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Van de redactie
Voor (te) stellen

Tijdens het schrijven van dit voorwoord schijnt het zonnetje en is het al bijna niet meer voor te stellen dat
twee weken geleden de sneeuwvlokken ons nog om de oren vlogen. Ik denk dat iedereen wel dit soort
momenten kent, bijvoorbeeld als je terugdenkt aan gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Vooraf
kon je je niet voorstellen hoe het zou verlopen, maar als je er dan op terugkijkt is het vaak anders gegaan
dan voorgesteld. Als voorbeeld de corona-tijd: vorig jaar hadden we het idee dat het jaar 2020 anders
zou worden door covid-19, maar dat we in het volgend jaar, 2021, de corona-tijd achter ons hadden gelaten en alles weer mogelijk zou zijn. Hoe anders blijkt dat nu het geval. Hoewel er versoepelingen zijn
aangekondigd, blijft het nog niet mogelijk om evenementen met veel mensen te organiseren, dus zal ook
dit jaar nog weinig doorgaan, zoals onder andere “onze” Gondelvaart. Dat hadden we ons vorig jaar wel
anders voorgesteld.
Voorstellen in een andere betekenis is dat wij elkaar beter leren kennen door over ons zelf aan een ander te vertellen. Dit is een nieuwe rubriek in Brinkpraat, dorpsgenoten die zich aan ons als lezers van de
dorpskrant voorstellen. In deze Brinkpraat bijt Petra Postma het spits af.
Wij, als redactie, blijven altijd openstaan voor “voorstellen” van lezers, dus schroom niet als u denkt een leuk idee
te hebben voor een artikel of rubriek in Brinkpraat!

Dorpsagenda
Avond4daagse
29 maart – 30 juni
Doarpstoer – gemeente Achtkarspelen/Drogeham
25 mei van 15.30 uur – 17.30 uur
Puzzeltocht MEYD
12 juni (of 19 juni)
Kookworkshop
22 mei om 17.00 uur
Wilt u ook uw activiteiten vermelden in de dorpsagenda? Geef het door via brinkpraat@chello.nl
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Wij leveren zorg op maat, door onze kennis te
combineren met uw wensen en verwachtingen.
Hierbij nemen wij de tijd om u op uw gemak te
stellen, en uw vragen te beantwoorden.
De praktijk heeft diverse specialismen in huis.
Naast de tandarts kunt u denken aan een mondzorgkundige, klinisch tandprotheticus (voor
gebitsprotheses en klikgebitten) en orthodontie
ook voor volwassenen.
Mensen met tandartsangst helpen wij
graag over de drempel.
Nieuwe patiënten zijn welkom.
Namens het team van Mondzorg Harkema,
Pier Th. Houtsma, tandarts
9 Professioneel
9 Ruime openingstijden
9 Hi-tech oplossingen voor
totale gebitsrehabilitaties
9 Persoonlijke benadering
9 Moderne techniek
9 Korte wachttijden
9 Orthodontie
9 Logopedie

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

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

w w w.mondzorgharkem a. nl

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

Uw uitvaartverzorger voor ‘De Laatste Eer’ in Drogeham

Nijboer Uitvaartzorg
Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer
Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

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
02-05: 09.30 uur
07-05: 19.00 uur
		
		
09-05: 09.30 uur
13-05: 09.30 uur
16-05: 09.30 uur
23-05: 09.30 uur
30-05: 09.30 uur
06-06: 09.30 uur

Ds. L.G. Boonstra – Slochteren
Ds. J. Jongsma
Huwelijksbevestiging
Hans van der Boon en Anje Bouwmeester
Ds. J. Jongsma
Ds. J. Jongsma Hemelvaartsdag
Ds. J.H. Tempelman
Ds. J. Jongsma 1e Pinksterdag
Student E. Hooghiemstra - Drogeham
Ds. J. Jongsma

CGK Drogeham
09-05: 09.30 uur
14.00 uur
13-05: 09.30 uur
16-05: 09.30 uur
14.00 uur
23-05: 09.30 uur
14.00 uur
24-05: 09.30 uur
30-05: 09.30 uur
14.00 uur
06-06: 09.30 uur
14.00 uur

Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen Hemelvaartsdag
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen 1e Pinksterdag
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen 2e Pinksterdag
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen

PKN Drogeham
02-05: 09.30 uur
09-05: 09.30 uur
13-05: 09.30 uur
		
16-05: 09.30 uur
23-05: 09.30 uur
		
30-05: 09.30 uur
		

Mw. A. Plantinga – Ee
Ds. J.G. Arensman – Drachten
Ds. G. Postma – Wouterswoude
Hemelvaartsdag
dhr. J. Smit – Belt Schutsloot
Mw. G. Braam-Posthumus – Borculo
1e Pinksterdag
Ds. J.M. v.d. Mark – Wolvega
(Afscheid/bev. Ambtsdragers)

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

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

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

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

Want uw zorg is onze zorg !!!

