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Van de redactie
Wintertĳd
In oktober hebben we weer het “probleem” met de klok, voor- of achteruit? Het ezelsbruggetje van
voorjaar – vooruit helpt daarbij. Dus draaiden we de klok nu een uur achteruit. Maar door het verzetten
van de klok ervaren we ook dat het ‘s avonds eerder donker is en dat is voor velen de tijd om in huis te
blijven en daardoor minder onder de mensen te zijn.
Hoewel er al jaren wordt gesproken over het afschaffen van de zomer- en wintertijd hebben we er nog
steeds mee te maken. Zolang er niets wordt besloten gaat het gewoon door.
Een dergelijke regel geldt ook vaak voor activiteiten, zolang het loopt en goed gaat houden we het zo.
Maar door corona kwam plots veel stil te liggen en hoe pak je dan zaken weer op. Dat is voor nu een
uitdaging en blijft het afwachten of activiteiten en/of evenementen weer als vanouds doorgaan?
In deze Brinkpraat staan weer voldoende activiteiten waaraan kan worden deelgenomen. Misschien is het
een idee om het eens gezamenlijk te doen met buren of vrienden, in deze “wintertijd”.

Dorpsagenda
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag

Wandelgroep & Spelletjesmiddag
Koffie/Thee inloopochtenden
Handwerkclub
Klaverjassen

Doarpskeamer
Doarpskeamer
Doarpskeamer
Doarpskeamer

13.30 uur
09.30 uur
13.30 uur
13.30 uur

November
5
13
13
18
19
27

Klaverjassen
Uiterste inleverdatum schoenendoosactie
Kookworkshop
Filmavond Fûgelwacht
Klaverjassen
Kookworkshop voor kinderen

Voetbalkantine
Spar
Doarpskeamer
Hamstermieden
Fakkel
Doarpskeamer

20.00 uur
17.00 uur
19.45 uur
20.00 uur
15.00 uur

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
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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

www.mondzorgharkema.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
U en jij bent van harte welkom om een dienst in de kerk mee te maken.
Ook zijn onze diensten voor iedereen live of achteraf te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl.
07-11: 09.30 uur
14.30 uur
14-11: 09.30 uur
14.30 uur
21-11: 11.00 uur
14.30 uur
28-11: 09.30 uur
14.30 uur
05-12: 09.30 uur
14.30 uur

Ds. J. Jongsma (Belijdenisdienst)
Ds. J.H. Soepenberg - Assen
Student E. Hooghiemstra - Drogeham
Ds. L.G. Boonstra – Slochteren
Ds. J. Jongsma
Ds. T. Groenveld - Drachten
Ds. P. Groen - Heerenveen
Ds. J. Jongsma
Ds. J. Jongsma
Ds. L.G. Boonstra – Slochteren

CGK Drogeham
07-11: 09.30 uur
14.00 uur
14-11: 09.30 uur
14.00 uur
21-11: 09.30 uur
14.00 uur
28-11: 09.30 uur
14.00 uur
05-12: 09.30 uur
14.00 uur

Ds. M.J. van Keulen
Ds. W.M. den Hertog
Ds. H.D. Rietveld
Ds. H.D. Rietveld
Ds. D. van der Zwaag
Ds. D. van der Zwaag
Ds. D.J. Steensma
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen

PKN Drogeham
De diensten worden gehouden in de Jacob-Tsjerke en worden online live uitgezonden.
Kijk voor informatie op onze website: www.pkndrogeham.nl
07-11: 09.30 uur
14-11: 09.30 uur
21-11: 09.30 uur
28-11: 09.30 uur
05-12: 11:00 uur
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Ds. T. Huttenga – Burgum VBHA
Ds. M.T.P.M. Oomens – Burum HA
Ds. Inge Landman – Oldeboorn
Laatste zondag kerkelĳk jaar
Ds. L. Veerman-Van Dijk – Oudega 1e Advent
Ds. B.G. Keizer – Oostrum 2e Advent
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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

