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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:
9 (november) 25 oktober
10 (december) 22 november

Inhoudsopgave

Van de redactie ..........................................................................................................................................2

Dorpsagenda ..............................................................................................................................................2

Kerkenpagina .............................................................................................................................................4

Vrouwen van Nu .........................................................................................................................................6

Klaverjassen ................................................................................................................................................6

Bericht uit de Huisartsenpraktijk .................................................................................................................8

Peuterspeelzaal ..........................................................................................................................................8

Geschiedenis van Drogeham ...................................................................................................................10

Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham ...........................................................................................11

Mei Elkoar Yn Droegeham  ......................................................................................................................11

Rubriek – Even voorstellen .......................................................................................................................22

Schoenendoosactie 2021 .........................................................................................................................22

Oude foto‘s ..............................................................................................................................................24

Belangrijke nummers ................................................................................................................................26



nr. 8    •    Oktober 2021    •    Jaargang 36    
2

Van de redactie
Een nieuw begin

Genietend van het mooie nazomerweer fi etsten velen van ons tijdens de feestweek door het dorp langs 
adressen die meededen aan de oprit-verkoop. Even “strúne” langs de vele kleedjes en tafels of gericht 
op zoek naar kleding, boeken, potten, pannen, etc. 
Wat voor de één weg kan omdat er niets meer mee wordt gedaan, kan voor de ander weer heel bruikbaar 
zijn. Het artikel krijgt dan “een nieuw begin”. 

Zoals dat voor de verkochte artikelen geldt, geldt dat ook in zekere mate voor het winterseizoen van di-
verse verenigingen en organisaties. 
Door de corona heeft (bijna) alles stilgelegen. Maar nu de maatregelen worden versoepeld en mogelijk 
zelfs losgelaten in november kunnen en mogen we weer activiteiten organiseren en bezoeken. Eigenlijk 
voelt dat ook als een nieuw begin!

We zien dan ook in deze Brinkpraat al aankondigingen van activiteiten in het dorp en hopen dat de 
dorpskalender langzaam gevuld wordt, zodat we elkaar weer gaan ontmoeten bij diverse activiteiten!

Dorpsagenda
Dinsdagen 13.30 uur handwerkclub Doarpskeamer
5 oktober 09.30 uur koffi e-/thee inloopochtend  Doarpskeamer
6 oktober 13.30 uur klaverjassen Doarpskeamer
8 en 22 oktober 20.00 uur klaverjassen Kantine v.v. Drogeham
12 oktober tijd volgt Griepvaccinaties locatie volgt

Mededeling: 
Zaterdag 2 oktober van 17.00 uur tot 19.00 uur
fotopuzzeltocht voor personeelsleden VDM Woningen 

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



 

 

 

 

 

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



nr. 8    •    Oktober 2021    •    Jaargang 36    
4

Kerkenpagina
GKV Drogeham

Onze diensten zijn voor iedereen live of achteraf te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl
Ook bent u welkom om een dienst in de kerk mee te maken.

03-10:  09.30 uur Ds. J. van der Wal - Appingedam
 14.30 uur Ds. J. van der Wal - Appingedam
10-10:  09.30 uur Ds. J. Jongsma
 14.30 uur Ds. E.R. de Braak - Blije
17-10:  09.30 uur Ds. J. Nutma – Drachten  
  Fryske Tsjinst/Friestalige Dienst
 14.30 uur Ds. J. Jongsma
24-10:  09.30 uur Ds. J. Jongsma
 14.30 uur Kandidaat N. Dijksterhuis - Groningen
31-10:  09.30 uur Ds. T. Groenveld - Drachten
 14.30 uur Student E. Hooghiemstra - Drogeham
03-11:  19.30 uur Ds. J. Jongsma  Dankdag
07-11:  11.00 uur Ds. J. Jongsma
 14.30 uur Ds. J.H. Soepenberg - Assen