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

www.baggy-choice.nl / baggychoice@outlook.com
Noarderein 3, 9289 LG Drogeham, Telefoon: 06-20790807

DAMES
EN
LEDING
HERENK

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

Avond4daagse
‘Home Edition’ maakt van Avond4daagse een verantwoord feestje

Unieke Avond4daagse in Drogeham
Even leken de coronamaatregelen roet in het eten te gooien.
Maar met een unieke editie kan hét wandelfeest voor kinderen
toch doorgaan. Tussen 29 maart en 30 juni 2021 kunnen zij in
Drogeham hun eigen Avond4daagse lopen. Volledig coronaproof. Sv Turnlust organiseert samen met Koninklijke Wandel
Bond Nederland (KWBN) en eRoutes deze bijzondere editie.
Met een speciale app lopen de kinderen hun eigen routes op
hun eigen moment. Zo wordt drukte en groepsvorming voorkomen. En na afloop wacht de officiële Avond4daagse medaille.
Eigen routes
Na inschrijving kunnen deelnemers gebruik maken van de Avond4daagse-module in de app eRoutes.
Deze app maakt routes vanaf een zelf te bepalen punt en afstand. Dit zijn zogenaamde ‘ronde routes’,
dus het eindpunt is hetzelfde als het startpunt. De app houdt bij waar en hoeveel de deelnemers lopen.
En verrast ze onderweg met leuke berichten!
Kies je eigen wandelmoment
Om te voorkomen dat veel kinderen tegelijk lopen, kunnen deelnemers wandelen tussen 29 maart en 30
juni 2021. Om er wel een prestatie van te maken, moeten ze de vier wandeldagen in twee weken afleggen. Verder staat het moment van wandelen vrij. Dus (anders dan de naam doet vermoeden) mag er dit
jaar ook overdag gelopen worden. Bovendien kunnen de lopers zowel doordeweeks als in het weekend
de wandelschoenen aantrekken.
Aanmelden
Inschrijven is mogelijk via https://www.eroutes.nl/nl/avond4daagse/drogeham. Deelname kost €6,50. Inschrijving vindt dit jaar niet centraal via school of sportvereniging plaats, maar ouders/verzorgers schrijven zichzelf en hun kinderen in. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5 – 5 – 10 km. En de welverdiende Avond4daagse medaille ontvang je automatisch. Wil je eerst meer informatie? Bezoek dan www.
avond4daagse.nl.

Gondelvaart op wielen
Ook in 2021 geen Gondelvaart op wielen

Drogeham – In overleg binnen het stichtingsbestuur
van de Gondelvaart op Wielen en met de buurten en
groepen is besloten dat de Gondelvaart op wielen
op 17 en 18 september 2021 niet doorgaat. Ook dit
jaar is het voor ons als organisatie en bouwers niet
mogelijk om ons prachtige evenement door te laten
gaan.

‘Wij zijn als bestuur er wel van overtuigd dat er veel mogelijk is in september, echter de voorbereidingen
die de buurten en groepen moeten treffen om te bouwen kunnen nu niet verantwoord plaatsvinden waardoor we gisteravond deze beslissing samen hebben genomen” aldus voorzitter Jellie Hamstra. “Daarnaast zijn er nog veel zaken onduidelijk rondom het organiseren van ons evenement met betrekking tot
de wet en regelgeving in relatie tot het coronavirus. Het risico, zowel als het gaat om onze gezondheid,
maar ook het financiële risico is te groot”
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De Gondelvaart op Wielen is een belangrijk onderdeel van onze gemeenschap, het is een evenement
dat ons verbindt en waar gezelligheid bij hoort. Echter we hebben ook veel geleerd van deze tijd. Waarin
vorig jaar er een alternatief programma is neergezet met Plaatselijk Belang en MEYD gaan we over naar
een andere invulling. In de week van de gondelvaart op wielen, die gedompeld zal worden in een feestweek met allerlei activiteiten, zal zeker de dahlia niet ontbreken.
De buurten en groepen zijn enthousiast om mee te werken aan een alternatief scenario, “1 jaar niks bouwen dat kunnen we nog wel hebben als dorp, maar nog een jaar stil zitten dat zit er voor dit dorp niet in,
dus we gaan kijken naar de mogelijkheden om het Plan B ook fantastisch neer te zetten”
Deze mededeling was één die we uiteraard liever niet hadden gedaan, doch met vertrouwen naar toch
een beetje het corso gevoel voor dit jaar en voor 100% naar een “normale” gondelvaart op wielen voor
volgend jaar.
De 51ste editie wordt doorgeschoven naar volgend jaar, dus zet vrijdag 16 en zaterdag 17 september
2022 alvast in uw agenda en we hopen dat we u dan weer in grote aantallen mogen verwelkomen.