Tegen kanker. Voor het leven
Het collecte team van Drogeham bestaat dit jaar 50 jaar! Om het jubileum te vieren zijn de
vrijwilligers bij elkaar geweest en hebben ze een speldje of beeldje mogen ontvangen.
De jubilarissen hebben zich 10, 20, 30 of zelfs 50 jaar ingezet voor het KWF.
Echt bijzonder dat mensen zich zolang inzetten voor het goede doel wat helaas is het nog
steeds noodzakelijk is. Daarom zijn we erg blij met deze groep en wordt het tijd om hen een keer in de
schijnwerpers te plaatsen!
Het bedrag wat we dit jaar hebben opgehaald is: € 1.567,= Een heel mooi resultaat waar we u als gevers
hartelijk voor willen bedanken. Tot volgend jaar!
Namens KWF afdeling Drogeham, Beitske van Dijk – van der Weg.
Alle vrijwilligers op een rij inclusief de jubilarissen:
Voor v.l.n.r. Jogien van der Molen, Margriet Nicolai, Beitske van Dijk, Doete Hiemstra (50 jaar),
Bienke Storm (50 jaar), Trienke Dijkstra (30 jaar)
Achter v.l.n.r. Klaasje Veenstra, Anja Veenstra, Rita Koekoek (10 jaar), Janet Borger, Ant Jensma
(20 jaar), Thea Schievink (20 jaar), Akke Loonstra (30 jaar) Annemarie Draaijer (10 jaar), Gellie Heidbuurt
en Pietje Venema.

Opbrengst Collecte Nierstichting 2021
In Drogeham is tijdens de Nationale Collecteweek van 20 t/m 25 september jl. het mooie bedrag van
€ 1.068,50 ingezameld.
Met dit geld kan de Nierstichting verder werken aan een toekomst met zo weinig mogelijk nierziekten en
een betere toekomst voor nierpatiënten.
Alle gevers en alle collectanten die dit mooie bedrag hebben opgehaald hartelijk bedankt!
Namens de Nierstichting,
Elske van der Meer en Tsjikke Krol

Bedankje
Lieve mensen, langs deze weg wil ik graag iedereen bedanken voor al de kaarten en berichtjes, tijdens
mijn verblijf in het ziekenhuis en revalidatiecentrum van ruim 12 weken.
Dit alles heeft me zeer goed gedaan, gelukkig ben ik weer thuis om verder te herstellen.
Hartelijke dank namens,
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Bennie, Sjaan en kinderen
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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

Nieuws van de vogelwacht
Langzaam maar zeker laten wij de vervelende corona achter ons en kunnen wij ook als vogelwacht weer
wat activiteiten gaan ontplooien. Wij gaan de draad weer oppakken met het organiseren van de zo
langzamerhand traditionele filmavond bij Thom Krol. Een avond waar wij als natuurvrienden, met elkaar
kunnen genieten van fantastische beelden uit de natuur, soms dicht bij huis en een andere keer vanaf de
ander kant van de wereld. Naast het kijken naar films is er ook weer voldoende tijd om in een ongedwongen sfeer met elkaar van gedachten te wisselen.
harte welkom. Heb je een leuk idee of een wens,
laat het ons weten!

Filmavond
Datum : 18 november
Tĳdstip : 19:45
Locatie : Thom Krol (Hamster Mieden)
Toegang is gratis en de koffie en thee ook.
Wij zijn er als wacht voor de vogels, maar ook voor
onze leden. Wij zien een afnemende trend in het
aantal leden/niet leden wat deelneemt aan de
door ons georganiseerde uitjes. Dit laatste vinden
wij als bestuur jammer, maar ook wel een beetje
zorgelijk. In het verleden was het geen ongewoon
beeld dat wij met veertig jeugdleden op stap gingen of met een boot vol volwassenen door de
Houtwiel voeren. Afgelopen jaren zagen wij de
aantallen langzaam maar zeker afnemen. Wij gaan
na de start van de corona weer een nieuw begin
maken en het zou leuk zijn wanneer we de neergaande trend van de afgelopen jaren kunnen ombuigen. Dit kunnen wij natuurlijk niet zonder jullie!
Wij stellen binnenkort het programma voor 2022
samen en ideeën of wensen voor uitjes zijn van