CGK Drogeham

10-10:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
17-10:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
24-10:  09.30 uur Ds. G.J. Capellen
 14.00 uur Ds. G.J. Capellen
31-10:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. K. Jonkman
03-11:  19.30 uur Ds. M.J. van Keulen Dankdag
07-11:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. W.M. den Hertog

PKN Drogeham

03-10:  10.00 uur Ds Inge Landman – Oldeboorn 
  Gezins/Doopzondag
10-10:  09.30 uur Ds. W. v.d Heide - Sexbierum
17-10:  09.30 uur Ds. J. Tiggelaar - Nieuwleusen
24-10:  09.30 uur Ds. E. v.d. Sluis – Joure  Fryske Tsjinst
31-10:  09.30 uur E.J. Terpstra – Bunschoten
03-11: 19.30 uur Ds. M.T.P.M. Oomens  Dankdag
07-11: 09.30 uur Ds. T. Huttenga – Burgum  VBHA

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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Vrouwen van Nu
Vrouwen van Nu Afd. Twĳ zel e.o is weer gestart met de activiteiten voor het seizoen 2021/2022. 
Vrouwen van Nu Twijzel e.o. omvat de volgende dorpen: Harkema, Drogeham, Twijzel, Buitenpost, Kol-
lum, De Westereen, Twijzelerheide, Jistrum en Oudwoude.

Klaverjassen
Nadat we in 2020 helaas de klaverjas avonden af moesten breken hopen we vanaf 8 oktober weer een 
nieuw seizoen te mogen kaarten. Dus kan je klaverjassen en lijkt het je leuk om 1 of meerdere keren mee 
te spelen dan ben je van harte welkom.
 
De kaartavonden zijn in de kantine van voetbal vereniging en beginnen om 20.00 uur.
Omdat er soms ook voetbal wedstrijden op vrijdagavond worden gespeeld zullen deze kaartavonden in 
De Fakkel worden gespeeld.
 
De inleg is 5 euro, per avond wordt er gespeeld om vleesprijzen. Wanneer je, van de 13 kaartavonden, 
minimaal 10 hebt gespeeld doe je automatisch mee aan de competitie, de 3 minste scores worden na-
melijk weggestreept.
De drie beste spelers winnen een geldprijs.
 
Kaartavonden:
 8  en 22 Oktober
 5  en 19 November ( 19 November in de Fakkel)
 3  en 17 December ( 3 December in de Fakkel)
 14  en 28 Januari
 11  en 25 Februari
 11  en 25 Maart
 8  en 22 April

De prijsuitreiking is op 22 april, deze telt niet mee voor de competitie.
 
Graag zien we jullie op 8 oktober in de kantine van de vv Drogeham.
 
We wensen iedereen een plezierig en sportief kaartseizoen toe!

 Henk Storm
 Hillie Zijlstra
 Peter Kronemeijer

Nieuwe leden zĳ n welkom.

Voor meer informatie: Ant Jensma 0512330905

Programma 2021/2022

• 19 okt.  De heer R. Vriesema vertelt over de 
natuurgebieden in Fryslân

• 16 nov.  De heer J. Veenstra draagt voor uit 
eigen werk. Aanvang 14.00 uur

• 13 dec. Bloemschikken o.l.v. Froukje Wijbenga
• 14 dec. Mevr. Hillie Harms met kerstverhalen

• 18 jan.  Mevr. H. Joostema over de elfsteden-
tocht op de fi ets

• 15 feb.  Jaarvergadering. Na de Pauze Mevr. 
Glas over de meldkamer 112

• 1 maart. Dhr. Risseeuw – honorair consulge-
neraal voor Mauritanië

• 15 maart. Excursie naar Enitor Buitenpost Film 
en rondleiding.

• 19 april. Tsjirmerij met Ierse muziek

Alle bijeenkomsten beginnen om 19.45 uur en 
vinden plaats in De Bining te Twĳ zel.



