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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
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Van de redactie

Nu de zomervakantie (bijna) voorbij is, gaat alles weer beginnen. Naast het werk en studie/school begin-
nen ook weer de nevenactiviteiten, zoals de trainingen en wedstrijden bij de sportverenigingen, komen 
de muziekinstrumenten weer tevoorschijn, wordt er weer vergaderd bij organisaties en verenigingen.

En is er weer een nieuwe editie van Brinkpraat. Hierin is te lezen dat niet altijd alles door kan blijven gaan, 
bijvoorbeeld door een gebrek aan bestuursleden of vrijwilligers. Maar waar het ene stopt, ontstaat ook 
spontaan een nieuw initiatief van een dorpsgenoot.
Ook kunnen nog niet alle evenementen gehouden worden zoals we graag zouden willen, maar met veel 
creativiteit ontstaat er een andere invulling van een feestweek waar we allemaal welkom zijn. 

Dorpsagenda

Uitnodiging Imka Ytsma
Maandag 13 september om 20.00 uur

Wandelgroep
Vanaf maandag 13 september

Feestprogramma Gondelvaart
Woensdag 15 t/m zaterdag 18 september

Workshop: Hoe verander ik mĳ n eetpatroon
Woensdag 15 september om 20.00 uur

Hardloop workshop
Donderdag 30 september om 19.30 uur

Koffi e/Thee Inloopochtenden
Vanaf dinsdag 5 oktober om 09.30 uur

Klaverjastoernooi
Vanaf woensdag 6 oktober om 13.30 uur

Griezeltocht
Zaterdag 23 oktober

Voor meer informatie over alle bovengenoemde data verwijzen we jullie graag naar de desbetreffende 
artikelen hierover in deze Brinkpraat

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

Onze diensten zijn voor iedereen live of achteraf te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl In de kerk mag 
maar een beperkt aantal personen aanwezig zijn. Mocht u een dienst in de kerk willen meemaken, dan 
graag contact opnemen met ds. Jan Jongsma, tel. 06-22643120 of koster Riemer van der Molen, tel. 
0512-332844 of een van de kerkenraadsleden.

05-09:  09.30 uur Ds. J. Jongsma (H.A.)
 11.00 uur Ds. J. Jongsma (H.A.)
 14.30 uur Ds. G. Meijer – Zuidlaren (Nabetrachting)
12-09: 11.00 uur Ds. T. Dijkema – Ijlst
 14.30 uur Ds. E.R. de Braak - Blije
19-09: 11.00 uur Ds. J. Jongsma 
 14.30 uur Ds. D. Mak – Groningen
26-09:   STARTZONDAG
 10.45 uur  Ds. J. Jongsma
 14.00 uur  Sing in
03-10:  09.30 uur Ds. J. van der Wal - Appingedam
 14.30 uur Ds. J. van der Wal - Appingedam

CGK Drogeham

05-09:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
12-09:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
19-09:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. A. Dorst
26-09:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
03-10:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen

PKN Drogeham

05-09:  09.30 uur Drs. Th. Simonides - Burdaard
12-09:  09.30 uur Drs. J. Kerkhof-De Vries - Hantumhuizen
19-09:  09.30 uur Ds. F. Fleur-Fink – Burgum (VBHA)
26-09:  09.30 uur Ds. W. Veltman – Ee (HA)
03-10:  10.00 uur Ds. Inge Landman – Oldeboorn 
  (Gezins/doopzondag)

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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Even voorstellen
Hallo, inwoners van Drogeham

Wij, Adri en Kees de Jong, wonen sinds april aan de Skoallepaad in Dro-
geham. We zijn beide geboren en getogen in Utrecht. Ik, Kees, werkte 
van 1971 tot 2017 op een benzinestation waarvan 20 jaar als stationsma-
nager op verschillende stations in de provincie Utrecht. Adri was cate-
ringbeheerder, o.a. bij Overtoom en bij de politie. 
In Utrecht woonden wij de laatste 9 jaar in een appartement aan de rand 
van de stad, en hadden uitzicht over weilanden en het gagelbos. 
De gedachte was dat het appartement een levensloopbetendige wo-
ning zou zijn, maar dat bleek toch niet het geval. Ook de drukte van een 
grote stad werd ons een beetje teveel. Friesland stond bovenaan ons 
lijstje om naartoe te verhuizen wanneer we allebei met pensioen zouden 
zijn. Door de corona is het wat eerder geworden, omdat de locatie waar 
Adri werkte werd gesloten.Na een korte zoektocht kwam deze woning in 
beeld en hebben wij direct een bod gedaan.
Bij de bezichtiging in september 2020 viel het ons op dat iedereen in het dorp elkaar en ons groette, iets 
wat je in een stad, en zelfs in het appartement, zelden meemaakte. 
Wij zijn druk bezig om van het huis ons huis te maken. Wij houden van fi etsen, en daarvoor is Friesland 
een schitterende provincie.

Wy hoopje dat wy hjir yn Droegeham hiel lang in geweldige tiid sille hawwe.

In waarme groet fan Adri en Kees de Jong

Bibliotheek zoekt vrijwilligers!
Bibliotheek (ook in Achtkarspelen) zoekt taal- en digitaal vrĳ willigers voor het Digi-Taalhuis in de 
Bibliotheek.

Het lijkt zo gemakkelijk, een whatsapp met de mobiel versturen, de krant lezen of de treinreis plannen 
op internet. Voor sommige mensen is dit lastig, zij hebben moeite met lezen, schrijven of computeren.

