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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. Kopĳ datum

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

Waar kan ik heen....”
“Waar kan ik heen...” zong het Goede Doel in 1982, wellicht zijn er velen onder ons die dit lied nog volop 
kunnen meezingen. Ze benoemden vele landen waar ze niet heen wilden of konden om allerlei verschil-
lende redenen. Eigenlijk is het lied van toen nu heel actueel, alleen is het nu maar om één reden dat we 
niet naar andere landen kunnen of mogen.

Maar de maatregelen gelden niet alleen voor reizen, maar ook voor bezoek en/of activiteiten binnen ons 
eigen dorp. Zoals we in deze Brinkpraat kunnen lezen gaat de algemene ledenvergadering van uitvaart-
vereniging niet door en Plaatselijk Belang annuleert de geplande jaarvergadering. Ook MEYD laat weten 
in een terugblik op het afgelopen jaar dat diverse activiteiten niet door konden gaan.

Maar het is geen somberheid alom, want uiteraard blijft er het één en ander wel mogelijk:
We hebben kunnen schaatsen op de ijsbaan, we kunnen wandelen in en genieten van de natuur die weer 
tot leven komt, we kunnen kaartjes sturen naar elkaar, we kunnen bellen / chatten / skypen / zoomen met 
familie, vrienden en collega’s.

Het “goede doel” is, om door de regels na te leven, gezond te blijven, nog even vol te houden, straks te 
kunnen genieten van de tijd dat de meeste dingen wel weer mogen. Dat we weer bij elkaar kunnen zijn: 
thuis, in de kerk, bij vergaderingen, op feestjes.... maar ook weer op reis mogen naar plaatsen en landen 
waar we graag heen willen: “Waar kan ik heen...”

De redactie.

Dorpsagenda

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

Dankbetuiging 

De leegte en het gemis zijn bij ons achter gebleven na het overlijden van mijn lieve vrouw en 
onze lieve moeder en beppe 

Ineke Kooistra Renkema

Voor het medeleven en steun in deze moeilijke tijd willen wij iedereen hartelijk bedanken. Dit 
hebben wij bijzonder op prijs gesteld. 

Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes, bloemen en een luisterend oor. 

Alle Kooistra, kinderen en kleinkinderen



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 diensten online live of achteraf te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl

07-03:  09.30 uur Ds. J. Jongsma
10-03: 19.30 uur Ds. J. Jongsma 
  (Biddag voor Gewas en Arbeid)
14-03:  09.30 uur Ds. J. Jongsma 
21-03: 09.30 uur Student E. Hooghiemstra, Drogeham
28-03:  09.30 uur Ds. J. Jongsma 

CGK Drogeham

07-03:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
10-03: 15.30 uur Ds. M.J. van Keulen (Biddag)
 19.30 uur Ds. M.J. van Keulen
14-03:  09.30 uur Ds. A.A.L. Aalderink
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
21-03:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen (Voorbereiding H.A.)
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
28-03:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen (H.A.)
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
02-04:  19.30 uur Ds. M.J. van Keulen (Goede  Vrĳ dag)
04-04:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen  (1e Paasdag)
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
05-04:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen  (2e Paasdag)

PKN Drogeham
07-03: 09.30 uur Mw. drs. J. Kerkhof - de Vries - Hantumhuizen
10-03: 19.30 uur Ds. B.G. Keizer – Oostrum (Biddag)
14-03: 09.30 uur Mw. G. Braam Posthumus – Borculo (VBHA)
21-03: 09.30 uur Ds. M.T.P.M. Oomens – Burum (HA)
28-03: 09.30 uur dhr. J. Smit – Belt Schutsloot
01-04: 19.30 uur Ds.  G. Postma – Wouterswoude
  (Witte Donderdag)
02-04: 19.30 uur Ds. G. Postma – Wouterswoude 
  (Goede Vrĳ dag)
03-04: 22.00 uur Ds. M.T.P.M. Oomens – Burum (Stille Zaterdag)
04-04: 09.30 uur Ds. J.G. Arensman – Drachten (1e Paasdag)

De diensten worden gehouden in de Jacob-Tsjerke en worden online live uitgezonden. Kijk voor informa-
tie 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

Na weken lockdown mochten de kinderen 8 en 9 februari gelukkig weer naar de peuterspeelzaal. We zijn 
gestart met het thema: ‘Eten en drinken’. Eten en drinken is vaak een gezellig moment van de dag (ook 
bij ons op de peuterspeelzaal). Wij proberen de kinderen te laten ontdekken wat ze lekker vinden en we 
laten ze kennis maken met waar het eten vandaan komt. De kinderen helpen met het klaarmaken van fruit 
en met het dekken van de tafel. We hebben een liedje geleerd over Rupsje Nooitgenoeg. Dit liedje is ook 
leuk om thuis onder het eten te zingen. Doen jullie mee?