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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Bericht uit de Huisartsenpraktijk
Doktersassistente Sieuwke Veenema andere baan
Per 1 oktober heeft onze assistente Sieuwke een nieuwe baan in Nij Smellinghe gevonden op de longaf-
deling. Na tien jaar was zij op zoek naar een nieuwe uitdaging in haar vak en in het ziekenhuis vindt zij 
een compleet andere setting met veel collega’s en doorgroeimogelijkheden. Hoewel het ook spannend 
is en ze haar vertrouwde werk met de patiënten uit onze praktijk erg zal gaan missen, heeft ze ook veel 
zin in deze nieuwe uitdaging.  

Jessica Hisken nieuwe doktersassistente
Met het vertrek van Sieuwke zijn wij op zoek ge-
gaan naar een geschikte opvolgster. Jessica His-
ken zal per 1 oktober haar taken overnemen en 
stelt zich hieronder aan u voor: 

Mijn naam is Jessica Hisken. 
Vanaf 1 oktober zal ik werk-
zaam zijn als doktersassistente 
in de huisartsenpraktijk Prins 
en Poos Drogeham. Ik ben in 
Winschoten geboren en op 
mijn 15de verhuisd naar Fries-
land. De laatste jaren woon ik 
samen met mijn dochters en 

onze kater in Kootstertille. 
Als doktersassistente heb ik al veel ervaringen 
opgedaan. Zo heb ik o.a. de screeningen gedaan 
van het JGZ op de basisscholen van groep 2 en 
groep 7 en heb ik gewerkt in de asielzoekers zorg. 
Tevens heb ik in grote huisartsenpraktijken en 
Gezondheidscentra gewerkt. Ook ben ik aan het 
werk als Triagist bij de huisartsen spoed dienst in 
Groningen. 
Toch blijft mijn voorkeur uit gaan naar een klei-
ne huisartsenpraktijk waarbij ik de patiënten goed 
leer kennen. Ik zal werkzaam zijn op de dinsdag-
ochtend, donderdag en vrijdag. 

Griepvaccinaties dinsdag 12 oktober
Binnenkort zullen de patiënten die in aanmerking 
komen voor een griepvaccinatie thuis een uitno-
diging ontvangen voor dinsdag 12 oktober 2021. 
Onze werkwijze met betrekking tot corona zal in 
deze brief toegelicht worden. 
Deze middag zullen onze nieuwe assistente Jes-
sica Hisken en onze nieuwe stagiaire doktersassi-
stente Anja ten Hoor ook aanwezig zijn en kunt u 
met hen kennismaken. Sieuwke zal deze middag 
ook meehelpen zodat zij op deze manier afscheid 
kan nemen van onze praktijk. 

Nieuwe telefooncentrale
Vanaf begin oktober zal de praktijk een nieuwe 
telefooncentrale in gebruik nemen. Het aantal te-
lefoontjes is de afgelopen maanden sterk toege-
nomen en verdubbeling van het aantal lijnen heeft 
helaas niet geholpen om onze bereikbaarheid al-
tijd optimaal te houden. 
In augustus heeft de praktijk een informatiebrief 
gestuurd om uitleg te geven over andere manie-
ren om met de praktijk in contact te komen. Veel 
mensen hebben hier dankbaar gebruik van ge-
maakt. Ondanks dit succes is toch besloten een 
nieuwe telefooncentrale aan te schaffen waarmee 
wachtrijen nog beter te organiseren zijn en de 
praktijk altijd bereikbaar kan blijven voor spoed. 

Peuterspeelzaal
Inmiddels is de zomervakantie voorbij en hebben wij onze peuters weer mogen verwelkomen op de peu-
terspeelzaal. De afgelopen weken hebben wij gewerkt aan het thema ‘Zomerkriebels’. 
We hebben de kinderen gevraagd om een foto van zichzelf, spelend in het water, mee te nemen. Wat 
kwamen er leuke, zonnige foto’s voorbij.