Even voorstellen
Nieuwe Rubriek – Even voorstellen
Beste inwoners van Drogeham,
Graag stel ik mij voor aan jullie. In oktober van dit jaar woon ik ondertussen twee
jaar in Drogeham. Sommige zullen mij (her)kennen maar de meesten denk ik
nog niet. Ik ben 42 en woon met veel plezier op de Dominee van Velzenstrjitte
in de flat tegenover de school. Op school help ik iedere maandagochtend op
het plein als pleinwacht. Ook ben ik vrijwilliger in de Doarpskeamer maar dit
buurthuis is jammer genoeg nog niet officieel geopend. Wel zijn er een paar
leuke activiteiten georganiseerd door de MEYD in coronatijd. Het is de bedoeling dat ik straks in de Doarpskeamer achter de bar ga staan om koffie en thee
te schenken en een praatje te maken. Dat lijkt me hartstikke leuk!
Tot mijn dertigste heb ik in het bank- en verzekeringswezen gewerkt, o.a. bij de Spaar en Voorschotbank
en Friesland Bank Assurantien. Nu vermaak ik me met vrijwilligerswerk in de speelotheek en in de zomer
ben ik ook achter het loket te vinden bij het zwembad in Surhuisterveen. Oorspronkelijk kom ik uit Harkema, daar woont mijn familie. Tussen mijn 30e en 40e heb ik gewoond in Groningen, Utrecht, Amsterdam,
Hilversum en Geleen in Limburg.
Dit even in het kort over mijzelf. Het lijkt me leuk jullie binnenkort in het echt te ontmoeten in de Doarpskeamer.
Groetjes Petra
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Huisartsenpraktijk Drogeham
Coronavaccinaties met Astra Zeneca
Eerste ronde
Op dinsdag 13 april zijn de vaccinaties uitgedeeld voor patiënten van onze praktijk tussen de 60 en 70
jaar. De opkomst en de sfeer waren erg goed en met de verschillende zaken rekening houdend kunnen
we stellen dat bijna 80% van onze patiënten boven de 60 jaar zich heeft laten vaccineren of een afspraak
heeft bij de GGD. Deze getallen zijn in sommige grote steden wel anders. Een grote stap richting een
coronavrij Drogeham/Kootstertille!
De mensen jonger dan 60 jaar met een verhoogd risico (BMI >40) hebben inmiddels een uitnodiging
gekregen om zich te laten vaccineren via de GGD met een ander vaccin dan dat van Astra Zeneca.
Tweede ronde
Op dinsdag 29 juni staat voor alsnog de tweede ronde gepland op dezelfde plaats (Doarpskeamer) op
dezelfde tijd (uitnodiging). Het kan zijn dat de overheid zaken anders gaat organiseren of dat leveringen
vertraagd zijn. Een tweede brief wordt niet verstuurd, dus aan iedereen het verzoek om onze website
goed in de gaten te houden of er een verandering in de planning is gekomen.
Vakanties in mei en juli
De praktijk zal de eerste week van de meivakantie (1 mei tot en met 9 mei) gesloten zijn.
Onze praktijk is ook de eerste drie weken van de zomervakantie gesloten (10 juli tot en met 1 augustus).
De waarneming wordt verzorgd door de Huisartsenpraktijk in Kootstertille.
Zelfstandige periode huisarts in opleiding
Onze huisarts in opleiding, dokter Elma Visser, zal twee weken lang onze praktijk zelfstandig draaien van
maandag 31 mei tot en met vrijdag 11 juni. Dit is een vast onderdeel van de specialisatie tot huisarts.
Tijdens deze twee weken zullen dokter Prins en Poos dus niet beschikbaar zijn.

Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham
Mededelingen:
PB kreeg de vraag of realisatie van een honden-uitlaat/speelveld ook mogelijk is in Drogeham. Mocht u hier ook belangstelling voor hebben dan kunt u dit kenbaar maken door
een mail te sturen naar: pbdrogeham@gmail.com
Gemeente Achtkarspelen: Aankondiging Doarpstoer sociale basis op dinsdag 25 mei 2021, 15.3017.30 uur, locatie bus Doarpstoer: parkeerplaats tegenover de SPAR.
Samen met u wil de gemeente Achtkarspelen de sociale basis in onze dorpen versterken en opnieuw
vormgeven. We gaan graag met u in gesprek om samen de bouwstenen voor de visie op het versterken
van de sociale basis te maken. Een mooie ontwikkeling. Een kans, omdat er ruimte ontstaat om met een
frisse blik naar de sociale basis te kijken. Een uitdaging om uw ideeën op te halen en te vertalen naar
visie, beleid en uitvoering. We hebben daarom voor verschillende vormen gekozen om met u als inwoner
en betrokken organisatie in gesprek te gaan.
Doarpstoer: we komen naar u toe
We komen naar u toe en gaan graag met u in gesprek. Wat vindt u belangrijk in het dorp om fijn samen
te leven? Waar ontmoet u andere inwoners? Van welke inwonersinitiatieven/activiteiten/voorzieningen
maakt u gebruik? Is er volgens u nog iets nodig? Welke activiteiten/initiatieven ontbreken er nog?
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Welke manier kies jij
om fitter te worden?