Het Digi-Taalhuis is een plek in de bibliotheek, waar mensen kunnen oefenen om te lezen, schrijven, 
rekenen of computeren. We helpen ze om de basisvaardigheden te ontwikkelen en meer zelfredzaam te 
worden.

De Bibliotheek is lang dicht geweest door de corona en hierdoor zijn veel vrijwilligers van het Digi-Taal-
huis gestopt. Echter de aanmeldingen van nieuwe cursisten blijven binnenstromen, daarom zijn we naar-
stig op zoek naar nieuwe vrijwilligers.
 
Voor het coachen van de deelnemers zoeken we enthousiaste taalliefhebbers. Ook zoeken we vrijwilli-
gers die goed kunnen rekenen of thuis zijn in digitale vaardigheden. Je wordt hierbij begeleid door een 
taalcoördinator.

Ben jij iemand die geïnteresseerd is in mensen en het leuk vindt om ze te coachen in hun ontwikkeling? 
Dan past vrijwilliger zijn in het Digi-Taalhuis helemaal bij jou!

Meer informatie
Wil je weten wat het inhoudt om vrijwilliger te zijn? Neem contact op met Houdrie Slofstra of Mariska 
Hibma via basisvaardigheden@bnfrl.nl of bel met 088 – 16 56 123.



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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Thuiszorgteams verhuisd
Thuiszorgteams De Friese Wouden verhuisd 
naar Tillebuorren in Kootstertille
De thuiszorgteams ‘De Fjouwer Doarpen’ en ‘Har-
kema, Augustinusga en Surhuizum’ van De Friese 
Wouden zijn verhuisd naar de Tillebuorren 24 in 
Kootstertille. Team ‘De Fjouwer Doarpen’ zat eer-
der in het Tillehûs in Kootstertille en team ‘Harke-
ma, Augustinusga en Surhuizum’ had een kantoor 
in Harkema. Achter fysiotherapiepraktijk ‘Fysio De 
Tille’ hebben de teams meerdere kantoren. Vanuit 

het kantoor bieden de zorgprofessionals thuiszorg 
in Kootstertille, Drogeham, Twijzel, Twijzelerheide, 
Harkema, Augustinusga en Surhuizum.
Het kantoor aan de Tillebuorren 24 in Kootstertille 
kent geen vaste openingstijden. U bent van harte 
welkom om een kijkje te nemen of voor een zorg-
vraag. De thuiszorgteams voor Drogeham zijn 24 
uur per dag telefonisch bereikbaar op: 
088 512 65 75

Uitnodigingsbericht
Beste dorpsgenoten,
Drogeham is een mooi dorp om in te wonen. We 
kennen elkaar nog een beetje. Allemaal lezen we 
graag in Brinkpraat over alle activiteiten en over 
de geschiedenis van ons dorp.
Op pagina 4 vind je altijd de kerkdiensten van 
onze drie kerken. Kerken zijn er om over Jezus te 
vertellen. Soms kan de drempel van de kerk wat 
‘hoog’ zijn. Je zou best over Jezus willen praten, 
maar om nou naar een kerk te gaan……hm….. 
misschien ging je als kind, misschien ging je nooit. 
Over Jezus praten kan overal. Het hoeft niet perse 
in een kerk. Denk je dat je best meer over Jezus 
wilt horen? En wil je wel eens weten hoe het alle-
maal zit met dat geloof?

Elke maandagavond kun je bij ons thuis komen 
praten. Ik heb kleine stukjes geschreven over het 
geloof. Heel gemakkelijk. We kunnen het lezen en 
erover praten. Alle vragen die je erover hebt, kun 
je stellen. Niet dat ik alles weet, maar een beet-
je weet ik wel. Op maandagavond om 20.00 heb 
ik de koffi e en de thee voor je klaar, wat je maar 
wilt. Ik zal nooit druk op je uitoefenen om naar de 
kerk te gaan. Ik hoop dat je dat begrijpt. Open 
gesprek. Dat is de bedoeling. 
Eerste keer: maandag 13 september. 
Welkom! Adres: Dykswal 11, Drogeham.

Groetjes,
Imka Ytsma

Collecteopbrengst 2021 Friesland
De collecteweek, van 14 t/m 19 juni, is afgelopen 
en het geld is geteld. Met trots kunnen we door-
geven dat er een prachtig bedrag in Friesland is 
opgehaald.

De totale opbrengst, Friesland, van de Rode Kruis 
collecteweek is € 24.933,24 waarvan in Achtkar-
spelen 
€ 2090,67 is opgehaald.

Collectanten Drogeham, en alle gevers en geef-
sters hartelijk bedankt. Met het mooie aandeel in 
dit bedrag van € 626.00. Met dit bedrag kunnen 
wij op het gebied van Noodhulp binnen Friesland 
zowel bestaande als nieuwe projecten ondersteu-
nen. Alle collectanten en gevers hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,
Jan P. Posthumus
Collecte Coördinator Achtkarspelen

55+ Commissie
In verband met de corona ziekte konden wij geen 
soos vergadering houden in de fakkel. Nu houden 
wij defi nitief op. Mevr G. Reitsma is niet zo gezond
meer i.v.m haar nierziekte en nog meer en ik 
B.Storm hoop volgend jaar in april 80 jaar te wor-
den. Wij zitten al jaren samen erin. Wij konden 
geen bestuursleden erbij krijgen en daarom stop-
pen wij nu. Er mogen zich nu wel weer bestuursle-

den aanmelden, dan gaat het misschien wel door.
In Surhuisterveen en Harkema zijn ze ook gestopt

Vriendelijke groeten van 
Ge Reitsma en Bienke Storm
Telefoon nr 332603



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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Schoenendoosactie 2021
Ook dit jaar wordt de Schoenendoosactie gehou-
den in Drogeham. We geven kinderen in noodsi-
tuaties en armoede een schoenendoos vol bruik-
bare spullen, zoals schoolspullen, verzorgingsarti-
kelen en speelgoed. 