De vogels hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten en volgens de laatste berichten hebben ook
de weidevogels weer eens een goed jaar mogen
beleven. Rond Drogeham neemt het aantal weidevolgels al jaren af (landelijke trend), maar andere
vogels nemen in aantal toe. Mooi voorbeeld hiervan is de specht, de bonte specht, maar de laatste
tijden ook steeds vaker de groene specht laten
zich zien en horen in Drogeham. Klein probleempjes is dat onze vriend het heeft voorzien op onze
vogelhuisjes. Om dit probleem te tackelen zullen
wij al onze hokjes gaan voor zien van een metalenplaatje. Het geoefende oog heeft dit natuurlijk
al waargenomen in bijvoorbeeld de Hamsterpein.
Volgende keer meer nieuws van de wacht of over
één van onze mooie vogelsoorten.
De Vogelwacht Drogeham e.o.

IJsbaanvereniging
Hallo dorpsgenoten,
In de maand november komen wij weer bij u langs voor de contributie van de ijsbaanvereniging voor het seizoen 2021/2022.
De contributie voor het seizoen 2021/2022 bedraagt 6 euro per
gezin, gezinsleden vanaf 18 jaar dienen zelf lid te worden.
Graag contant betalen aan de deur indien mogelijk.
Mocht je na 1 december lid worden, dan bedragen de kosten
10 euro per gezin. Eenmalige entree voor de ijsbaan bedraagt
2,50 euro per persoon.
Met vriendelijke groeten,
Ijsbaanvereniging ‘’de Eendracht’’
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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

Geen fitness maar toch fit(ter)?
Bij You vs You Fitcentre zijn we dagelijks bezig om mensen een leuke training te geven en ze hierdoor een
fitter en gezonder bestaan te bezorgen. Tijdens de trainingsuurtjes wordt er uiteraard ook gezellig over
van alles en nog wat gepraat. Veel van deze gesprekken gaan over voeding. We krijgen vragen over wat
er gegeten moet worden, of wat er juist weggehouden moet worden uit de dagelijkse kost. De vragen
komen dan voort uit de wens om bijvoorbeeld af te vallen óf juist meer energie te krijgen om lekker te
kunnen hardlopen of een andere sport te kunnen doen.

Naast voeding en bewegen is een stressfactor in
het leven ook wel een oorzaak van je niet helemaal fit voelen. Dat is jammer dat het er is maar
we vinden het fijn wanneer we mensen op weg
kunnen helpen naar ook die mentale gezondheid.
Soms door een andere benadering te hebben in
denken kan ontzettend helpen, of het sowieso bespreekbaar maken is al genoeg.
Niet alleen in het Fitcentre zijn we actief met deze
onderwerpen maar ook daarbuiten. Via MEYD in
de werkgroep Fit en Sûn denken we mee in een
gezondere omgeving. We hebben laatst een hardloop workshop georganiseerd, we hebben looptrainingen gemaakt welke ook in deze Brinkpraat
stonden én we staan graag klaar voor mensen die
even op weg geholpen willen worden met deze
sport (dus kom langs als je er op uit wilt).

meer wilt weten over voeding en bewegen in het
algemeen. Daarom hebben we nu een Online
Platform gemaakt waar jij kan lezen en leren hoe
je eenvoudig en op jouw manier bezig kan zijn
met gezondheid. Samen met de andere leden kan
je ervaringen delen hoe jij dat nu doet. Zodat een
ander er ook weer wat aan heeft. Ook wij als Fitcentre zijn daarop actief en we hebben zelfs een
support functie zodat je altijd je vraag kan stellen.
Zo doe jij lekker aan je eigen sport en maak je gebruik van onze kennis.
Dus ook al vind je fitness niet leuk, dan nog kan
je profiteren van lekkere en makkelijke recepten,
heel veel informatie en helpen we je op weg naar
wat jij verstaat onder fit en gezond worden.
Scan de QR code of ga naar www.youvsyou.nl/online-platform of bel gewoon met 06 38 920 940
voor meer informatie.