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer”

Beste leden,

Het ziet ernaar uit dat het Coronavirus ons nog wel even bezighoudt.
Wij hebben daarom eerder dit jaar moeten besluiten dat de algemene ledenvergadering die we norma-
liter in februari houden niet door kon gaan. 

Het contributiebedrag voor de incasso betalers blijft €18,- en de ledenkorting € 1050,- blijft ook gelijk. De 
contributiebetaling via incasso zal zoals u gewend bent, eind maart van uw rekening worden afgeschre-
ven. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website: www.delaatsteeerdrogeham.nl

Hopende op uw begrip,
Het Bestuur



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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Nieuws Huisartsenpraktijk Drogeham
Update vaccinaties
Er is momenteel veel te doen over de vaccinaties tegen corona. Wij willen langs deze weg een kleine 
uitleg geven van de stand van zaken. 

Patiënten ouder dan 65 jaar
Als eerste kwamen de vaccins van Pfi zer en Moderna beschikbaar. Deze vaccins lijken voor ouderen het 
beste te werken. Het nadeel van deze vaccins is dat ze bij heel koude temperatuur bewaard moeten 
blijven en maar kortdurend houdbaar zijn. Daarom heeft de overheid besloten dat de GGD alle ouderen 
boven de 65 jaar met dit vaccin gaat vaccineren en niet de huisarts. Mensen worden van oud naar jong 
opgeroepen. Op dit moment hebben alle 80 plussers een oproep gehad. 
In Friesland wordt bij het WTC in Leeuwarden gevaccineerd. 

Er wordt met klem aangeraden zelf vervoer hier naartoe te regelen aangezien de thuisvaccinaties 
niet snel geregeld kunnen worden. De huisartsen kunnen dit helaas niet zelf: wij hebben deze vaccins 
niet in huis. Waarschijnlijk zal de dokterswacht de thuisvaccinaties namens de huisartsen voor de hele pro-
vincie moeten gaan regelen zodra duidelijk is welke mensen niet zelf hebben kunnen komen. U begrijpt 
dat dit tijd kost en niet makkelijk geregeld kan worden.  

Patiënten 18-65 jaar
Intussen hebben de huisartsen in Zeeland als eerste het Astra Zeneca vaccin gekregen. Dit vaccin kan 
gewoon de koelkast bewaard worden en is dus geschikt voor de huisartsenpraktijk. Omdat er te weinig 
vaccins geleverd kunnen worden, wordt het per provincie verdeeld. Het is op dit moment niet duidelijk 
wanneer Friesland aan de beurt is. Zodra Friesland aan de beurt is, wordt als eerste gestart met de men-
sen geboren in 1956 en 1957 en mensen tussen de 18-65 jaar met een hoog risico. 

De mensen met een hoog risico die door de huisarts opgeroepen worden zijn: 
• Thuiswonende mensen met het syndroom van Down geboren in de periode van  1-1-1956 tot en met 

31-12-2002.
• Mensen met zwaar overgewicht (BMI >40) geboren in de periode van 1-1-1956 tot en met 31-12-

2002. Van een grote groep van onze patiënten is bekend dat zij zwaar overgewicht hebben. Helaas 
kan het voorkomen dat dit nog niet bij ons bekend is. Indien u verwacht dat u in deze groep valt, kunt 
u contact opnemen met onze assistente en uw lengte en gewicht doorgeven. De assistente zal daarna 
even overleggen met de huisarts.

Patiënten met een andere vorm van hoog risico worden via de specialist in het ziekenhuis opgeroepen. 
Het kan dus voorkomen dat er overlap ontstaat in het oproepen. De regel is: de snelste route om ge-
vaccineerd te worden, is de beste route voor dit moment. 

Wij begrijpen dat iedereen, en met name hoog risicopatiënten, zo snel mogelijk gevaccineerd willen wor-
den. Helaas hebben wij geen enkele invloed op welke patiënten als eerste opgeroepen worden.