Vorig jaar gingen er meer dan 45.000 dozen naar 
onder meer Sierra Leone, Roemenië, Lesbos en 
Togo. De jongens en meisjes in deze landen na-
men de mooi versierde schoenendozen stralend 
in ontvangst. Kinderen in vluchtelingenkamp Mo-
ria op Lesbos hebben soms niet eens een eigen 

knuffel. Jongeren in arme landen kunnen vaak niet 
naar school als ze zelf geen schoolspullen hebben. 
De schoenendoos vol spullen is daarom voor deze 
kinderen een onbetaalbaar cadeau!

Helpt u dit jaar ook mee om deze kinderen blij te 
maken? Houd dan de volgende Brinkpraat in de 
gaten! Hierin volgt meer informatie over de inle-
verdatum en het inleverpunt. 

Alvast bedankt!

Brassband Da Capo
Er zijn weer lichtpuntjes voor het verenigingsle-
ven. Voor de zomervakantie hebben we al een 
beetje kunnen proeven van het samenspelen. Dit 
beviel dusdanig goed dat we vol goede moed ho-
pen op een nieuw seizoen. Alles is nog niet zeker 
betreft de maatregelen, maar dat weerhoudt ons 
niet tegen om plannen te maken.

Een van onze nieuwe projecten is gericht op (jong)
volwassen. Heb jij nou altijd al eens een blaasin-
strument willen bespelen en ben je 20 / 50 / 80 
jaar oud daartussen of daarboven dan kun je mee-
doen ! Blaasinstrument is naar keuze, deze stelt de 
band beschikbaar gedurende het project.
In oktober/november kan iedereen die interesse 
heeft om een blaasinstrument te spelen 4 lessen 
in groepsverband volgen waarin de basis wordt 

aangeleerd. Na vier groepslessen speel je 1 á 2 
muziekstukken mee met de brassband. De laatste 
repetitie doe je dan ook mee met de band. Op 14 
november organiseren wij een koffi econcert waar 
iedereen die mee heeft gedaan aan het project 
kan en mag aansluiten. 

Kortom: 
De les data zijn: 12 okt., 26 okt., 2 nov. & 
9 november. 
Tijd: ’s Avonds van 20.30 uur tot 21.30 uur. 
9 November de laatste lesrepetitie wordt er sa-
mengespeeld met de brassband om samen 1 á 2 
muziekstukken te spelen die uitgevoerd worden 
op het koffi econcert.
Zijn er nog vragen deze kunnen gesteld worden 
via: info@dacapo-drogeham.nl

Geschiedenis van Drogeham
62 nieuwe woningen in Achtkarspelen

Het is een trieste aanblik, de leegstaande wonin-
gen aan de Boskloane en de Slotstrjitte. Deze wo-
ningen zijn gebouwd in 1953 en zijn dus nu 68 
jaar oud. Aan de Boskloane staan vijf rijtjes van 
vier woningen en aan de Slotstrjitte een rijtje van 
zes woningen. De huizen hebben de pensioenge-
rechtigde leeftijd bereikt en zullen door nieuwe 
vervangen worden. Op 25 januari 1952 stond in 
de Leeuwarder Courant een bericht over de bouw 
van deze woningen.

Op de lijst van woningzoekenden staan ook in 
Achtkarspelen honderden namen en daarom zal 
ook de bouw van 62 nieuwe woningen, waartoe 
de raad dezer dagen besloot, wel weer de spreek-
woordelijke druppel op de hete plaat zijn, maar 

het is in ieder geval een dikke druppel en het ge-
meentebestuur is wel gelukkig geweest door kans 
te zien een half miljoen te lenen voor dit omvang-
rijke project.

’t Betreft hier zes woningen te Boelenslaan en een 
zelfde aantal te Twijzel, die de gemeente zelf zal 
bouwen, en respectievelijk 24 en 26 huizen te Bui-
tenpost en te Drogeham, die door de fa. Reitsma 
van Grouw zullen worden gebouwd. De plannen 
voor de indeling en het uiterlijk van deze Reits-
ma-woningen worden op het ogenblik door Ge-
meentewerken van Achtkarspelen iets gewijzigd, 
maar het huistype voor Drogeham staat al vast. 
Het worden uiteraard eenvoudige, maar wel ver-
zorgde huizen, bestaande uit een woonkamer 
van 16 vierkante meter met daarnaast een gang 
en daarachter een keuken en een bergplaats met 
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WC. Om de keuken te bereiken moet men door 
de huiskamer gaan. Boven zijn drie slaapkamers 
en een ruimte bestemd voor een douche.