Zonnepanelen
Elektra
Ventilatie

Zinkwerk
Gas & CV installaties
Dakbedekking
Fitness - Personal training - Group training
Voeding - Bootcamp - Sportmassage

Swarte Mar 3
Noardburgum

0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl

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

VV DROGEHAM
ůƟũĚsporƟef in uw ŵŝĚĚen!

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

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

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

Denk mee en geef uw mening digitaal
Lukt het u niet om op de bovengenoemde datum en tijdstip langs te wandelen bij de bus van de Doarpstoer, dan kunt u ook digitaal uw mening geven. Op www.denkmee.8k.nl kunt u door middel van een
vragenlijst aangeven wat u belangrijk vindt m.b.t. de visie sociale basis (vanaf 10 mei online).
Fotosafari: wat vinden kinderen belangrijk?
Met kinderen van 8-12 jaar gaan we samen met welzijnsorganisatie KeARN op safari door hun straat,
buurt of dorp. Door middel van foto’s brengt KeARN met de kinderen de bouwstenen van de sociale basis in kaart en geven de kinderen aan wij zij belangrijk vinden. Wat is voor hen een fijne plek om te spelen?
Waar zouden ze graag dingen anders zien? Welke straat is onveilig? Dit doen we in vier dorpen in de gemeenten: Buitenpost, Drogeham, Burgum en Gytsjerk. Meer info op www.doarpstoer.nl (binnenkort online). Meer informatie: Nynke Dölle, projectleider sociale basis, n.dolle@achtkarspelen.nl 06-41393164.
Terugblik Inspiratiesessie
Op 11 maart organiseerden de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een inspiratiesessie versterken sociale basis met 5 prachtige voorbeelden van inwonersinitiatieven. De inspiratiesessie is terug
te zien via deze link: https://www.youtube.com/watch?v=3HzBIXTkzgg&t=765s
Wat is sociale basis?
Onder de sociale basis verstaan we de combinatie van alle activiteiten en initiatieven die inwoners ondernemen om elkaar te ondersteunen aan de ene kant en de professioneel georganiseerde sociale basisvoorzieningen aan de andere kant. Het gaat dus om alle activiteiten die in het dorp worden ondernomen
om elkaar te helpen en te ondersteunen.

Peuterspeelzaal
We zitten alweer een tijdje in de maand april en dat betekent voorjaar. Op de peuterspeelzaal houden wij
ons ook bezig met de lente. Het thema waar we momenteel aan werken is ‘jonge bisten’ (op zijn Nederlands: jonge dieren). Wat past er nou meer bij de lente dan dartelende lammetjes in de wei of schattige
gele kuikentjes net uit het ei?
Met behulp van wc-rolletjes hebben we samen met de kinderen een vogel, genaamd Coco, gemaakt.
Coco is de hoofdpersoon in het boek ‘Coco kan het!”. Uit dit boek lezen we onze peuters voor.
Ook thuis kan er aan de hand van leuke activiteiten aandacht besteed worden aan de lente. Het is bijvoorbeeld erg leuk om samen met uw peuter lentebloemetjes te plukken of om tijdens een fietstocht op
zoek te gaan naar lammetjes.

Wist u dat?
De meeste vogels en zoogdieren hun jongen in de lente krijgen omdat de overlevingskans van de jonge
dieren dan groter is doordat er meer voedsel te vinden is?
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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.

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

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

Pedicure

Trees Postma

Ook gediplomeerd in diabetische voet.

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

0512-364601
06-50451705
www.schildersbedrijfoebelevisser.nl

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

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

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

Behandeling op afspraak

&RU+DPJWUD
tweewielers
6FRRWHUV %URPILHWVHQ
de Buorren 2, 9289 HG Drogeham
telnr. 0512-331602
O P E N I N G S T I J D E N:

maandag t/m donderdag van 11:30 - 22:00

(van 1 oktober t/m 1 april op maandag en dinsdag tot 20:00)

vrijdag / zaterdag van 11:30 - 22:00
zondag 15:00 - 21:00

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

'H6kQQHQD
+.'URJHKDP
7HO  
ZZZFKVFRRWHUVQO

Mei Elkoar Yn Droegeham
Mei Elkoar Yn Droegeham (afgekort: MEYD) wil voor
meer verbinding zorgen in Drogeham. MEYD is een team
van dorpsbewoners die zich bezighoudt met verschillende initiatieven. Wij richten ons op 3 speerpunten binnen
het dorp, waaraan ook weer verschillende werkgroepen
verbonden zijn:
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).
Terugblik paaseieren zoeken spel
Het was op de ochtend van Goede Vrijdag een drukte van belang in de straten van De Ham. Maar liefst
99 kinderen van de basisschool en de peuterspeelzaal waren op zoek naar paaseieren. Niet naar echte,
maar naar papieren gekleurde eieren die op ramen, schuttingen en andere plekken vastgemaakt waren.
Van de letters op de eieren wisten de kinderen het woord ‘Lentebloemen’ te maken. En dat was precies
wat ze ook mee naar huis kregen als ze hun antwoordformulier naar de Doarpskeamer brachten: een potje
met bloembollen. Dus nog even geduld, en dan staat Drogeham binnenkort vol met echte lentebloemen!

