo klonk dan toch het “Komt allen tezamen” met klanken van Chr. Brassband “Da 
Capo” als eerste lied van de avond. Op een leuke manier konden we zo samen het bekende kerstlied 
“Stille nacht, Heilige Nacht, Davids Zoon lang verwacht”, zingen met vele mensen uit ons dorp Droge-
ham. Ook het “Ere zij God” klonk door de Fryske Wâlden……Hier ziet u ook een foto van de zangers en 
zangeressen. Blij zijn we met uw en jouw inzet. We zullen u in de toekomst vast nog eens uitnodigen voor 
samen zingen op afstand en denken dat we dan samen weer een mooi lied kunnen laten horen.

De opbrengst van de collecte voor de voedselbank Achtkarspelen is  €220, hartelijk bedankt voor uw gift, 
ook namens de Voedselbank.

U hoort nog van ons…

God geeft jou…
voor elke storm een regenboog

voor elke traan een glimlach
voor elk verdriet een belofte

voor moeilijke tijden een zegen
voor ieder probleem een trouwe vriend om je te steunen

voor elke zucht een prachtig lied
en voor ieder gebed een antwoord

Marten Terpstra, Harrold, Rennie en Krista van der Vinne



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

>
>
>
>



nr. 2    •    Februari 2021    •    Jaargang 36    
14

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 bin-
nen 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).

Initiatieven van de werkgroep
Onderdeel van MEYD

(Mei Elkoar Yn Droegeham)

Online kookworkshop: stoofpotje koken zonder pakjes en zakjes 
In de online kookworkshop laten Geartsje en Regina zien hoe je een heerlijk stoofpotje kunt 
maken. Uiteraard zonder pakjes en zakjes. Dus heb je even geen inspiratie voor het avond-
eten? Dan is dit stoofpotje zeker een aanrader! 

Benodigdheden:
Voor de stoofpot
– 400 gram runder stoofvlees (riblappen, schenkel, sucadelappen of hachee vlees)
– 1 grote witte ui of twee kleinere
– 1 eetlepel Swolsche Stoof specerijen van Jonnie Boer
– 3 à 4 gram zout
– 2 eetlepels azijn (natuur- of rode wijn azijn)
– klontje boter (wij gebruikten flora boter)
– optioneel : 2 of 3 gedroogde laurierblaadjes

Voor de aardappel en pastinaak puree
– 1 pastinaak
– ongeveer 6 aardappelen

Voor de geroosterde spruitjes
– 500gr spruitjes
– 3 à 4 teentjes knoflook
– olijfolie

De online kookworkshop is te bekijken via:
https://www.drogeham.com/kookworkshop-fit-en-sun-stoofpot/. Veel succes en eet smakelijk!
We zijn erg benieuwd naar jullie reactie! Laat het ons weten via meyd@drogeham.com. 



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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MEYD-prijswoordpuzzel februari 

Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-.  

Wilt u ook graag kans maken? Los onderstaande puzzel. U krijgt van elk antwoord 1 letter cadeau. De 
antwoorden worden van binnen naar buiten geschreven. De laatste letters van de woorden vormen 
samen weer 1 woord en dat is de oplossing. 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.  

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 18 februari a.s. 

  

1 Tijdvak 7 Roofvogel 
2 Ronde koek 8 Bloem 
3 Huisdier 9 Sterke drank 
4 Hondenras 10 Schoonmaakgerei 
5 Schoeisel 11 Keukengerei 
6 Jongensnaam 12 Familielid 

MEYD-prijswoordpuzzel februari
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-.
Wilt u ook graag kans maken? Los onderstaande puzzel. U krijgt van elk antwoord 1 letter cadeau. De 
antwoorden worden van binnen naar buiten geschreven. De laatste letters van de woorden vormen sa-
men weer 1 woord en dat is de oplossing. 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.

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 18 februari a.s.



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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Vogelrubriek Fûgelwacht
De vink
De vink is een mooie, levendige en niet een echt schuwe vogel. Waar bomen zijn zie je ook vinken. In het 
voorjaar is het een felle verdediger tegen indringers.
Veel vinken blijven in ons land, maar in de winter zijn er meestal meer mannetjes dan vrouwtjes. Ze dach-
ten vroeger dat de mannetjes vinken als weduwnaar achterbleven. 
De mannetjes worden daarom ook wel fringilla coulebs genoemd, dat is de vrijgezellen vink. 
De trek van de vink was vroeger aanleiding om zogenaamde vinkenbanen aan te leggen. 
De vogels werden daar toen voor de consumptie gevangen.
Vinken eten allerlei zaden zoals beukennootjes, elzen- en berkenvruchtjes, vruchten van de duizend-
knoop en ganzenvoet, graan, erwten en in de broedtijd ook vooral kleine vlindertjes (bladrollers).