Ook hebben wij als leidsters de kinderen voorgelezen uit het prentenboek ‘Plons’ van Martin Waddell en 
Jill Barton. Dit boek gaat over een varkentje, Floortje. Floortje heeft het erg warm. Ze ziet eenden en gan-
zen in de vijver spelen en ze besluit om zelf ook een duik te nemen. Oh, oh… Als dat maar goedkomt…



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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Geschiedenis van Drogeham
Bewoners van de Boskloane en de Slotstrjitte

In de vorige Brinkpraat stond een bericht uit 1952 over de rijtjeswoningen die gebouwd zouden worden 
aan de Boskloane en de Slotstrjitte. Deze woningen zijn tot stand gekomen in 1953. Er is een lijst uit 1960 
bewaard gebleven waarop de bewoners van dat jaar zijn vermeld. Aangegeven waren de achternaam en 
de voorletter van de man. De voornaam van de man en de voor- en achternaam van de vrouw stonden er 
niet bij vermeld. In de meeste gevallen zijn deze namen inmiddels achterhaald. Er ontbreken echter nog 
enkele namen (Boskloane nrs. 8, 10 en 14). Daarom de vraag aan de lezers: Als u nog een naam weet, zou 
u die dan aan mij door willen geven?

Boskloane 1960
1. Berend Velda Rinskje Boetes
2. Egbert Renkema Line Groenveld
4.  Willem van Kammen  Wijtske Rauwerda
6. Theunis Koopstra Elisabeth Postma
8. O…… Bosma ??
10. F……. van der Meulen ??
12. Koop van der Wijk Trui Jager
14. P…… Hamstra ??
16. Anne Boersma Cornelia de Vries
18. Lammert Land  Geertje de Jong
20. Wiebren Brander Jikke van der Wal
22. Geert Schievink (overl.) Hendrikje van Doezum
24. Hendrik Hamstra Grietje Bijma
26. Marten Haijema Gelske Velda
28. Folkert Huisma Sjieuwke Borger
30. Kees Rekker Attje van der Bij
32. Jan Alma Johanna Jager
34. Jan Zandberg Jeltje van der Meer
36. Pieter Witteveen Boukje Loonstra
38. Piet Boersma Aukje Nicolai
40. Eerde Weening Lutske Merkus

Slotstrjitte 1960
2. Johannes van der Veer Martje Bergsma
4. Hendrik de Jong Martje Kloosterman
6. Melle Visser Jeltje Tuinstra
8. Oetsen Haakma Harmina Kooistra
10. Haaije Postma Korneliske Schievink
12. Gerben Land Trijntje Bakker
16. Piet de Vries Janke Pool
30. Huishoudschool

Mocht u één van de ontbrekende namen weten dan kunt u die doorgegeven aan:
s.hoeksma@hetnet.nl
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Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham
Aan alle verenigingen & stichtingen in Drogeham

Enkele jaren terug heeft de Gemeente het Leefbaarheidsfonds ingesteld. Iedere vereni-
ging van Plaatselijk Belang ontvangt uit dit fonds elk jaar een behoorlijke bijdrage, die 
bedoeld is om de leefbaarheid in de dorpen te bevorderen.
De Gemeente verwijst mede door de oprichting van dit fonds, de aanvragen om kleine 
bijdragen aan verenigingen, door naar de vereniging van Plaatselijk Belang.

Om een bijdrage uit dit fonds te ontvangen vragen wij u het volgende te doen:

* schriftelijk of per mail een verzoek indienen vóór 1 november 2021.

* dit verzoek moet bestaan uit:
- een overzicht van de activiteiten
- een goede onderbouwing

Het is aan het bestuur van Plaatselijk Belang om eventuele bijdragen toe te wijzen.
De vereniging van Plaatselijk Belang wil graag dat Drogeham een levendig dorp blijft, dat plaatselijk, 
regionaal en zelfs landelijk bekendheid geniet.

Ontwikkelingen als recreatie, woningbouw en de nieuwe planvisie voor het dorp zijn ook zaken die aan-
dacht en geld kosten. Dus niet alle gelden van het leefbaarheidsfonds kunnen worden besteed aan de 
verenigingen/stichtingen.