Nu begrijpen we ook wel dat fitness niet voor iedereen is. Maar het kan wel zijn dat je misschien

Spierfonds
Opbrengst van de gehouden collecte van het Spierfonds 2021.
Het Prinses Beatrix Spierfonds heeft een ultiem doel en dat is alle spierziekten de
wereld uit!
In september jl. gingen 20 collectanten langs de deuren van Drogeham en hebben
het mooie bedrag van € 937,60 inclusief 60 euro QR codes opgehaald.
Heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!
Mathilda Veenstra,
coördinatrice Drogeham.
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Rubriek – Even voorstellen
Hallo allemaal,
Vandaag is het aan ons om een stukje te schrijven voor de Dorpskrant van Drogeham. Wij zijn Tjidsger
(32) en Gerda (29) Wiersma en wonen met onze kinderen Jurre (3) en Roan (2) op de Dykswal in het mooie
Drogeham.
Grote kans dat jullie
ons nog niet kennen,
want we komen oorspronkelijk niet uit
Drogeham. Tjidsger
is opgegroeid in Anjum en Gerda in Kollumerzwaag. Na het
afronden van onze
studies zijn we samen gaan wonen in
Noardburgum, daar
hebben we 5 jaar
lang met veel plezier
gewoond.
Zo’n 3 jaar geleden
kwamen we per toeval ons huidige huis tegen op Facebook. Het voldeed aan al onze wensen en zo zijn we hier in Drogeham neergestreken, waar we zeker geen spijt
van hebben.
In het dagelijks leven werkt Tjidsger als leerkracht
op een basisschool in Ryptsjerk en geeft hij les

aan groep 7/8. Nog een leuk detail: In het jaar
2012/2013 heeft Tjidsger nog gewerkt op de Tarissing in Drogeham, waar hij een fijne tijd heeft
gehad: onze eerste indruk van Drogeham was positief. Gerda werkt als Commercieel Medewerker
Binnendienst bij Avek in Surhuisterveen.
Inmiddels wonen we met veel plezier op de Dykswal. We zijn goed opgevangen door onze buren en
voelen ons al helemaal thuis in Drogeham. Onze
kinderen hebben een fijne plek bij de gastouder
en Jurre gaat twee dagdelen naar de peuter, waar
hij het goed naar zijn zin heeft. Om een beetje
op conditie te blijven kunnen jullie Tjidsger hardlopend tegenkomen. Gerda houdt het liever bij
wandelen en voetbalt bij haar oude voetbalteam.
Verder gaan we er graag op uit met onze jongens.
We vinden het ontzettend leuk dat iedereen zo
vriendelijk is, wie je ook tegenkomt, iedereen
groet elkaar. We hopen dat we jullie op deze manier een leuk kijkje hebben kunnen geven in ons
leven en wie weet groeten we elkaar binnenkort in
de straten van Drogeham!

Schoenendoosactie 2021
Vul een schoenendoos en maak een kind blij!
Inmiddels liggen de folders voor de Schoenendoosactie bij Spar Bruggeman en de Jacob-Tsjerke. De
dozen kunnen t/m zaterdag 13 november vóór 12.00 uur worden ingeleverd bij de Spar.
Kinderen op school hebben dit jaar meegeholpen om dozen te versieren. Op woensdag 10 november
kunnen ouderen en/of alleenstaanden deze versierde dozen vullen in de Doarpskeamer onder het genot
van koffie/thee/ cake. De tĳd van deze activiteit is gewĳzigd naar 10.00 tot 11.30 uur (i.p.v. 14-16 wat
eerder te lezen was).
U kunt zich t/m 5 november opgeven bij Annie Taal 0512-777675.
Als u nog spulletjes heeft voor in een schoenendoos dan kan dat worden ingeleverd bij Janneke Hoeksma.
Alvast bedankt!
Carine Broos
Janneke Hoeksma
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Skieppedrifte 4
Lytse wei 34