Regeling medische hulpmiddelen verloopt zeer stroef
Medische hulpmiddelen zijn producten die gebruikt worden om een ziekte of chronische aandoening te 
behandelen of u te ondersteunen om zo zelfstandig en prettig mogelijk te leven. Voorbeelden zijn weg-
werpverbanden die ongewild verlies van urine of ontlasting opvangen, wond-verbandmiddelen, beno-
digdheden bij suikerziekte (naalden, glucosemeters etc) of stoma-benodigdheden. Voorheen konden die 
via de huisarts bij de apotheek besteld worden. Sinds 1 januari 2021 is de regeling in gegaan dat deze 
middelen online door de patiënt besteld moeten worden via een bedrijf dat door de zorgverzekeraar is 
aangewezen. Aangezien deze regeling in de praktijk zeer slecht functioneert, willen wij u vragen om con-
tact op te nemen met uw zorgverzekeraar indien u problemen ervaart. Ook wij als zorgverleners doen ons 
uiterste best om deze regeling beter te organiseren door signalen af te geven. 
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Uitwisseling medische gegevens zorgt voor betere zorg bĳ  spoed
Het Landelijk Schakelpunt (LSP) is een zorginfrastructuur: een netwerk waar zorgaanbieders op kunnen 
aansluiten. Via dit netwerk kunnen zij medische gegevens over hun patiënten raadplegen in elkaars syste-
men - 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Het Landelijk Schakelpunt is hiervoor speciaal ontwikkeld 
en beveiligd.
Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. Die ge-
gevens blijven gewoon staan in de dossiers bij de huisarts en apotheek. Daar kan bijvoorbeeld de huisarts 
van de dokterswacht, via het Landelijk Schakelpunt, de belangrijkste informatie bekijken.

Met uw toestemming kunnen wij een deel van de gegevens uit uw huisartsdossier delen. Met uw toe-
stemming kan ook de apotheek uw medicatiedossier delen. Als je toestemming geeft, ben je niet ver-
plicht om ál deze gegevens te delen. Misschien wilt u sommige informatie voor uzelf houden. Dat kan. 
Wij kunnen deze informatie voor u afschermen. Andere zorgaanbieders die uw gegevens bekijken, zien 
deze informatie niet.

Zelf hebben wij gemerkt dat het heel prettig is om tijdens onze diensten als huisarts op de dokterswacht 
belangrijke informatie op te kunnen vragen bij de eigen huisarts. Dat maakt het dat we betere zorg kun-
nen leveren. 

Ongeveer 30% van onze patiënten heeft intussen aangegeven deze gegevens wel te willen delen. Dat 
maakt ook dat voor deze patiënten de terugkoppeling vanuit de dokterswacht beter verloopt. Wij zou-
den daarom willen vragen of u ook wilt nadenken om de belangrijkste gegevens beschikbaar te maken 
voor uitwisseling. U kunt hierover via onze website een berichtje sturen of contact opnemen met onze 
assistente.

Geschiedenis van Drogeham

Boerderĳ en (26)
De meeste boerderijen in Drogeham zijn we nu bij langs geweest. In deze afl evering worden enkele klei-
nere boerderijen behandeld, die inmiddels al lange tijd niet meer bestaan. Sommige boeren   moesten 
van dit bedrijf bestaan, maar er waren ook verschillende mensen die naast boer nog een ander beroep 
hadden. Een andere ontwikkeling is dat er naast het verdwijnen van kleine boerderijen er ook enkele 
grote boerenbedrijven zijn bij gekomen.

Skieppedrifte
Aan de Skieppedrifte 5 was Folkert Kornelis Bruining boer. Hij was getrouwd met Geertje Rinzes Storm. 
Het bedrijf werd later overgenomen door zoon Kornelis Bruining die getrouwd was met Anthonia de 
Jong. Het boerderijtje is inmiddels afgebroken en vervangen door een grote villa.

Boskwei
Aan de Boskwei 4, op de hoek met de Skieppedrifte, heeft Tijs Jans Tijsma een boerenbedrijf gehad. Hij 
was getrouwd met Trijntje Kornelis van Dekken. Bij het woonhuis stond een grote schuur.

Oege Folkerts van Dijk was naast melkrijder ook boer. Hij woonde op de Boskwei 6 en was getrouwd met 
Klaske Hoekes van der Ploeg die daar nog steeds woont. 