Kort samengevat:
* aanvraag moet binnen zijn vóór 1 november 2021
* schriftelijk verzoek inleveren bij het secretariaat: Bindert Japiksstrjitte 34 of per mail: pbdrogeham@

gmail.com

GÉÉN AANVRAAG, GÉÉN BĲ DRAGE!!

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Plaatselijk Belang.

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 verschillen-
de initiatieven. Wij richten ons op 3 speerpunten 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).
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De Doarpskeamer Drogeham feestelĳ k geopend 
Zaterdag 28 augustus was het dan eindelijk zover. De Doarpskeamer, van Mei Elkoar Yn Droegeham 
(MEYD), op feestelijke wijze geopend door burgemeester Oebele Brouwer. Alhoewel de Doarpskeamer 
al een tijdje gebruikt wordt door MEYD, heeft het door de coronamaatregelen nog geen offi ciële ope-
ning kunnen hebben. 

Zo’n 100 Droegehamsters kwamen afgelopen zaterdag de nieuwe Doarpskeamer bewonderen. Als je De 
Doarpskeamer binnenstapt, kun je je bijna niet voorstellen dat het vroeger een jeugdhonk is geweest. 
Het oogt er huiselijk. Een van onze pijlers is ‘ontmoeten’. 

MEYD is erg blij met alle belangstelling. De Doarpskeamer is nu offi cieel geopend en wordt al door een 
aantal verenigingen gereserveerd voor vergaderingen. Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor 
hun komst! Op naar de volgende activiteit. 

Ien is mar allinich, twa is al wat mear, ma mei elkoar komt alles klear!!



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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Klaverjastoernooi 
Vanaf woensdag 6 oktober (op de woensdagmiddagen) start het klaver-
jastoernooi in De Doarpskeamer. Starttijd 13.30 uur tot ca 16.30 uur. 

Er zijn nog plaatsen beschikbaar. Dus houd je van kaarten en wat competitie? 
Mail naar MEYD@drogeham.com of bel/app naar Klaas Alma, 06 33 513 612. 

Per kaartmiddag bedragen de kosten € 5,- p.p. 
Tot slot: er zijn per kaartmiddag natuurlijk mooie vleesprijzen te winnen. 

Koffi e-/thee inloopochtenden 
Dinsdag 5 oktober starten we op de dinsdagochtenden met een koffi e-/thee inloopochtend. 
Kom gezellig langs, maak kennis met andere dorpsgenoten en luister naar elkaars verhalen. 

Tijdstip  : 9.30 – 11.30 uur 
Prijs  : GRATIS 

In de vorige editie hebben we aangegeven € 2,- p.p. (2 koppen koffi e/thee en cake). Inmiddels heeft het 
bestuur besloten om tot eind van dit jaar dit nog gratis aan te bieden. Vanaf 1 januari 2022 vragen we hier 
een kleine vergoeding voor: € 2,- p.p. aangezien de subsidie wordt gekort. 

Wandeltocht en spelletjesmiddag 
Inmiddels hebben we alweer een paar gezellige maandagmiddagen achter de rug. De wandelaars komen 
samen met de dorpsgenoten die het leuk vinden om een spel te spelen. 

Gezellig sjoelen … een mooi oudhollands spel en Rummikub mochten natuurlijk niet ontbreken. Op de 
eerste dag zijn zelfs wat kleine prijzen uitgereikt aan de winnaars. 

Houd je ook van spelletjes en kijk je uit naar wat gezelschap? Kom er gezellig bij. 

Ook voor deze activiteit geldt dat vanaf 1 januari 2022 een kleine vergoeding van € 2,- p.p. voor de kof-
fi e/thee en cake wordt gevraagd. 

Wij zien u graag verschijnen op een activiteitenmiddag in De Doarpskeamer. 

Handwerkclub 
Dit najaar is ook de handwerkclub naar De Doarpskeamer gegaan om op dinsdagmiddagen samen te 
breien, haken of anderszins. Er is nog ruimte over voor degenen die hier graag bij aanschuiven. 