Zowel in Buitenpost als in Drogeham worden blok-
jes van vier woningen gebouwd, in Boelenslaan 
en Twijzel blokjes van twee. De huizen in Twijzel 
zullen verrijzen langs de weg naar Twijzelerhei-
de, die te Boelenslaan aan de Boelenswei, terwijl 
Drogeham zijn huisjes krijgt langs de Bosma’s loa-
ne. In Buitenpost zullen de 24 huizen worden ge-
bouwd achter en ten oosten van de Kuipersweg. 
Daar wordt een gedeelte van een straat gereed 
gemaakt, die ter hoogte van de Nederlands Her-
vormde kerk de Kuipersweg verlaat en daarna pa-
rallel daarmee in zuidelijke richting gaat, om op 
den duur even benoorden de begraafplaats weer 

op de Kuipersweg uit te komen. Hiermee wordt 
het eerste stukje van het uitbreidingsplan Buiten-
post-Zuidoost verwezenlijkt.

De directeur van gemeentewerken, die ons de 
plannen toonde, zeide nog, dat bij het genoemde 
half miljoen de kosten voor de aanleg van straten, 
riolering en de grondaankoop zijn begrepen en 
dat over de uitvoering van het gehele plan nog 
overleg gaande is met Wederopbouw, het Provin-
ciaal Bestuur en de Planologische Dienst. Overi-
gens is het bouwen van de twaalf gemeentewo-
ningen te Boelenslaan en Twijzel reeds gegund 
aan de fa. Dalstra te Surhuisterveen.

Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Gondelvaart op wielen

Feestprogramma woensdag 15 september tot 
en met zaterdag 18 september 
We hadden graag onze alternatieve feestweek 
een andere vorm willen geven. Helaas door de 
beperkingen en onzekerheden is dit toch niet mo-
gelijk. Toch hebben we geprobeerd iets te organi-
seren in onze feestweek. 
Allereest zullen de buurten hun buurt omtoveren 
tot een bepaald thema. We zijn heel benieuwd 
wat voor prachtige creaties hieruit voortkomen. 

Vanaf donderdag 16 september zal dit getoond 
worden en zal er uiteraard ook een prijs verdeeld 
worden. 
Om het saamhorigheidsgevoel nog wat meer 
vorm te geven willen we graag dat de dorpsvlag 
opgehangen wordt vanaf donderdag 16 septem-
ber. Heb je nog geen dorpsvlag en wil je graag 1 
bestellen? Geef dit dan door via gondelvaartop-
wielen@gmail.com. De kosten zijn € 15,- per vlag. 
Er komt vanaf woensdag 15 september tot en met 
zaterdag 18 september een kermis naar Droge-
ham. Voor de allerkleinsten wordt er een tekening 
gemaakt die ingeleverd mag worden en waar ui-
teraard een klein prijsje mee gewonnen kan wor-
den. 
Hieronder volgt het programma:

Vrĳ dagmiddag 17 september: Kindermiddag voor groep 1 tot en met 6
Nerfball (met nerf geweren en pijltjes) Groep 3 tot en met 6 
Springkussens groep 1 tot en met 3 Schmink 
Tijd: 15:00-17:00
Locatie: terrein aan de Sannen 
Opgeven voor Nerfball voor maandag 13 september via gondelvaartopwielen@gmail.com. 
Ook graag aangeven of je in het bezit bent van een nerf geweer.

Vrĳ dagavond 17 september: Bingo* 
Locatie: Fakkel
20:00 uur start Bingo, vanaf 19:00 inloop reserveren is verplicht! 
Opgeven voor woensdag 15 september via 
gondelvaartopwielen@gmail.com. 
Kosten: € 15. Superronde € 5,- (contant betalen op locatie) 
* Indien niet gevaccineerd dan is er een mogelijkheid tot een zelftest bij de ingang.
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Zaterdagochtend 18 september: 
Opritverkoop 
Locatie: op je eigen oprit Van 8:00-13:00 uur 
Aanmelden kan via gondelvaartopwielen@
gmail.com tot woensdag 15 september. Dan 
wordt de route gepubliceerd. 

Zaterdagmiddag 18 september: Zeepvoetbal 
Locatie: terrein aan de Sannen 
Van 13:00 uur tot 15:00 uur voor groep 7 en 8 
en tot en met 16 jaar 
Van 15:00 uur tot 17:00 uur voor 16+ 
Teams (5 per team) opgeven voor maandag 13 
september via gondelvaartopwielen@gmail.com 

Zaterdagmiddag 18 september: 
Brommertocht 
13:00 uur start bij de Fakkel
Kosten: €5,- (dit is inclusief drankje en vaantje)
Aanmelden kan via: gondelvaartopwielen@
gmail.com of via Feike Kronemeijer.

Wij hopen op een gezellig week. 
Bestuur Gondelvaart op wielen.

Griezzeltocht  
 

Houd je van spanning en sensatie en lijkt het jou leuk om met een groepje in                                                  
de late avond deel te nemen aan een griezeltocht? 

Houd de volgende Brinkpraat en Social Media in de gaten om je op te geven.

Stel alvast een groepje samen die bestaat uit minimaal 4 en maximaal 6 personen.

Wanneer vind de griezeltocht plaats?

Datum Zaterdag 23 oktober 2021

Leeftijd Vanaf 12 jaar en ouder

Nadere info volgt “Durff jijj hhett aan?” 