0619943155
0620773803
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Peuterspeelzaal
Zoals wellicht bekend was het onlangs weer Kinderboekenweek. Het thema dit jaar was: ‘Worden wat je
wil’.
Ook bij ons op de peuterspeelzaal hebben we hier op onze manier aandacht aan besteed. De afgelopen
weken hebben we gewerkt aan het thema ‘Kunst’ en met dit thema hebben we geprobeerd om aansluiting te vinden op het onderwerp van de Kinderboekenweek.
We hebben onze peuters gevraagd om dingen uit de natuur te verzamelen waar een gezamenlijk kunstwerk van gemaakt kon worden. Denk aan: takjes, bladeren, steentjes, schelpjes, etc.
We hebben de kinderen voorgelezen uit het boek: ‘Nijntje in het museum’ en we hebben een liedje geleerd dat gaat over een kunstenaar.

Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham
Mededeling:
AED Drogeham
In Drogeham hangen er verspreid over het dorp ondertussen 7 AED’s. Dit is voor de veiligheid van de
inwoners voor Drogeham belangrijk en nu is er een goede spreiding qua afstanden. Nog niet alle AED’s
zijn 24 uur per dag beschikbaar maar Plaatselijk Belang gaat een donatie doen aan de instanties die de
AED nog niet buiten hebben hangen, zodat deze ook de mogelijkheid krijgen om een buitenkast aan te
schaffen. Deze kasten kunnen met een code geopend worden bij nood. In Drogeham is er op dit moment
een groep vrijwilligers van 21 personen die beschikken over de codes van de AED’s.
Wanneer jij ook de benodigde diploma’s hebt om de AED te mogen bedienen en je wilt ook onderdeel
uitmaken van deze belangrijke groep mensen voor Drogeham, kun je je inschrijven bij https://hartslagnu.
nl/ daarnaast kun je ook een mail sturen naar pbdrogeham@gmail.com. Dan kunnen wij je toevoegen in
de groepsapp van AED Drogeham. Dan ben je altijd op de hoogte wanneer er wijzigingen zijn in bijvoorbeeld de codes en heb je korte lijntjes met mede-AED’ers om indrukken en ervaringen uit te wisselen.
Ook word je dan uitgenodigd voor de jaarlijkse bijeenkomst van de AED-vrijwilligers en Plaatselijk Belang.
Plaatselijk Belang Drogeham

1. Flat bij Slotstee
2. Voetbalkantine
3. Doarpskeamer
4. Chr. Geformeerde kerk
5. Vrijgemaakte kerk
6. Dierenartsenpraktijk
7. Daeldersplak
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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

Geschiedenis van Drogeham
Woningwetwoningen aan de Gealstrjitte
In de jaren vijftig van de vorige eeuw werd er volop gebouwd in Drogeham. De vorige keer is een bericht geplaatst uit 1952 waarin werd aangekondigd dat er woningen gebouwd zouden worden aan de
Boskloane en de Slotstrjitte. Een jaar eerder werd het besluit genomen tot het bouwen van vijf dubbele
woningen aan de Gealstrjitte. Deze woningen kregen later de huisnummers 8 t/m 26. In een raadsvergadering van 21 februari 1951 nam de gemeenteraad het volgende besluit: Besloten werd tot de bouw van
24 arbeiderswoningen, waarvan vijf dubbele te Gerkesklooster, vijf dubbele te Drogeham en twee dubbele te Kootstertille (voor de industrie). De aannemer Th. Kats te Surhuizum zal deze werken uitvoeren.
Per dubbele woning zullen de kosten bedragen f 20.202,38.
Bewoners van de Gealstrjitte
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.
Gealstrjitte (oost) 1960
1. 3. Jelle de Vries
5. Anton Nicolai
7. Johannes de Klein
9. Ate Kloosterman
11. Lammert Leerstra
13. Klaas Oldenburger