Terugblik viswedstrijd: maar liefst 7,7 kg vis aan de haak
Op zaterdag 17 april was het tijd voor de viswedstrijd voor jong en oud. 16 deelnemers tussen de 4
en 58 jaar gingen de strijd met elkaar aan. Om 16.00 uur barstte de strijd los en kregen de deelnemers de tijd om zoveel mogelijk vis te vangen.
Het decor was prachtig: lekker zonnetje en met een goed plekje aan het Prinses Margrietkanaal. Kortom:
goed weer om te vissen. De 16 fanatieke vissers gingen elk op hun eigen manier voor de winst. De één
met een speciale werphengel en speciaal voer, de ander met alleen een hengel en wat maden. Maar het
uiteindelijk resultaat mocht er zijn: een totale visvangst van 7,7 kilogram.
De vissen werden gevangen onder het genot van een bijpassende versnapering, verzorgd door de werknr. 5
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groep Fit & Sûn van MEYD. Want zeg nou zelf: wat is een
viswedstrijd zonder een broodje vis?
Rond 19.00 uur werden de hengels weer omhooggehaald en
kon het wegen van de visvangst beginnen. De prijzen werden
verdeeld in twee leeftijdscategorieën. In de leeftijdscategorie t/m 14 jaar was Fedde de winnaar met een vangst van
0,70 kg. De 2e prijs ging naar Wessel met 0,62 kg. In de leeftijdscategorie 14+ ging de winst naar Anne Berend en Brend met 1,18 kg. Dit scheelde weinig met de 2e
plaats voor Marinus en Wytze met 1,16 kg. Wat MEYD betreft weer een geslaagde middag. Wij willen alle
deelnemers bedanken voor het meedoen!

Zaterdag 12 juni – logo puzzeltocht (niet leeftijdgebonden)
Voor zaterdag 12 juni a.s. staat een logo fietstocht gepland. Mocht blijken dat we door slechte weersomstandigheden de tocht moeten verplaatsen dan wordt het zaterdag 19 juni.
We proberen een korte (10-15 km) en wat langere route (20-25 km) uit te stippelen. Omdat de maatregelen continu worden verlengd en we daarmee niet zeker weten wat de geldende maatregelen in juni zullen
zijn, komen we in de editie van juni pas met meer inhoudelijke info over de fietstocht.
Wilt u graag meedoen? Reserveer alvast de datum in uw agenda en houdt u de editie van juni in de gaten
voor meer details.
Verspreid over de fietsroute treft u allerhande logo’s aan. Aan u de uitdaging om van zoveel mogelijk
logo’s te kunnen benoemen van wie die is. Onder de goede inzendingen verloten wij een Hanijdrobon
t.w.v. € 10,-. Durft u deze uitdaging aan?
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Brickmarkt

’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

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

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

sinds 1930

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

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

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

Uw advertentie hier?

Knippen:
Kinderknip:
Kleuren v.a.:
Permanent v.a.:
en nog veel meer!

€ 12,50
€ 9,50
€ 27,50
€ 45,-

Maandag:
Woensdag:
Donderdag:

13.00-18.00
09.00-12.00
13.00-18.00

Bosmastrjitte 11 Drogeham

0628276418

'(%8255(1'52*(+$07(/

YRRUDOXZSULQWHULQNW
YDQDOOHPHUNHQ
RRNLQHLJHQPHUN

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

Uw advertentie hier?

Neem contact met ons op.

Anna’s Kniphoekje

De Buorren 56, 9289 HH Drogeham
Tel. 0512-354204 / 06-21473430
www.brickmarkt.nl

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

nicolai verf
Metselwerk Lijmwerk en renovatiewerk. Voor bedrijf en particulier

Voor al uw nieuwe en gebruikte Lego sets
en losse onderdelen.

Neem contact met ons op.

Medisch voetzorg
Drogeham e/o

Jolanda Veenstra
M .0613904284

Eastermar

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

We gaan live!
Op zaterdag 22 mei aanstaande om 17:00 gaan Regina en Geartsje een live online kookworkshop verzorgen.
Ze laten live zien hoe je een heerlijk, gezond en vers 3 gangen diner op tafel tovert terwijl u/jij thuis met
hen mee kookt. De benodigde ingrediënten (voor 4 personen per opgave) kunnen op 22 mei opgehaald
worden in de Doarpskeamer tegen een vergoeding van €15,00.
Geef je op een kook mee op 22 mei! Nadere informatie volgt na opgave (uiterlijk 15 mei) via fitensun@
drogeham.com.