Griezeltocht



 

 

 

 

 

de Buorren 2, 9289 HG  Drogeham 
telnr. 0512-331602 

O P E N I N G S T I J D E N: 
maandag t/m donderdag van 11:30 - 22:00  

(van 1 oktober t/m 1 april op maandag en dinsdag tot 20:00) 
vrijdag / zaterdag van 11:30 - 22:00 

zondag 15:00 - 21:00 

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

tweewielers

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

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

Ook gediplomeerd in diabetische voet. 

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

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

Behandeling op afspraak

Pedicure
Trees Postma

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

0512-364601                         06-50451705 
www.schildersbedrijfoebelevisser.nl

Kapsalon - Beautysalon - Zonnestudio

Dinsdag tot Vrijdag
Geopend van 09.00 tot 21.00 uur

en zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur

WWW.KLASKE.NL

Klaske 4 Total Beauty  

DROGEHAM
Tel. (0512) 331572
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Mei Elkoar Yn Droegeham 
MEYD-prĳ swoordpuzzel september
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verlo-
ten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-. 
Wilt u ook graag kans maken? Los onderstaande puzzel. 
U krijgt van elk antwoord 1 letter cadeau. Van alle ant-
woorden is de laatste letter een t. De antwoorden wor-

den van buiten naar binnen geschreven. De eerste 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 16 september a.s.

  

p g p j p p
A B C D E F G H I J K L

1 Spook

2 Werktuig/ 
machine dat op 
een mens lijkt

3 Inbreng

4 Witte deel van 
een ei

5 Niet hard

6 Nauwkeurig

7 Plaats waar je 
terecht kunt voor 
hulp/info

8 Reis

9 Opbrengst

10 Jeugdlid

11 1 van de 2 
gelijke delen

12 Gebak

Oplossing prijswoordpuzzel september:

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

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

Tel.nr.  :...........................................................................................................

#



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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MEYD-prĳ swoordpuzzel juni 
Uit de goede inzendingen van de prijswoordpuz-
zel hebben we de volgende winnaar getrokken: G. 
Helder. Gefeliciteerd met de prijs! 
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan 
de prijswinnaar uitgereikt.

Terugblik vanuit MEYD op de Logo fi etstocht 
12 juni jl. 
Aan de fi etstocht van 12 juni jl. hebben 41 dorps-
bewoners deelgenomen. Het was een geslaagde 
middag. Er was een tocht uitgezet waarbij men 
kon kiezen uit de route van 25 km of 37 km. Op de 
route bevonden zich afbeeldingen van 32 logo’s. 
Bij de start ontvingen de deelnemers wat lekkers 
voor onderweg en na afl oop van de tocht stond 
er thee/koffi e klaar met heerlijke lekkernijen zoals 
Bossche bollen, Cheese Cake en Carrot cake. Dit 
is ons aangeboden door De Eeterij. Namens de 
organisatie en alle deelnemers hartelijk dank voor 
deze verwennerij. 

Onder de logo fi etstocht deelnemers zijn 2 Ha-
nijdrobonnen t.w.v. 10,- verloot. De bonnen zijn 
inmiddels aan de prijswinnaars uitgereikt. 

De winnaars van de fi etstocht waren: 
• Team Ellen & Hepie 
• Team Erica en Ineke

Benieuwd naar de ervaringen? Jan Posthumus 
neemt ons mee in hoe zij de middag hebben be-
leefd. 

Leerzaam, maar ook een dag met veel wind, 
Logo fi etstocht 12 juni 2021 
Gelukkig was het ook op deze zaterdag droog, 
maar iets bewolkt weer. De dagen hiervoor waren 
zonniger en nodigden iets meer uit om de fi etsen 
van stal te halen. 

MEYD (mei elkoar yn droegeham) had op deze 
dag, voor alle dorpsbewoners een fi etstocht uit-
gestippeld, je kon zelf een keuze maken over de 
lengte, namelijk uit twee afstanden, 25 km en de 
iets langere route van 35 km. En er was bij deze 
tochten zelf een wedstrijdelement. 

Bij onze aankomst bij de Doarpskeamer was het al 
druk, de eerste deelnemers waren al met de route 
begonnen. Binnen kreeg iedere deelnemer een 
papier, waarop de route met de nummers van de 
knooppunten en ook het formulier, van het weds-
tijd element van deze tocht. Hierop kon je de op-
lossingen schrijven van de Logo’s die onderweg 
op verschillende (knoop)punten waren opgehan-
gen, en dit meestal aan een boom. Ook ontvin-
gen we een tas met versnapering voor onderweg 
(koek (Snelle Jelle), fl esje water en een appel). 

De logo’s die we moesten herkennen en invullen 
waren velerlei, op papier gelukkig aangeven met 
een Aanwijzing/hint, zoals Muziek, Sociaalwerk, 
Telefoon, Sport, Bier, Kleding enzovoort. Maar het 
bleef lastig, b.v. als je het logo van een” Alfa Ro-
meo” op een papier ziet staan en aan een boom, 
zie je er geen auto bij. De auto met het logo zie je 
immers als één geheel. 

Vanuit de Doarpskeamer vertrokken we richting, 
KNP. 13, kruispunt De Eeterij, pal tegen de wind 
maar geen nood het was pas het begin en... we 
hadden zoals de meeste deelnemers ook nog 
onze fi etsondersteuning. Via Kootstertille Alde 
dijk naar Buitenpost, voor de brug van de Buiten-
postervaart linksaf, na het mooie tunneltje rechts-
af over het fi etspad naar Lutkepost, oversteken 



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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en op naar de Dijkhuisterweg, en zoals je begrijpt 
alles goed aangegeven op papier en knooppunt 
bordjes, en onderweg de logo’s niet vergeten, 
herkennen en opschrijven. 