Iedereen neemt altijd eigen spullen mee en hoe leuk is het om nieuwe ideeën op te doen en onder het 
genot van koffi e/thee en cake te genieten van dezelfde hobby. 

Wees welkom en kom gezellig langs tussen 13.30 – 16.00 uur. Heb je hier eerst nog vragen over? Laat het 
ons weten en je wordt door Alie v.d. Vegt benaderd voor het beantwoorden van de vragen. 

Deelname aan de handwerkmiddag bedraagt € 3,- p.p. (incl. 2 koppen koffi e/thee en cake).



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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Let op: Griezeltocht wordt verplaatst!! 
Voor iedereen met stalen zenuwen en een fl ink portie lef organiseert MEYD een grote Griezeltocht rond-
om Drogeham. Echter, in de vorige editie van de Brinkpraat werd de tocht aangekondigd voor zaterdag 
5 oktober, maar we leggen de lat hoog en een goede organisatie van het neerzetten van een gedenk-
waardige Griezeltocht vergt veel meer tijd. En met de overige activiteiten komend najaar is besloten de 
Griezeltocht te verplaatsen naar 2022.

 

Griezeltocht  
 

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 vindt de griezeltocht plaats?

Datum Zaterdag 23 oktober 2021  Nieuwe datum volgt: 2022
Leeftijd Vanaf 12 jaar en ouder

Nadere info volgt “Durff jijj hett aan?” 



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

Wilt u ook graag kans maken? Los onderstaande puzzel. Van alle antwoorden krijgt u 1 letter cadeau. Als 
u genoeg woorden kunt invullen, leest u in de grijze kolom van boven naar beneden de oplossing. 

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 21 oktober a.s.

1 Zangvogel met een gevorkte staart 9 Limonadesiroop met water 

2 Waddeneiland 10 Friese voetbalclub 

3 Snoepgoed van amandelen, noten en 
gebrande suiker 11 Buurland van Nederland 

4 Inktversiering op het lichaam 12 Ontkiemde groene erwtjes 

5 Vrucht van de eikenboom 13 Gerecht van opgeklopte gebakken eieren 

6 Eenbultige kameel 14 Snoepgoed van cacao 

7 Dorp in gemeente Achtkarspelen 15 Provincie in Nederland 

8 Op rails rijdend vervoersmiddel 16 Opschudding 

      1                 

     2                    

       3              

     4                    

    5                  

      6                   

                 

  7                             
   8                   

                 

   9                   

      10                  

11                          

       12               

       13                

    14                      

  15                      

  16                     

                 

  



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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Oplossing prijswoordpuzzel oktober:

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

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

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

MEYD-prĳ swoordpuzzel september 
Uit de goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: 
Jan Posthumus. Gefeliciteerd met de prijs! 
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.

#

Omsjen actie met Kerst 
Weten jullie de Bloemenactie nog van vorig jaar? Toen hebben 
we op bijna 140 adressen in Drogeham bosjes zonnebloemen be-
zorgd. Dit konden we doen met geld van de Provincie Fryslân dat 
beschikbaar gesteld was vanwege Corona. 
Niet iedereen zal evenveel last van de Corona-maatregelen gehad 
hebben, maar veel mensen hebben een moeilijke tijd gehad en voelden zich eenzaam of opgesloten. 
Speciaal voor die mensen heeft de Provincie Fryslân ook dit jaar weer geld beschikbaar gesteld om hen 
een hart onder de riem te kunnen steken. Ook in Drogeham! 

Net als vorig jaar wil Mei Elkoar Yn Droegeham (MEYD) graag bij al deze mensen een presentje bezorgen. 
Deze keer geen zonnebloemen aan het eind van de zomer, maar een aardigheidje met Kerst. En ook dit 
jaar hebben we daar jullie hulp bij nodig. Wij horen namelijk heel graag wie er wel een presentje kan 
gebruiken om diegene te laten weten dat we er in Drogeham voor elkaar willen zijn. Een kleine blijk van 
aandacht en van ‘omsjen’ naar elkaar. 