Uiterlijk
De vink is even groot als de mus. Het gedrag is iets anders. De mus huppelt en de vink trippelt. Het man-
netje heeft een zwart voorhoofd, schedel en nek mooi blauwgrijs, keel en borst wijnrood, de mantel warm 
bruin, de rug groen, de uitgebreide staart is van buiten naar binnen, wit, zwart, grijs. 
De eerste en tweede rij van de vleugeldekveren wit, meestal onder de mantel verborgen. 
De grote vleugeldekveren zwart met witte punten, die de altijd zichtbare witte streep op de vleugel vor-
men. Aan de slagpennen zit ook nog veel wit en geel. 
In de winter heeft het mannetje midden over de schedel een grijze lengtestreep.
Het vrouwtje mist het roodachtige van de man. 
De onderzijde is lichtgrijs of rosig. 
De kop is bruingeel en lichter in het midden. 
De vleugels zijn als die bij het mannetje

Geluid 
We hebben vast wel gehoord van een kwinkslag. Dat is onder mensen op een aardige manier iets zeggen. 
De vink doet het met de vinkenslag. Dit lied bestaat uit drie delen: eerst een stuk of zes staccato tonen - 
dat zijn losse tonen die telkens korter worden -, dan wat snellere gelijke tonen en tenslotte een roffelende 
uithaal. 
In het vroege voorjaar is er vaak in koor een hese extase-roep.

Oplossing prijswoordpuzzel februari:

Naam: ………………………………………………………………………

Adres: ………………………………………………………………………

Tel.nr. ………………………………………………………………………

MEYD-prijswoordpuzzel januari
De oplossing van de prijswoordpuzzel in januari was ‘gelukkig nieuwjaar’.
Uit de goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken:
Gert Hoekstra. Gefeliciteerd met de prijs!
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.

 

 

 

 

Naam:   ……………………………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………………………… 

Tel.nr.    ……………………………………………………………………… 

 

MEYD-prijswoordpuzzel januari 

De oplossing van de prijswoordpuzzel in januari was ‘gelukkig nieuwjaar’. 

Uit de goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken:    
Gert Hoekstra. Gefeliciteerd met de prijs! 

De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplossing prijswoordpuzzel februari:  
A B C D E F G H I J K L 



Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

Hair and Beautysalon

 
*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 
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KEaRN
Vanaf zaterdag 23 januari geldt er in Nederland een avondklok om verspreiding van 
het coronavirus te voorkomen. Dit betekent dat u tussen 21.00 ‘s avond en 04.30 uur 
niet meer buiten mag zijn, tenzij u hier een geldige reden voor heeft.

De avondklok is een zware maatregel, die voor ons allemaal gevolgen heeft. Man-
telzorgers mogen op bezoek blijven gaan bij de mensen die zij verzorgen. Zij heb-
ben hiervoor een zogenaamde ‘Eigen verklaring avondklok’ nodig. Dit formulier is te 
downloaden op onze website: www.mantelzorg-kearn.nl 

Ook kunnen mantelzorgers hier meer informatie vinden over mantelzorg en de corona maatregelen. 

KEaRN Steunpunt Mantelzorg
mantelzorg@kearn.nl 
www.mantelzorg-kearn.nl
www.kearn.nl

Nest en eieren 
• Het halfronde nest wordt gemaakt op dikke takken van bomen of vlak tegen de stam. 
• Het nest wordt keurig afgewerkt met halmen, mos, haar en veren. Het nest lijkt dan veel op de om-

geving.
• In het nest liggen eind april 4-6 mooie eieren met purperbruine streepjes en vlekjes op een roodach-

tig grijze tot blauwe ondergrond. 
Alleen het vrouwtje broedt. Na ongeveer 13 dagen kruipen de jongen uit het ei en na ongeveer 13 dagen 
verlaten de jongen het nest. Beide ouders voeren daarna nog ongeveer 4 weken.

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



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! 

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

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

0512 - 332650 
Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen
- Voor paarden en pony’s kunt u bellen Equinoord: 0594 - 645252 
De openingstijden en spreekuurtijden zijn als volgt: 

Hoofdvestiging: 
Drogeham, Lândyk 4 
08:00 uur tot 18:00 uur (behandeling kleine huisdieren alleen op afspraak) 

Locaties: 
Surhuisterveen, De Dellen 50 - Zwaagwesteinde, Ferlinge Stasjonstrjitte 1-b 
Ma, wo, vr.: 14.00 uur tot 17.00 uur (spreekuur van 16.30 - 17.00 uur) 
Di, do.: 14.00 uur tot 18.30 uur (spreekuur van 18.00 - 18.30 uur)

Belangrijke nummers