Aan het einde van de Dijkhuisterweg passeerden 
we een groepje ons bekende dorpsgenoten, en 
ook deelnemers aan deze unieke fi etstocht, sa-
men verder. Over het bruggetje naar het fi etspad, 
op naar Gerkesklooster, hier geen beschutting van 
de Wâlden maar ruim zicht over de pas gemaai-
de  weilanden. Op naar KNP. 96 Stroobos waarna 
de routes niet meer gelijk waren. De kortere route 
ging richting Surhuizemer Mieden, de iets langere 
linksaf richting Lutjegast. 

Geen nood met de soms stevige wind, via Dorp 
langs het kanaal met de wind in de rug naar Lutje-
gast, bij de zorgboerderij van Boyemaheerd, Stati-
onsstraat rechtsaf via De Wieren op naar De Bom-
bay. Onderweg in deze landelijke omgeving onder 
het bord, met een toeziend oog van Abel Tasman, 
genoten van onze meegegeven versnapering. Via 
de Doezumertocht en Peebos, Jiltdijksreed naar 
de Kaleweg, langs het Blotevoetenpad of in het 
Fries ’t Blo ̂de Fuottenpaad. Jullie begrijpen het 
zeker al, we waren vanaf Stroobos echt al in Grun-
ningen. 

Gelukkig weer in de Friese Wa ̂lden, nu richting 
Surhuizum, via Ophu ̂s en fi etspad It Langfal rich-
ting Drogeham. Na de oversteek van de straat en 
het fi etsbruggetje over de Feansterfeart rechtsaf. 
Ook hier waren deelnemers druk aan het discus-
siëren bij de vele logo’s die hier aan de bomen 
waren bevestigd, het bleef moeilijk, zonder onze 
moderne hulp middelen zoals het Internet . Deze 
deelnemers (her)kenden wij echter niet o ja, slecht 
één van deze groep kenden wij. Na wat praten en 
luisteren over de achtergrond van de logo’s verder 
gefi etst. Via Krûswei en het mooie fi etspad langs 
De Rysloane en It Kleasterbreed op naar onze 
eindbestemming, de Doarpskeamer. 

De ontvangst was wederom gastvrij, er was vol-
doende ruimte en dankzij het iets koudere weer 
konden we kiezen voor binnen of op het terras 
waar het ook leuk was ingericht, met tafels en 
stoelen bij kleurrijke parasols. We konden kiezen 
uit koffi e/thee en uit verschillende soorten gebak, 
alles bij de deelname (drie euro) inbegrepen. Het 
gebak was verzorgd door De Eeterij en smaakte, 
net als de koffi e, ons prima. Ook de deelnemers, 
die we hadden gesproken bij de logo’s bij de Fe-
ansterfeart, hadden de fi etstocht volbracht en 
kwamen bij ons, aan een groter gemaakte tafel, 
op het terras zitten. Samen met elkaar, met een 
extra kopje koffi e en een stuk Cheesecake (van de 
Eeterij) nagepraat. Onderweg elkaar gesproken 
en niet herkent, maar nu na deze tocht, kennis en 
hernieuwde kennis gemaakt met jawel, ook Dro-
gehamsters. 

Dank voor de mooie en verzorgde route, de ver-
schillende “ontmoeting” plaatsen van de Logo’s, 
en de plezierige verzorging. 

Jan en Grietje Posthumus.

Quiz Vraagje: 
Herkennen/weten, jullie het logo van, MEYD?? 



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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Klaverjastoernooi 
Houd je van kaarten en wat competitie? Wij organiseren vanaf woensdag 6 oktober (op de woensdag-
middagen) een klaverjastoernooi in De Doarpskeamer. Starttijd 13.30 uur tot ca 16.30 uur. 
Lijkt het jou leuk om hieraan mee te doen dan kun je onderstaande antwoordstrook invullen en inleveren 
bij De Doarpskeamer, Delte 20 of jouw gegevens (naam, mailadres, tel.nr.) mailen naar MEYD@droge-
ham.com of appen naar Klaas Alma, 06 33 513 612. 
Per kaartmiddag bedragen de kosten € 5,- p.p. en dat is incl. 2 koppen koffi e/thee. 
Tot slot: er zijn per kaartmiddag natuurlijk mooie vleesprijzen te winnen.

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

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

Tel.nr.  :...........................................................................................................

#

Aanmelding Klaverjastoernooi Doarpskeamer

Koffi e-/thee inloopochtenden 
Komend najaar willen we dan ook eindelijk starten 
met het organiseren van koffi e-/thee inloopochten-
den. Kom met ons vanaf 5 oktober op de dinsdag-
ochtenden genieten van de huiselijke sfeer in De 
Doarpskeamer. 
Voor wie? Iedereen die het gezellig vindt om onder 
het genot van een kopje koffi e/thee en wat lekkers 
kennis te maken met andere dorpsgenoten, op zoek 
naar gezelligheid, het spelen van een gezelschaps-

spel, luisteren naar elkaars verhalen, krantje te lezen en noem maar op. 
Datum :  Dinsdag 5 oktober 
Tijdstip :  9.30 – 11.30 uur 
Prijs :  € 2,- p.p. (2 koppen koffi e/thee en huisgemaakte cake van de werkgroep Fit & Sûn)