Marijke van der Wal
Hendriktje Hoekstra
Jannie Stienstra
Pietje Aarnout
Pietje Wagenaar
Gaitske Postma
Rooske Claus

29.
31.
33.
35.
37.
39.
41.

Martje Laanstra
Lamkje Mozes
Anna Kooistra
Froukje Mozes
Betske Boksma
Iebeltje van der Veen
Roelfke de Vries

Sjoerd van der Meer
Sjoerd Pultrum
Aan Jager
Sieds Tabak
Hart Hamstra
Sietse Alma
Andries Westra

Gealstrjitte (west) 1960
2. timmerwerkplaats
6. Fokke de Vries
8. Taeke Wijma
10. Siebe Veenstra

Margje de Vries
Heep Reitsma
Trijntje Weening

12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.

Berend van der Veen
Jan Hiemstra
Taede Jagersma
Jan Tabak
Gabriël Witteveen
Oene Bakker
Klaas Visser
Tjerk Helder

32. Harm van der Meulen
34. Sjoerd Hoekstra
40. Eppie Witteveen

Heep Loonstra
Trijntje de Bruin
Arnolduske Hoekstra
Jo Bruinja
Hiltje Merkus
Janna Hoekstra
Trui Meester
Lutske Alting
Trijntje Bruining
Wipke Schievink
Sip Leegstra

Boskloane
Dankzij enkele lezers zijn nu ook de ontbrekende
namen van de Boskloane bekend:
8. Okke Bosma
Henke Jansma
10. Foppe van der Meulen Trijntje Boetes
14. Pieter Hamstra
Martje Veenstra
Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Mei Elkoar Yn Droegeham

Kookworkshop hippe stamppot op zaterdag 13 november
Ook gaan we weer van start met de kookworkshops voor volwassenen op zaterdag 13 november om
17:00! Deze keer maken we heerlijke hippe stamppotten. Na het koken is er in de Doarpskeamer gelegenheid om de gemaakte gerechten uitgebreid te proeven. Je gaat naar huis met een volle maag en een
aantal inspirerende recepten voor de wintermaanden! Er is plek voor 12 volwassenen. De kosten voor
de workshop zijn 10 euro exclusief het drinken tijdens het eten. Pinnen is mogelijk. Geef je op door een
e-mail te sturen naar meyd@drogeham.com met je naam, vermeld dat het om de kookworkshop voor
volwassenen gaat.
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’n paar handige handen

Brickmarkt

Wim Koekoek
De sânnen 2
9289 HK Drogeham
Tel. 06-53928743
koekoekab@gmail.com

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

Jan Gerkeswei 6, 9289 XL DROGEHAM
Telefoon: +31(0)512-331205
WWW.DEJONGHOUTWAREN.NL
WWW.SCHOPSTEEL.NL
WWW.HOUTBUIGEN.NL

M. van der Bij

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

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

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.

nicolai verf
sinds 1930
Alles op
verfgebied!
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

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

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

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

Neem contact met ons op.

Medisch voetzorg
Drogeham e/o

Jolanda Veenstra
M .0613904284

Eastermar

Kookworkshop voor kinderen zaterdag 27 november
Na de succesvolle kookworkshops voor volwassenen willen we nu ook kinderen (vanaf 9 jaar) de kans
geven te leren over lekker en gezond eten koken! Mama Mascha geeft regelmatig kookworkshops op
scholen en komt op zaterdag 27 november van 15:00 tot ongeveer 16:30 uur een workshop geven in
onze eigen Doarpskeamer. Je leert tijdens de workshop hoe je een gezonde en vooral hele lekkere lunch
kunt klaarmaken! Opgave via meyd@drogeham.com, vermeld je naam en dat het om de kookworkshop
voor kinderen gaat. Er zijn geen kosten verbonden aan deze workshop. Er is plek voor 9 kinderen. Kijk
voor informatie op mamamascha.nl.