Tegenwoordig staan aan de Boskwei twee grote boerenbedrijven. Aan de Boskwei 1 heeft Jappie Kem-
penaar, getrouwd met Saakje Annema, een groot veebedrijf opgebouwd. Hoewel de boerderij in Eas-
termar staat, ligt het grootste deel van het land in Drogeham. Toen de familie Kempenaar naar Texas is 
verhuisd, is het bedrijf overgenomen door Peter van Santen en Corrie van der Ham. Tegenwoordig wordt 
hier geboerd door dochter Jolanda van Santen en haar echtgenoot Karst Kamstra.
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Toen in de negentiger jaren de rondweg om Drogeham werd aangelegd, werd het bedrijf van Hendrik 
Postmus van de Tillewei 9 verplaatst naar de Boskwei 10. Inmiddels is dit bedrijf overgenomen door Henk 
van Dijk en Linda van Santen. 

Ikkersreed
Aan de Ikkersreed 6 had Freerk Harms Hamstra een klein boerenbedrijf. Hij woonde daar samen met z’n 
vader Harm Jans Hamstra en zijn broer Jan Harms Hamstra die een zandgraversbedrijf hadden. 

Tillewei
Rond 1880 woonden Gaele Wiggeles Veltman en Uilkje Pieters Hiemstra in een huis midden in de lan-
derijen op de Tillewei 30a. Later woonden hier dochter Antje Gaeles Veltman en Jan Kornelis Postma. 
In 1937 kwam hun dochter Uilkje Jans Postma met haar echtgenoot Siebe Freerks van der Heide hier 
wonen. Zij hadden hier een klein boerenbedrijf. Een aantal jaren geleden is hier een nieuw huis gebouwd.

Tot slot
Drogeham was vroeger een boerendorp met een groot aantal boerderijen. Van al die boerderijen zijn 
maar een paar overgebleven. In en rond Drogeham zijn de volgende melkveehouders nog actief: Douwe 
en Dictus Hoeksma, Dirk-Jelle Pool en Klaas Jan Moning aan de Hamsterpein, Sikke Sikkema aan de Rys-
loane, Bert Reinders aan de Westerein en Henk van Dijk en Karst Kamstra aan de Boskwei. 

Simon Hoeksma (s.hoeksma@hetnet.nl)

Vogelrubriek Fûgelwacht

We gaan het dit keer hebben over de boomkruiper en de boomklever. Je ziet beide in bomen, maar ze 
lijken totaal niet op elkaar.  Alleen in een andere benaming komt bij beide vogels het woord specht voor. 
Beide vogels zie je ook wel in onze tuinen, maar de boomklever in mindere mate. We beginnen met de 
boomkruiper.

De boomkruiper
Ook wel genoemd het houtspechtje en in het 
Fries beamklimmerke of beamkrûperke. 
Het is een van de kleinste vogels van ons land. 
Het kruipt tegen de stammen van bomen op. 
Meestal doen ze dat spiraalsgewijs. Ze laten zich 
naar de voet van een volgende boom vallen. 

Ze schijnen wel 200 bomen af te zoeken naar 
voedsel en leggen dan zomaar zo’n 3 km klimwerk 
af. De boomkruiper gebruikt de staart als steun 
tegen de schors, dit in tegenstelling tot de boom-
klever. De grote achterteen met sterke klauw en 
de staart met de spitse veereinden helpen bij het 
klimmen. De scherpe, lange dunne snavel is erg 
geschikt voor het opsporen van insectenlarven en 
eieren in schorsspleten. Ook spinnen lusten ze wel. 

Uiterlĳ k
De boomkruiper is moeilijk te zien. 
De rugzijde heeft dezelfde kleur als de boom-
schors, over het algemeen boven bruin met 

witachtige/grijze lengtestrepen. 
Op de vleugels witte vlekken en strepen. 
De staart is weer bruin. Er is een lichte streep bo-
ven het oog.

Geluid 
De boomkruiper verraadt zich door het geluid 
dat gemaakt wordt, namelijk een helder siet, siet, 
siet, tierelierelier. Dat geluid is begin maart al te 
horen.

Nest en eieren 
Ze maken een vrij los bouwsel in boomspleten, 
klimop e.d. Soms ook wel onder dakpannen en 
in nestkastjes. 
Het nest bestaat uit takjes en bladeren. 
De kom is bekleed met worteltjes, mos, gras-
sprietjes en veertjes.