Hardloop workshop voor beginners

Hardlopen is ontspannend, je bent lekker buiten 
én je kan gewoon starten vanaf je voordeur. Toch 
zijn er een paar zaken die je eigenlijk wel moet 
weten voordat je begint of serieuzer verder wilt.
Daarom zal er op donderdag 30 september in 
de Doarpskeamer een informatieavond zijn over 
hardlopen. Op deze avond zal Hugo van Echtelt 
van You vs You Fitcentre je de informatie geven 
om op een leuke en verstandige manier de (door)
start te kunnen maken met hardlopen. Een ideale 
avond dus voor de beginnende hardloper.
Wat onder andere ter sprake komt:

• Welke kleding kies je?
• Hoe verbeter ik mijn conditie?
• Blessures voorkomen
• Voorbeeldschema’s die je zelf kan toepassen

Er is ruimte voor maximaal 12 personen dus geef 
je snel op via MEYD@drogeham.com. Doe dit 
vóór donderdag 23 september. Bij meerdere aan-
meldingen kan er altijd nog een extra avond geor-
ganiseerd worden.

Locatie:  Doarpskeamer Drogeham
Start:  19:30 uur
Einde:  21:00 uur

Kookworkshop voor kinderen 
Na de succesvolle kookworkshops voor volwasse-
nen willen we nu ook kinderen (vanaf 9 jaar) de 
kans geven te leren over lekker en gezond eten 
koken! Mama Mascha geeft regelmatig kook-



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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workshops op scholen in haar leuke foodtruck en 
komt op een nog te bepalen datum in oktober 
of november een workshop geven in onze eigen 
Doarpskeamer. In de volgende Brinkpraat vermel-
den we de defi nitieve datum, houd hem dus in de 
gaten! Kijk voor informatie op mamamascha.nl.

Workshop ‘Hoe verander ik mĳ n eetpatroon?’
Je bent al een tijdje van plan je eetpatroon te ver-
anderen en gezonder te gaan eten, maar je weet 
niet waar je moet beginnen door alle tegenstrijdi-
ge adviezen over voeding die voortdurend voorbij 
komen. Herken je dit? Geef je dan op voor deze 
workshop! Op woensdag 15 september om 20:00 
reikt Geartsje van Dijk – van der Meer (gewichts-
consulent in opleiding) je in 1,5 uur de kennis aan 
om in stappen je eetpatroon te veranderen zon-
der overweldigd te worden door allerlei gezond-
heidsclaims en dieetadviezen. Je gaat naar huis 
met een persoonlijk stappenplan zodat je aan de 
slag kunt met jouw gezondheid!
Geef je gratis op via MEYD@drogeham.com voor 
13 september. Het maximaal aantal deelnemers is 
5, vol = vol.

Ook dit najaar gaan we weer los: wandelen in 
en om Drogeham

Wandelgroep vanuit De Doarpskeamer: 
Heel wat kilometers zijn er gewandeld dit voorjaar 
en wat was het gezellig onderweg! Daarom gaan 
we hier natuurlijk graag mee door: wie gaat er met 
ons mee? 
Vanaf 13 september gaan we weer opnieuw acht 
weken aan de wandel. We vertrekken elke maan-
dagmiddag om 13.30 uur vanaf de Doarpskeamer 
voor een leuke en gezellige wandeling van onge-
veer 3 kilometer in en om Drogeham. Vooraf aan-
melden is niet nodig: we zien vanzelf wie er met 
ons meegaan. 
Na afl oop staat om 14.15 uur de koffi e voor ons 
klaar in de Doarpskeamer (of buiten, afhankelijk 
van het weer en van de Corona-maatregelen). Zo-
wel de deelname aan de wandelgroep als de kof-
fi e en thee zijn gratis. De kosten worden betaald 
door de werkgroep Fit & Sûn. Voor wie een kleine 
bijdrage wil doen voor de onkosten, is er een fooi-
enpot. 
De wandelingen vinden plaats op de volgende 
data en worden begeleid door één of twee be-
geleiders van MEYD die verschillende routes voor 
ons uitstippelen:
• 13 - 20 - 27 september 
• 4 - 11 - 18 - 25 oktober 
• 1 november 

Alle wandelingen staan los van elkaar: je kunt één 
keer meedoen of misschien vaker of juist elke 
keer. In ieder geval graag tot ziens op maandag 
13 september om 13.30 uur bij de Doarpskeamer 
aan De Delte! 

Een ommetje vanuit de Seniorenfl at It Slotstee: 
Dat ook de bewoners van It Slotstee er graag op 
uit gaan, hebben we dit voorjaar kunnen merken: 
elke week was er een enthousiaste groep deelne-
mers die meewandelde naar de Doarpskeamer. 
Vanaf 13 september vertrekken we ook hier weer 
om 13.30 uur vanuit de hal van It Slotstee voor 
een korte wandeling, eventueel met rollator of 
stok, richting de Doarpskeamer. Daar staat de kof-
fi e dan al klaar en voor de liefhebbers is er de mo-
gelijkheid om zich te wagen aan een potje sjoe-
len, rummikub of één van de andere spelletjes in 
de Doarpskeamer. Rond 16.00 uur gaan we weer 
wandelend terug naar It Slotstee. 
De data zijn dezelfde als hierboven en ook hier 
zorgt MEYD voor voldoende begeleiders en voor 
de koffi e en de thee.