We horen graag waar we met onze presentjes naartoe mogen, dus geef de namen maar aan ons door. 
Dat kun je anoniem doen, zonder dat de ontvanger weet wie hem of haar heeft aangemeld, en ook zon-
der een reden te vermelden. 
Je mag meerdere mensen tegelijk aan ons doorgeven, graag zelfs, want hoe meer dorpsbewoners we blij 
kunnen maken met een aardigheidje, hoe mooier deze actie wordt! Eventuele dubbelingen halen wij er 
wel uit, dus het zal niet gebeuren dat de één 3x wat krijgt en anderen daardoor niets. 

Het enige dat we nodig hebben, zijn de namen en adressen van degenen waar wij met onze presentjes 
naartoe gaan (alleen in Drogeham!). Deze namen en adressen kunnen tot uiterlijk 29 november aan ons 
doorgegeven worden. 

Dit kan via de mail naar MEYD@drogeham.com maar je kunt ook onderstaand strookje in de brievenbus 
doen bij de Doarpskeamer (De Delte 20, naast de gymzaal). 

De vrijwilligers van MEYD zorgen ervoor dat de presentjes vlak voor de Kerstdagen op de juiste adressen 
afgeleverd worden. 

Ik wil graag een aardigheidje voor de Omsjen actie laten bezorgen bij: 

Naam:  ...................................................................  Adres:  .........................................................................

Naam:  ...................................................................  Adres:  .........................................................................

Naam:  ...................................................................  Adres:  .........................................................................

Naam:  ...................................................................  Adres:  .........................................................................



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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Rubriek – Even voorstellen
Hallo Allemaal,
Wij zijn Hielke (28) en Jacolina Baron (26). In 2017 zijn wij 
met z’n 2en als pasgetrouwd stel op de Lytsewei komen 
wonen. Inmiddels zijn wij trotse ouders van Lucas (3 Jaar) 
en Levi (1 jaar). Hielke werkt als campermonteur in Ureterp 
en ik, Jacolina, werk als verpleegkundige in het MCL. 

‘Wat doen jullie in Drogeham?’ wordt ons vaak gevraagd. 
Nou dat vragen wij onszelf ook wel eens af. 
Nee hoor, wij wonen heel graag in Drogeham. Hielke komt 
oorspronkelijk uit Bakkeveen en ik uit Frieschepalen. Na 
ons trouwen gingen we opzoek naar een koopwoning en 
viel ons oog op het huis waar we nu wonen. We genieten 
van ons plekje!

Hielke maakt graag muziek en rijdt motor, of sleutelt eraan. En ik, Jacolina vindt het heerlijk om te wande-
len en te tekenen. Ook vinden we het fi jn om er op uit te gaan met de jongens. Lucas gaat inmiddels naar 
de peuterspeelzaal en heeft al veel vriendjes en vriendinnetjes gemaakt. Als wij werken gaan de jongens 
naar de gastouder een heel fi jn plekje, waar ze ook fi jn spelen met de andere kinderen en het erg naar 
hun zin hebben. 
Kortom, wij wonen heel fi jn hier in Drogeham! 

Schoenendoosactie 2021
Zoals u eerder heeft kunnen lezen, wordt ook dit jaar de Schoenendoosactie gehouden in Droegeham. 
We geven kinderen in noodsituaties en armoede (bijv. Lesbos, Roemenië, Sierra Leone, Togo) een schoe-
nendoos met bruikbare spullen, zoals schoolspullen, verzorgingsartikelen en speelgoed.

Deze keer gaan de kinderen op school dozen versieren. Op woensdag 10 november van 14.00 tot 16.00 
kunnen ouderen en/of alleenstaanden deze versierde dozen vullen in de Doarpskeamer onder het genot 
van koffi e/thee/cake.
Opgave kan t/m vrijdag 5 november bij Annie Taal 0512-777675.