Het vrouwtje legt 5-6 eieren. De eieren zijn wit of 
lichtrose met roodbruine vlekjes. 



 

 

 

 

 

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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Ze lijken wel wat op mezeneieren. 
Soms zijn er twee broedsels per jaar. 
De eieren komen na ongeveer 13-15 dagen uit. 
De jongen blijven ongeveer 17-19 dagen in het 
nest. 
Alleen het vrouwtje broedt. Beide ouders voeren. 

De boomklever
Ook wel genoemd de blauwspecht en in het Fries 
de blauspjucht. 
De boomklever rent heel snel boomstammen en 
takken op en af, vertrouwend op de sterke tenen 
en klauwen.  
De staart steunt nooit. De boomklever kan tegen 
loodrechte stammen op en neer lopen, op zoek 
naar insecten. 
Met de kop omhoog of omlaag, het maakt de 
boomklever niet uit. 
De boomklever drijft de spot met de zwaarte-
kracht. 
De boomklever hangt ook met gemak aan takjes. 
De insecten worden met de harde scherpe snavel 
uit holten gehakt. 

Ook eikels, beukennootjes, hazelnoten e.d. krijgt 
de boomklever open. De naam dankt de boom-
klever aan de gewoonte om vlieggaten van oude 
spechtennesten zover dicht te metselen met 
speeksel, leem of houtsnippers, dat er precies ge-
noeg ruimte overblijft om in het nest te komen. 
Het schijnt dat het broedende vrouwtje zo vast 
op het nest zit, dat zij door sissen en prikken in-
dringers probeert weg te houden. De vlucht van 
de boomklever is golvend, vergelijkbaar met die 
van de specht.

Uiterlĳ k
De boomklever is ongeveer even groot als een 
mus. 
De staart is opvallend kort. Van de snavel loopt 

over het oog tot in de nek een zwarte streep, 
waarboven de kop blauwgrijs is, waartegen het 
witte eronder mooi afsteekt. 
De bovenzijde is leiblauw, evenals de vleugels en 
de middelste staartveren. 
De keel is wit en de borst en buik zijn kastanje-
bruin.

Geluid
De boomklever maakt, meestal al lopende en 
vliegende een zeer helder en afgemeten geluid 
als piet, piet, piet, piet. Ook wel wat, twat, twat, 
watsj watsj. Of een helder trillend tierrrrr. De 
boomklever verstaat ook de kunst om andere vo-
gelgeluiden na te doen.

Nest en eieren
Een nest wordt gemaakt in een holte, een oud 
spechtenhol, in een nis of in een nestkastje. 
De grondlaag van het nest is vaak van schorsschil-
fers en hogerop ook met prachtig gerangschikte 
dorre bladeren. 
Het vrouwtje legt 6-8 wit/roomkleurige eieren 
met bruinrode vlekken. 
De eieren lijken net als die van de boomkruiper 
op mezeneieren. 
Na ongeveer 15-19 dagen komen de eieren uit. 
Na ongeveer 24 dagen vliegen de jongen uit. Al-
leen het vrouwtje broedt. Beide ouders voeren.

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
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Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham

Mededelingen/informatie: 

*De jaarvergadering, die gepland stond voor 4 maart 2021, kan helaas niet doorgaan 
i.v.m. de huidige maatregelingen die gelden i.v.m. Covid-19. 

*Appie de Vries en Halbe van der Weij hebben afscheid genomen van het bestuur. Nog-
maals hartelijk bedankt voor jullie inzet en de fi jne samenwerking.

*Het bestuur bestaat uit:
Klaas Alma, voorzitter
Anneke van der Galiën, secretaris
Lonneke Reitsma, penningmeester
Henrike de Jong, algemeenbestuurslid
Jan Tjoelker, algemeen bestuurslid

Contactgegevens: secretariaat: Bindert Japiksstrjitte 34, 9289 JK Drogeham
e-mailadres: pbdrogeham@gmail.com 

*PB Drogeham wil de vrijwilligers en Mark de Jong (beschikbaar stellen vrachtwagen) langs deze weg 
nogmaals bedanken voor hun medewerking bij het plaatsen van de kerstbomen.
*Het vlaggenprotocol van de Gemeente Achtkarspelen voor 2021. Hieronder staan de datums waarop 
overeenkomstig het B&W -besluit, de vlag vanaf een gemeentelijk gebouw/object dient te worden uit-
gestoken.