Oproep van V.V. Drogeham

•
•

28 juli 2021 bestaat Voetbal Vereniging Drogeham officieel 75 jaar. In aanloop naar dit jubileum zijn wij op zoek naar verhalen en beeldmateriaal uit de
geschiedenis van het voetbal in Drogeham. Totdat er meer mogelijk is, willen
wij hiermee het jubileum niet aan ons voorbij laten gaan.
Heeft u nog bijzondere foto’s, video’s, krantenknipsels, anekdotes etc.? Deel
ze met ons!
Delen kan via:
Facebook: het evenement 75 jarig jubileum VV Drogeham. Hierop kan iedereen zijn eigen
bericht plaatsen.
Email: pr@vvdrogeham.nl

De voorbereidingen van het jubileum zijn in volle gang! Op de hoogte blijven van de activiteiten
rond het jubileum? Volg ons op Facebook of Instagram. Ook via de Brinkpraat houden we u op
de hoogte.
Jubileumcommissie V.V. Drogeham
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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.

Tillewei 13 Drogeham
Tel: 0615335695

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

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

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

Specialist in:
>
>
>
>

Ruimtelijke Ordening
Bouwrecht
Milieurecht
Natuurbeschermingsrecht

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

Ikkersreed 5
9289 KZ Drogeham
Tel: 0512-352435
Info@Zandbergwegenbouw.nl

MEYD-prijswoordpuzzel
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-.
Wilt u ook MEYD-prijswoordpuzzel
graag kans maken? Los onderstaande puzzel. Alle onderstaande woorden staan in de woordzoeker: horizontaal,
verticaal
of diagonaal.
Als u alle
woorden
inHanijdrobon
de woordzoeker
heeft gevonden dan
Onder de goede
inzendingen
van deze prijspuzzel
verloten
wij een
t.w.v. € 10,-.
vormen de overgebleven de oplossing van de puzzel.
Wilt u ook graag kans maken? Los onderstaande puzzel. Alle onderstaande woorden staan in de
horizontaal,
of diagonaal. Als u alle
woorden
in de woordzoeker
heeft
U kunt uw woordzoeker:
oplossing mailen
naar verticaal
MEYD@drogeham.com
o.v.v.
uw naam,
adres en telefoonnummer
of uw
gevonden
dan
vormen
de
overgebleven
de
oplossing
van
de
puzzel.
gegevens invullen, pagina uitknippen en inleveren bij MEYD, Delte 20.
U kunt uw oplossing mailen naar MEYD@drogeham.com o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer

De prijswinnaar
wordt persoonlijk
opuitknippen
de hoogte
gesteld bij
enMEYD,
bekend
op onze website en in de
of uw gegevens
invullen, pagina
en inleveren
Deltegemaakt
20.
volgende editie van Brinkpraat. Veel succes! Uiterste inleverdatum is donderdag 20 mei a.s.
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 20 mei a.s.
VLINDER
BADPAK
WATERPISTOOL
BIKINI
ZWEMMEN
BOS
ZONNEBRIL
GRAS

NATUUR
GAAN
PARASOL
VRIEZER
KAMPVUUR
KALM
COCKTAIL
ZANDKASTEEL

WEILAND
KAMPEREN
IJS
VAKANTIE
RANJA
ZWEMBROEK
SPROEIER

ZEE
ZON
BADMINTON
ZWERVEN
SLIPPERS
BROEIEN
BARBECUE
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Oplossing MEYD-prijswoordpuzzel mei: ………………..…………………………………………………………………………

Oplossing MEYD-prijswoordpuzzel mei: ...................................................................................................
Naam:

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres:
………………………………………………………………………………………………………………………
Naam: ...........................................................................................................................................................
Tel.nr.

………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ...........................................................................................................................................................
MEYD-prijswoordpuzzel april

Tel.nr. ............................................................................................................................................................
De oplossing van de prijswoordpuzzel in april was ‘hossebos’. Uit de goede inzendingen van de
prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: G. Triest. Gefeliciteerd met de prijs! De
Prijswinnaar
april
prijsMEYD-puzzel
(Hanijdrobon t.w.v.
10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.

De oplossing van de prijswoordpuzzel in april was ‘hossebos’. Uit de goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: G. Triest. Gefeliciteerd met de prijs! De prijs
(Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.
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Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

Nagelstudio Edileuza
Nailart
Voet-Hand verzorging

www.edileuza.nl
tel: 06 4677 8333

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

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!