Natuurlijk is er ook de mogelijkheid om zelf een schoenendoos te versieren en te vullen. Folders met 
informatie over het vullen van de doos liggen vanaf zaterdag 16 oktober bij Spar Bruggeman en de Ja-
cobs-tsjerke. De dozen kunnen t/m zaterdag 13 november vóór 12.00 uur worden ingeleverd bij de Spar.

(Als men spulletjes heeft voor in een schoenendoos dan kan dat worden ingeleverd bij 
Janneke Hoeksma) 

Alvast bedankt!
Carine Broos Skieppedrifte 4  06-19943155
Janneke Hoeksma Lytse wei 34 06-20773803



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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Oude foto‘s
Historische boerderĳ en aan It Kleasterbreed 3 en 5 Buweklooster in 1925 en 1965

Inleiding
Deze keer drie foto’s van de beide oude boerderijen die aan It Kleasterbreed bij Buweklooster staan. Foto 
1 en 2 zijn omstreeks 1925 gemaakt door Klaas Uilkema (1873-1944). Uilkema was eerst meester aan een 
lagere school en later landbouwonderwijzer. In de periode 1918-1933 deed hij uitvoerig historisch on-
derzoek naar de bouw van oude boerderijen. Daarbij maakte hij veel foto’s. Hierbij zijn twee van de boer-
derijen bij Buweklooster die met de achterkant naar de weg gekeerd staan. De foto’s worden bewaard 
in het archief van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. De weg vooraan was in 1925 een smalle klinkerweg.

1. Boerderĳ en It Kleasterbreed 3 en 5 omstreeks 1925  (Foto archief RCE)

De voorste boerderij aan het It Kleaster-
breed 3 werd in 1807 gebouwd. Dit jaar-
tal staat op een anker in de voormuur. 
Begin 1800 woonde hier boer Bindert Ja-
piks Kloosterman. In 1911 werd de boer-
derij verhuurd aan Sikke Jans Sikkema. 
Later heeft familie Sikkema de boerderij 
gekocht. 
De schuur is in 1937 afgebroken. Er is 
toen een nieuwe gebouwd. Het oude 
woonhuis is blijven staan en is nu nog in 
de oude staat. De boerderij is een Rijks-
monument.

2. Boerderĳ  It Kleasterbreed 5 omstreeks 1925 (Foto archief RCE)

Deze boerderij is omstreeks 1800 ge-
bouwd. Begin 1900 werd Bindert Kloos-
terman de eigenaar. Hij woonde in Den 
Haag. In 1915 bood hij de boerderij te 
huur aan. In de periode 1915 tot om-
streeks 1960 zijn er verschillende pachters 
geweest. Later is de boerderij verkocht 
aan de laatste pachter. Dit was Jan Sierds 
de Jong. De schuur van deze boerderij 
is evenals die van de boerderij nummer 
3  in 1937 afgebroken en vervangen door 
een nieuwe. Het woonhuis is toen blijven 
staan. In 1977 is er een nieuwe woning 
gebouwd.
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Deze foto is veertig jaar later gemaakt. Vooraan staat de boerderij It Kleasterbreed 3 en achteraan boer-
derij nummer 5. De schuren, die in 1937 werden gebouwd, zijn in wintertooi. 
De weg op de voorgrond is een betonweg. Deze is in 1938 aangelegd. De bomen, die er in 1920 ook al 
stonden, staan er nog.

Afsluiting
Het is nu bijna honderd jaar geleden dat landbouwonderwijzer en historicus Klaas Uilkema de sfeervolle 
foto’s van de oude boerderijen aan It Kleasterbreed maakte. De markante boerderijen die in de buurt-
schap Buweklooster staan, vormen een bijzonder onderdeel van de geschiedenis van Drogeham. Het 
woongedeelte van de kop-hals-rompboerderij aan It Kleasterbreed nummer 3 is meer dan twee eeuwen 
oud.

 Klaas de Jong, Lytse Wei 26 

3. Boerderĳ en It Kleasterbreed januari 1965                               
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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 openingstijden verwijzen we u graag naar onze website.

www.tuskendikenenfeanen.nl

Belangrijke nummers
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