Dinsdag 27 april.   Koningsdag: verjaardag koning Willem-Alexander  
  (met wimpel). 
Dinsdag 4 mei.  Dodenherdenking: vlag halfstok van 18:00 uur tot zonsondergang
Woensdag 5 mei.  Bevrijdingsdag. 
Zaterdag 26 juni.  Veteranendag. 
Maandag 16 augustus.  Formeel einde Tweede Wereldoorlog.

IJspret op ijsbaan: ‘De Eendracht’
Eindelijk was het weer eens zover! Schaatsen op de Hamster ijsbaan. 
Na enkele dagen en nachten van matige tot strenge vorst kon op donderdag 11 februari de baan open. 
Al snel bleek dat velen de schaatsen uit het vet hadden gehaald want het was meteen al vrij druk op de 
baan. Met name ook op de avonden, met de sfeervolle baanverlichting, was er veel jeugd aanwezig.
Ook enkele oudgedienden bonden de ijzers nog onder, al met al een prachtig tafereel. 

Vrijdagmorgen was bassischool De Tarissing gelijk van de partij om met alle leerlingen, juffen en mees-
ters ijspret te hebben en te genieten van de warme chocolade melk. De rest van de vrijdag en de gehele 
zaterdag was er eenzelfde beeld. De baan werd iedere avond geborsteld zodat de volgende dag meteen 
weer goed geschaatst kon worden. Op zondag was de baan voor het laatst open vanwege de invallende 
dooi en was er ook geen toezicht meer.

Gedurende de vier dagen zijn we wel blijven zitten met o.a. een slee, wanten, mutsen e.d. Wie iets mist 
kan op facebook kijken wat is achtergelaten. Deze spullen kunt u bij Femme en Annabeth Alma aan de 
Tillewei 22 ophalen tot en met 13 maart a.s.. In oktober zal de contributie weer worden geïnd en we ho-
pen dat velen, met de afgelopen winterperiode in gedachten, weer van de partij zullen zijn! 
 

Het bestuur



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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Mei Elkoar Yn Droegeham 

Terugblik activiteiten 2020 
Afgelopen jaar zou eindelijk de start worden van 
het activiteitenteam na verschillende brainstorm-
sessies samen met verschillende geledingen uit 
het dorp. Achterliggende gedachte is gezond-
heid stimuleren door activiteiten te organiseren in 
samenwerking met zoveel mogelijk verenigingen 
en organisaties binnen het dorp. Op die manier 
kunnen we krachten bundelen. 

Op het wensenlijstje kwamen activiteiten als een 
timmerdorp, running diner, een gezamenlijk ge-
organiseerde krystkuier, spelletjesmiddagen en 
andere activiteiten om naast het stimuleren van 
gezondheid ook elkaar te ontmoeten. 

En toen kwam corona……
…….en moesten we schakelen. Ontmoeten was 
er ineens niet meer bij en dat maakte het een gro-
te uitdaging. Het activiteiten team kan echter met 
trots terugkijken op een bijzonder jaar waarin het 
team bijzonder creatief bleek en veel activiteiten 
door krachtige samenwerking in korte tijd van de 
grond kwamen. 

We begonnen voorzichtig met een kleurwedstrijd, 
QR-code beren-speurtocht en een MEYD-logo 
speurtocht. Daarna een fl atbingo voor ouderen 
in april en een succesvolle autopuzzelrit op een 
zonnige Hemelvaartsdag. De reacties waren en-
thousiast en stimuleerden ons om verder te den-
ken. Begin juli organiseerde het team een goed 
bezochte garageverkoop ondanks de regen, 
maar moest het timmerdorp helaas geannuleerd 
worden. In augustus een viswedstrijd en aan het 

einde van de zomer mochten we bosjes zonne-
bloemen uitdelen als hart onder riem bij vooral 
de oudere bewoners. 

De feestweek die normaal in het teken stond 
van De Gondelvaart werd dit jaar ook in nauwe 
samenwerking met het activiteitenteam corona-
proof georganiseerd. Een heel geslaagde auto-
bingo, FIFA-toernooi, een fi etspuzzeltocht en een 
drive-in bioscoop waren het resultaat. 