Geschiedenis van Drogeham
Het is mooi dat lezers op artikelen reageren. In de vorige Brinkpraat stond een artikel over het huis bij de
kruising van de Kromelle dat in 1940 is afgebroken. Er is ook nog een foto van het huisje bewaard. Van
Jaike Hamstra-Boksma ontvingen we bijgevoegde foto. Het huis heeft de vorm van een woudhuisje met
een uitbouw aan de zijkant. In dit huisje woonden in de laatste jaren twee gezinnen.
Simon Hoeksma

Oude foto‘s
‘Christelijke Huishoudschool Koningin Juliana’ Drogeham 1952-1991
Inleiding
In de vorige Brinkpraat staan foto’s van de bouw van de school. Deze keer een serie foto’s van:
1. De feestelijke ingebruikname van het nieuwe gebouw 21 september 1956.
2. De onthulling van het kunstwerk op de voormuur 9 juli 1959.
3. Het bezoek van Koningin Juliana 21 april 1961.
4. De sluiting van de school juni 1991.
1. De feestelijke ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw 1956
1.1 Het nieuwe schoolgebouw op 21 september 1956

Vervolg op bladzijde 21.
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UW GROENE

vakwinkel

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

Van der Meer Prefab BV
Jan Gerkeswei 8
9289 XL Drogeham
0512-354139
www.vandermeerprefab.nl

-

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

-

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

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

Drogeham

0512 - 332972

Voor elke gelegenheid bieden wij het juiste bloemwerk.
Een breed assortiment tegen een gunstige prijs!!!
APK • AUTOPOETSEN • CARWASH • FINANCIERING • LEASE • OCCASIONS
ONDERHOUD • SCHADEHERSTEL • TANKSTATION

Lândyk 2 Drogeham 0512 - 332972
www.rozenkwekerijhartholt.nl

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

Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129

MAATWERK IN
HOUT EN STAAL

Oastkern 17, Kootstertille
www.stark-interieur.nl

1.2 De officiële ingebruikname van het schoolgebouw 21 september 1956
Mevrouw C. van Ek-de Boer, echtgenote van burgemeester H. van Ek van Achtkarspelen, verrichtte
de opening.
Het bestuur en de genodigden stonden rond de
vlaggenmast.

1.3 De leerlingen en de leerkrachten bij de nieuwe school
De leerlingen vormden samen met de leraressen
en leraren een lange rij voor het schoolgebouw.
Op de achtergrond de woningen aan de Gealstrjitte.
Boven een van de huizen staat de vlag hoog in top.

1.4 Christelijke Brassband ‘Halleluja’ uit Drogeham verzorgde de muzikale omlijsting
Na de opening van het nieuwe gebouw volgde
een bijeenkomst in de Gereformeerde Kerk aan
de Sânnen. Zaterdag 22 september 1956 werd een
feestelijke middag gehouden voor leerlingen en
oud-leerlingen. In een krantenverslag staat: ‘Drogeham heeft door het forse gebouw aanzienlijk aan
uiterlijk gewonnen.’

2. De onthulling van het kunstwerk op de voormuur 1959
In 1959 werd op de voormuur van de school een
mozaïek aangebracht. Het was een uitbeelding
van een tekst uit het Bijbelboek Spreuken, hoofdstuk 31 vers 20: ‘Ze helpt mensen die niets hebben, ze zorgt goed voor de armen.’ Het kunstwerk,
dat donderdag 9 juli 1959 werd onthuld, stelde de
goede huisvrouw voor, die haar handen vol zorg
uitstrekt naar de behoeftige. Het gaf het doel aan
van het onderwijs dat op de school gegeven werd.
Vervolg op bladzijde 23.
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Hair and Beautysalon

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.


*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

3. Het bezoek van Koningin Juliana aan de school 1961
3.1 Het bezoek van de Koningin aan de gemeente Achtkarspelen
Vrijdag 21 april 1961 bracht koningin Juliana (1909-2004) een werkbezoek aan de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland. In de middagpauze bezocht zij de Christelijke Huishoudschool in Drogeham.
In een verslag dat hiervan is gemaakt staat: ‘Een hoogtepunt van bijzondere allure was het bezoek van
Koningin Juliana op 21 april 1961. Hare Majesteit zou op één dag de gemeenten Achtkarspelen en Kollumerland bezoeken. Er was een druk en zwaar bezet programma opgesteld. Het was de wens van de
Koningin om het programma te onderbreken voor een rust- en lunchpauze. Burgemeester Van Ek van de
gemeente Achtkarspelen verzocht onze school beschikbaar te stellen voor een koffietafel, te verzorgen
door de leerlingen en de leraressen. Het was de uitdrukkelijke wens van de Koningin deze maaltijd buiten
de officiële sfeer te houden.’
3.2 De bijeenkomst in de school
Om 12.30 uur kwam de Koningin in Drogeham aan. In haar gezelschap waren onder anderen de burgemeester van Achtkarspelen en de Commissaris van de Koningin. Bij de ontvangst stonden alle leerlingen
bij de ingang van de school. De Koningin liet zich door het bestuur en de leerkrachten voorlichten over
de school, de omgeving, de perspectieven voor de leerlingen en de werkgelegenheid. Daarna vertelde
zij over haar reis naar Canada. De Koningin toonde zich zeer voldaan over de ontvangst in de school.
3.3 De school krijgt de naam ‘Christelijke Huishoudschool Koningin Juliana’
Vanwege de ongedwongenheid van het samenzijn, nam de voorzitter van het schoolbestuur van de gelegenheid gebruik om via de Commissaris van de Koningin in Friesland aan de Koningin te vragen, of haar
naam aan de school gegeven mocht worden. Dit verzoek werd spontaan ingewilligd. Later volgde de officiele toestemming voor de naamgeving van de school. Deze was voortaan: ‘Christelijke Huishoudschool
Koningin Juliana’. Van het koninklijke bezoek zijn de volgende drie foto’s gemaakt:
3.4 Koningin Juliana komt om 12.30 uur aan bij de school. De leerlingen vormen een erehaag.
Rechts burgemeester H. van Ek van de gemeente Achtkarspelen.