Ga met ons mee! Aanmelden is niet nodig: we 
staan maandag 13 september om 13.30 uur klaar 
in de hal van It Slotstee. Wie niet in It Slotstee 
woont, mag hier natuurlijk ook verzamelen om 
mee te wandelen of die kan zelf naar de Doarps-
keamer komen. 

Vragen over het wandelen? 

Voor vragen kun je terecht bij: 

Hans Venema  06-46258362
Anita Bakker  06-10324915

Foto’s van de wandelgroep in juni:



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 
 

Foto’s van de wandelgroep in juni:
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VV Drogeham 75 Jaar! 
(Oud-)Leden, vrijwilligers, sponsors en fans gefeliciteerd!
Wethouder Jouke Spoelstra en voorzitter Wychard Meindertsma hebben op 7 
juli de aftrap genomen van het jubileumjaar van VV Drogeham. Het hele jaar 
zal in het teken staan van ons jubileum, met verschillende activiteiten en een 
groot feest als afsluiter. 
In het jubileumjaar blikken we terug op de rijke geschiedenis van de club aan 

de hand van fi lmpjes die op onze Facebookpagina komen te staan. Ook in de Brinkpraat zullen we u op 
de hoogte houden van de verschillende activiteiten omtrent het jubileum. 
Graag tot ziens op sportpark It Doltsje!

Volleybal
Wil jij ook volleyballen? Volleybalvereniging Sterke Yerke zoekt namelijk nieuwe leden.
Helaas hebben wij op dit moment te weinig spelers om een team te vormen. Heb jij nog nooit een bal 
aangeraakt, maar lijkt het je leuk!? Of ben je ervaren, maar lang niet meer gespeeld? Dan is dit je kans. 
Doordat we geen trainer meer hebben en te weinig leden hebben is het voor de vereniging niet mogelijk 
om een team te vormen. Daarom hebben we samenwerking gezocht met Jistrum. Dankzij hun hebben 
wij de mogelijkheid om een jaar lang te trainen met het huidige team van Drogeham en nieuwe leden.
We trainen elke dinsdag van 19:30-20:30 uur in Jistrum. Het is de bedoeling om veel nieuwe leden aan 
te trekken zodat we na een jaar keihard trainen met 1 team weer terug kunnen keren naar Drogeham en 
weer competitie kunnen spelen. Dus jullie zijn van harte welkom!
Dus heb je zin om eens mee te trainen? Of heb je andere vragen?
Neem contact op met Jellie Hamstra: 06136624794. 

Oude foto‘s
Markante woning met opvallend dak aan De Buorren 1

Inleiding
In de Brinkpraat van juni staat een serie foto’s van fouragehandel Wijma aan de Buorren 6. Dit bedrijf 
werd in 1905 opgericht door Wiebren Jacobs Wijma (1873-1964). In 1929 droeg hij het over aan zijn zoon 
Jarig Wijma. Aan de overkant van de weg lieten Wiebren en Trientje Wijma toen een nieuwe woning bou-
wen. Deze woning is ontworpen door architect Bouke Klazes de Jong (1904-1951) uit Drogeham.
Nu enkele foto’s van deze markante woning met het bijzondere dak die aan De Buorren 1 staat.

1. De woning in aanbouw 1929

De foto is gemaakt tijdens de bouw van de wo-
ning  in 1929. Vroeger was het de gewoonte dat 
tijdens de bouw van een huis of boerderij een fo-
tograaf langs kwam om een foto te maken. Deze 
foto is gemaakt door een fotograaf uit Groningen.

Opvallend is het dak met de getoogde kapschil-
den. Het huis staat op de hoek van De Buorren en 
de Boskloane. De Boskloane was toen een zand-
pad. De weg door het dorp was in 1930 een smal-
le  klinkerweg.

2. De woning in 1930
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3. De woning in 1935

7. De rechter zĳ kant

6. De voorkant van het huis 7. De rechter zĳ kant

4. De woning in 1939

Rechts vooraan het huis van Wijma. In het midden 
staat de woning van postkantoorhouder Jan Tjerk 
Bosma. Vooraan een vierkante aanbouw met een 
piramidevormig dak. Van 1917-1948 was hier het 
postkantoor. Achteraan staat de  Gereformeerde 
Kerk.

In het huis naast de woning van Wijma woonde 
familie Posthumus. Anne Posthumus had een sla-
gerij en een kruidenierswinkel aan De Buorren 26. 
Dit is nu De Spar. Voor het huis staat een Ford V8.

In het huis naast de woning van Wijma woonde

5. De woning in 1950 

Aan de overkant van de weg staat het fouragebe-
drijf van Jarig Wijma. De weg door het dorp was 
in 1950 een betonweg. 

Afsluiting
Het is nu ruim negentig jaar geleden dat de mar-
kante woning met de bijzondere bouwkundige 
onderdelen gebouwd werd. In het boek van Peter 
Karstkarel: ‘Sierlijk bouwen in Friesland’ staat er 
een beschrijving van.

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

Hamsterhulp 
Tel. 06 - 39 74 18 67 of mail hamsterhulp@gmail.com

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 

Hoofdvestiging: 
Drogeham, Lândyk 4 

Locaties: 
Surhuisterveen, De Dellen 50 - Zwaagwesteinde, Ferlinge Stasjonstrjitte 1-b 

Voor de huidige openingstĳ den verwĳ zen we u graag naar onze website.

www.tuskendikenenfeanen.nl

Belangrijke nummers
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