Helaas sloeg toen de lockdown weer toe en 
moesten de geplande droogbloemen workshops 
en de krystkuier verplaatst en afgelast worden. 
Dit tot wel grote teleurstelling voor degenen die 
zich er voor hadden in gezet en alle moeite had-
den gedaan om het coronaproof te organiseren. 
Wel lukte het om Drogeham in bijzondere kerst-
sferen te brengen. Overduidelijk werd er dit jaar 
meer versierd waarbij het bijzonderste stukje 
mienskip door winterdorp De Bindert in praktijk 
werd gebracht. Een feest om door het dorp te rij-
den en hopelijk het begin van meer de komende 
jaren. 

Ook de gemeenschappelijke schaatsactiviteit 
voor de jeugd kon helaas niet doorgaan, maar 
wat hadden we een mazzel met kortdurend stren-
ge vorst waarbij het hele dorp werd bevangen 
door schaatskoorts. 

Corona zal nog een tijdje is ons midden blijven is 
de verwachting, dus nog altijd zullen we beperkt 
zijn in wat we kunnen organiseren. Qua creativi-

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 speer-
punten binnen het dorp, waaraan ook weer verschillende werkgroepen verbonden zijn:
1. Positieve gezondheid à Werkgroep Fit & Sûn
2. Ontmoeten à Werkgroep De Doarpskeamer 
3. Activiteiten à Werkgroep Activiteiten 
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).



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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teit heeft het activiteitenteam het afgelopen jaar 
veel uit de kast getrokken en zijn vele mogelijkhe-
den benut. Een reden voor ons om te kijken naar 
activiteiten die geslaagd waren en daarmee voor 
herhaling vatbaar. 

Planning komend voorjaar
Uit een eerste ronde met ideeën zijn de volgen-
de activiteiten naar voren gekomen die het team 
voor herhaling vatbaar vond en die voor de ko-
mende tijd uitgewerkt zullen worden: 

• Coronaproof bingo
• Een logo-fi etspuzzeltocht
• Paasactiviteit met eieren zoeken in het dorp
• Viswedstrijd in april 
• De Geocaching speurtocht zal aangepast 

worden 

De communicatie hierover zal via De Brinkpraat, 
social media (Facebook en Instagram) en de web-
site www.drogeham.com verlopen. Houd deze 
kanalen dus in de gaten!

Initiatieven van de werkgroep
Onderdeel van MEYD

(Mei Elkoar Yn Droegeham)

Binnenkort online kookworkshop ‘gezonde lunch’ 

Binnenkort gaan Geartsje en Regina weer een nieuwe online kookworkshop maken! 
Het thema van deze workshop is: gezonde lunch. 
- 2 eigen gemaakte soepjes 
- 2 lekkere gezonde broodjes. 

Houd Facebook in de gaten!!



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-prĳ swoordpuzzel maart 
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-. 
Wilt u ook graag kans maken? Los onderstaande puzzel op en doe mee. Alle onderstaande woorden 
staan in de woordzoeker: horizontaal, verticaal of diagonaal. Als u alle woorden in de woordzoeker heeft 
gevonden dan vormen de overgebleven letters een spreekwoord. Dat is de oplossing van de puzzel. 
U kunt uw oplossing mailen naar MEYD@drogeham.com o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer of uw 
gegevens 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 maart a.s.

D R O G I S T G V P A P E G A A I D 

E I N E W N U R R A A J R O O V Z N 

W V E O A R I N F H L M U A W R S A 

M I N A B E O E I C O A N L E P C T 

O E N N N S M L E S N H E E E A H S 

N R E D S F G E T N T E M L H A E N 

T K R E P E E D S E M G E I O M L E 

S T R R I E V N E E O O O E S E P D 

P D O E L R I A N M E R L V S Y E D 

A D U N O P N W N E T D B E E D N I 

N A B O O G G G E G E T A L B G P M 

N I E K T IJ S B A A N N Z D O I A O 

E V N B U I T E N L E V E N S L D L 

N A O N IJ Z N E M A S C A R A L A E 

S C U L T U U R M R U U T A N E N N 

L E R E M A E K S P R A O D E Z S A 

V E C H T S P O R T P A R K R E E A 

S I N N E T I E T I V I T C A G N R 

Oplossing MEYD-prĳ swoordpuzzel maart:  .............................................................................................. 
Naam:  ..........................................................................................................................................................

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

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

MEYD-prĳ swoordpuzzel februari 
De oplossing van de prijswoordpuzzel in februari was ‘doarpskeamer.  Uit de goede inzendingen van de 
prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: Anne-Wytske Terpstra. Gefeliciteerd met 
de prijs! De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.