3.5 De jongste leerling van de school biedt Koningin Juliana bloemen aan.

Vervolg op bladzijde 25.
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Bruggeman Drogeham

9
9
9
9
9

9
9
9

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

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

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

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

ZORGELOOS BOUWEN
COMFORTABEL WONEN

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

of bestel gratis onze brochure

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

3.6 De Koningin vertrekt omstreeks 13.45 uur. De leerlingen zwaaien haar uit.

4. De sluiting van de school 1991
In 1988 fuseerde de Christelijke Huishoudschool in Drogeham met de Chr. Mavo in Surhuisterveen. Vanaf
1991 werden alle lessen in Surhuisterveen gegeven. Juni 1991 vond in Drogeham de laatste diploma-uitreiking plaats.
De directeur van de school verwees hierbij naar het mozaïek op de muur van de school: ‘De vrouw die
haar handen vol zorg uitstrekt naar de behoeftige.’ Hij zei daarbij: ‘Dat is wat jullie hier in de afgelopen
jaren hebben geleerd: zorgen voor elkaar, voor kinderen, voor ouderen. Voor de verzorgende beroepen
zijn hier in Drogeham bijna veertig jaar lang jonge mensen opgeleid.’ Een krant schreef: ‘Ondanks het
feit dat voor veel Drogehamsters het verdwijnen van de onderwijsvestiging in hun dorp een verlies zal
zijn, ging voor de geslaagden bij de school toch nog eenmaal de vlag uit. Het was de laatste keer.’ Het
leegstaande schoolgebouw is omstreeks 1995 afgebroken.
4.1 Het schoolgebouw kort voor de afbraak in 1995

Afsluiting
In 1956 werd het nieuwe gebouw van de Christelijke Huishoudschool in gebruik genomen.Veel meisjes
uit Drogeham en de omgeving kregen hier les. Het bezoek van de Koningin was een van de hoogtepunten in de geschiedenis van de school. Als gevolg van de veranderingen in het onderwijs is de school
in 1991 opgeheven. Omstreeks 1995 is het schoolgebouw, dat nog in een zeer goede staat verkeerde,
afgebroken. Op de plaats van de voormalige school staat nu het appartementencomplex ‘It Slotstee’.
Vanaf maart 2021 hebben we in Brinkpraat gedeelten uit de geschiedenis van de Huishoudschool in
beeld gebracht. Vanwege de beschikbare ruimte zijn deze keer in overleg met de redactie een aantal extra foto’s bij het verhaal opgenomen. Ze sluiten mooi aan bij de Koningsdag die we kort geleden gevierd
hebben.
Klaas de Jong, Lytse Wei 26
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Belangrijke nummers
WEEKENDDIENSTEN EN AVONDDIENSTEN HUISARTSEN
DOKTERSWACHT FRIESLAND

0900 112 7 112

Bij levensbedreigende situaties:

112

Platvorm W.v.g. en ouderen beleid:
Voor klachten kunt u bellen naar: H. van der Kooi tel. 0512 - 361099, Jouwerkamp 9 Harkema
Thuiszorg De Friese Wouden:
Voor al uw hulpvragen betreffende verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, kraamzorg, voeding- en
dieetvoorlichting en ouder- en kinderzorg, kunt u dag en nacht bellen met het volgende centrale nummer: 088 - 5126550
ISIS Kraamzorg:
Op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur op tel,nr.: 0513 - 727042
E-mail: info@isiskraamzorg, Website www.isiskraamzorg.nl
Weekenddiensten Wijkverpleging Achtkarspelen:
De Wijkverpleging is 24 uur per dag beschikbaar.
Bij dringende hulpverlening kunt u in het weekend bellen: 0512-581376.
Bode uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’:
Nijboer uitvaartzorg, Tillewei 11A, 9289 HB Drogeham, tel. 0512-331420 b.b.g. 06-14179578
Buurtagent Karel Henstra
Karel Henstra, Tel.nr 0900-8844
WEEKENDDIENSTEN DIERENARTSEN
Tijdens het weekend tijden en buiten de openingstijden is de
dierenartsenpraktijk bereikbaar op telefoonnummer:

0512 - 332650

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