Meer Hossebos Bloemen Schelpenpad Sfeer Brug Dorp 
Gemeenschap Drogeham Meyd Ontmoeten IJsbaan Samenzijn Natuur 
Wonen Fietsen Omgeving Wandelen Sportpark Sankop Buorren 
Gezellig Doarpskeamer Cultuur Buitenleven Voorjaar Drogist Cavia 
Ontspannen Rivier Activiteiten Spel Papegaai Mascara Vechtsport 
Goal Lelieveld Piloot Dansen Molenaar Vriend Getal 
Tennis Adres Merel Middenstand Anderen Rennen



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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Oude foto‘s

De Christelĳ ke Huishoudschool van Drogeham 1952-1956

Inleiding
Tot ongeveer 1950 gingen veel leerlingen na de lagere school niet naar een school voor vervolgonder-
wijs. Voor deze kinderen was de lagere school tegelijk het eindonderwijs. De meesten van hen gingen 
daarna werken. Omstreeks 1950 kwam hierin verandering. Vanaf die tijd gingen vrijwel alle leerlingen na 
de lagere school verder leren. Het aantal scholen voor vervolgonderwijs in onze omgeving werd gelei-
delijk uitgebreid. In Surhuisterveen en Buitenpost waren scholen voor ‘Meer Uitgebreid Lager Onderwijs’ 
(MULO). Daarnaast hadden beide plaatsen een tuinbouwschool. In Surhuisterveen was een ambachts-
school.

Opening Christelĳ ke Huishoudschool in Drogeham mei 1952
In Drogeham werd op 22 mei 1952 de Christelijke Huishoudschool geopend. Er werd voor Drogeham 
gekozen in verband met de centrale ligging van het dorp tussen de plaatsen waar de leerlingen vandaan 
kwamen. De school werd van 1952 tot 1956 tijdelijk gehuisvest in het verenigingsgebouw van de Gere-
formeerde Kerk aan de Sânnen. Dit oude gebouw stond tegenover het kerkgebouw. Op 22 mei 1952 
werd begonnen met 42 leerlingen. Die waren verdeeld over twee groepen. Van beide groepen leerlingen 
is een mooie klassenfoto bewaard gebleven.
Van het oude schoolgebouw zijn er nog de volgende zes foto’s: 

1. De Gereformeerde Kerk en het verenigingsgebouw in 1922

Het gebouw tegenover de kerk was van 1899 tot 1913 de Christelijke Lagere school van Drogeham. In 
1913 werd aan de Sânnen 12 een nieuwe school gebouwd. Hier is nu Daaldersplak. De oude school werd 
toen het verenigingsgebouw van de kerk en kreeg de naam ‘Pro Rege’. Het was ook een soort dorpshuis. 
Verschillende verenigingen van Drogeham hielden hier hun bijeenkomsten. Bij verkiezingen was het een 
stembureau. Op 22 mei 1952 begonnen in dit gebouw de lessen van de Christelijke Huishoudschool.



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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2. Het gebouw van de Huishoudschool in wintertooi januari 1953 (1)

Rechts de woning van familie Krol.
Dit huis, dat heel dicht bij de bocht 
in de weg stond, is later afgebro-
ken.

3. Het gebouw van de Huishoudschool in wintertooi januari 1953 (2)

Rechts vooraan de ingang van het 
schoolgebouw.
Links de kosterswoning van de 
Gereformeerde Kerk. Dit is nu de 
woning De Sânnen 27.

4. De woning van familie Krol met het kantoortje van de directrice 1953

In het kamertje links van de deur 
was het kantoortje van de  direc-
trice  van de school mevrouw A. 
Bakker.
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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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5. De achterkant van het schoolgebouw 1953

6. De fi etsenberging bĳ  de school 1953

Afsluiting
In 1956 werd aan de Slotstrjitte een nieuwe school gebouwd voor de Chr. Huishoudschool. Deze werd 
feestelijk in gebruik genomen op 21 september 1956. Het oude gebouw aan De Sânnen is in 1968 ver-
kocht aan de gemeente Achtkarspelen. Het is daarna afgebroken. Op de plaats waar van 1899-1913 de 
lagere school was en van 1952-1956 de huishoudschool met veel levendigheid, is nu een stil parkeerter-
reintje. Niets herinnert meer aan het oude schoolgebouw met de hoge lokalen.  
                                                                                                   

Klaas de Jong, Lytse Wei 26
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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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