Ook in de winter gaan we door met de wandelgroepen van de Doarpskeamer!
Het is soms een drukte van belang op maandagmiddag in de Doarpskeamer. Niet alleen komen de wandelaars dan terug van hun 3 kilometer, maar ook de bewoners van It Slotstee weten de Doarpskeamer
goed te vinden.
Het was dan ook geen moeilijke beslissing om met de wandelgroepen door te blijven gaan! Hoe dat de
komende maanden bevalt en of de weersomstandigheden een beetje meezitten, zullen we vanzelf
ervaren. Alleen bij sneeuw en ijzel gaan we er niet
op uit. En als er feestdagen op maandag vallen,
slaan we een keertje over.
Maar verder hopen we de komende tijd weer heel
wat kilometers samen af te leggen. We vertrekken elke maandagmiddag om 13.30 uur vanaf de
Doarpskeamer voor een leuke en gezellige wandeling van ongeveer 3 kilometer in en om Drogeham.
Op diezelfde tijd vertrekt er ook een groep vanuit
de hal van It Slotstee voor een korte wandeling,
eventueel met rollator of stok, richting de Doarpskeamer. Daar staat voor beide wandelgroepen
de koffie dan al klaar en voor de liefhebbers is er
de mogelijkheid om zich te wagen aan een potje
sjoelen, rummikub of één van de andere spelletjes
in de Doarpskeamer.

Vooraf aanmelden is niet nodig: we zien vanzelf
wie er met ons meegaan.
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 de maandagmiddag om 13.30 uur: we staan elke week klaar bij zowel de Doarpskeamer als 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 Doarpskeamer komen.
Vragen over de
wandelgroepen?
Voor vragen kun je terecht bij:
Hans Venema 06-46258362
Anita Bakker 06-1032491

Omsjen actie met Kerst
Het is ontzettend mooi om te zien dat er al heel wat namen en adressen doorgegeven zijn voor de Omsjen actie van volgende maand. Voor wie dat nog niet gedaan heeft: tot uiterlijk 29 november kun je namen
aan ons doorgeven.
Nog even kort wat het ook alweer is, die Omsjen actie:
Weten jullie de Bloemenactie nog van vorig jaar? Toen hebben we op bijna 140 adressen in Drogeham
bosjes zonnebloemen bezorgd. Net als vorig jaar wil Mei Elkoar Yn Droegeham (MEYD) graag bij zoveel
mogelijk mensen in het dorp 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. Aan wie willen we graag laten weten
dat we er in Drogeham voor elkaar willen zijn? Een kleine blijk van aandacht en van ‘omsjen’ naar elkaar.
Namen doorgeven 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).
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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

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:
Naam:
Naam:
Naam:

....................................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................

Adres:
Adres:
Adres:
Adres:

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

MEYD-verkiezing mooiste kersttuin/balkon
Nog een paar weken en dan is het weer zover: kerst en Oud & Nieuw.
En wat zag Drogeham er afgelopen jaar in december fantastisch uit.
Vele dorpsbewoners en zelfs buurten hebben de handen in een geslagen door de tuin(en) of het balkon om te toveren in een mooi met licht
ontworpen kersttafereel. Het bracht in 2020 zowel spreekwoordelijk als
figuurlijk extra licht in de toch al donkere dagen.
En omdat het een groot succes is geweest, dachten we dat het wellicht mooi is om nogmaals zo’n verkiezing te houden. Laten we met z’n allen kijken of we hier een soort traditie van kunnen maken door het
niet alleen bij een leuke prijs te laten, maar door er ook een mooie wisselbeker aan te koppelen. De eer
ging afgelopen jaar naar Tinus en Nienke. Wij zijn benieuwd hoe groot de creativiteit dit jaar zal zijn en
wie als eerste de beker in ontvangst mag nemen en als 2e naam op de beker wordt gegraveerd.
In de decembereditie van de Brinkpraat komen we met een opgavestrookje waarin dorpsbewoners elkaar
de stem mogen uitbrengen en niet te vergeten wordt er uiteraard weer een jury samengesteld die op
basis van een reeks criteria komt tot een prijsverdeling.
Op 20 en 21 december bezoekt de jury alle straten in Drogeham.
Daag jezelf en anderen uit. Zorg ervoor dat uiterlijk 19 december a.s. uw tuin, balkon of oprit er zo feestelijk mogelijk uitziet en sleep die wisselbeker in de wacht. Laten we samen ons dorp omtoveren tot een
warm en sfeervol lichtspektakel.
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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!

Prĳs puzzel MEYD
De winnaar van de oktober puzzel is J. Bekkema. Van harte gefeliciteerd! De prijs is inmiddels uitgereikt.
Ook kans maken? Los onderstaande puzzel op, maak van de letters in de 10 donkere vakken 1 woord en
lever uw oplossing in. Dat kan per mail naar MEYD@drogeham.com of in de MEYD brievenbus, Delte 20.
Uit alle juiste inzendingen verloten wij een Hanĳdro tegoedbon t.w.v. € 10,De uiterste inleverdatum is 18 november a.s. De prijswinnaar wordt door ons persoonlijk op de hoogte
gebracht en bekend gemaakt op onze website en in de volgende uitgave van Brinkpraat. Veel succes!!!

Horizontaal

Verticaal

2

Fazantachtige vogel

23

Halskledingstuk van bont
of veren
Dichtbij

1

Niet vliegende zeevogel

20

Gedrukte plaat

5

Eierleggend dier

24

3

Dier dat kan klimmen

21

Afwaswater

8

Afkorting inzake

27

4

Inwoner van Walloniё

25

Asociaal persoon

28

Bamboe etende zwart
witte beer
Afkorting de oudere

11

Afkorting Calcium

6

Afkorting Intensive Care

26

Bijwoord

12

Dikhuidig zoogdier

29

Oude lengtemaat

7

Bonte vogel

30

Kleine kameel zonder bult

15

Reeds

31

Uitgestorven vogel

9

31

Halsdoek

16

Australische struisvogel

33

Gereed

10

Persoonlijk
voornaamwoord
Grote roofvogel

32

Grootvader

19

Tenger

35

13

Luilak

34

Europeaan

21
22

Adder
Afkorting
Arrestatieteam

37
39

Eenheidssymbool van
kilopond
Chinees gerecht
Reptiel

14
17

Glibberig dier
Familielid

35
36

Boerderijdier
Vanaf

18

Aan

38

Afkorting Hard Disk

1
8

2

3

4

5

9

10

12

13

7

11

14
15

19

16

20

17

18

21

22
24

6

23

25

26

28

29

31

32

27
30
33
37

34

35

36

38

39

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Adres

:
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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

De Doarpskeamer rondom de kerst:
We willen rondom de kerstdagen iets gaan organiseren in de Doarpskeamer.
Denk hierbij aan een broodmaaltijd en/of gezamenlijk eten met aansluitend spelletjes in de
gymzaal. In de eerstvolgende Brinkpraat zullen we wat concreter zijn over onze plannen.
Verhuur Doarpskeamer
De Doarpskeamer is op 28 augustus jl. officieel geopend en er wordt al veel gebruik van gemaakt door
de wandelgroep, breiclub, klaverjasgroep en verschillende verenigingen. Het is echter niet mogelijk om
de Doarpskeamer te huren voor een (buurt-/privé) feest, verjaardagspartij etc.
Wil je ook gebruik maken van de Doarpskeamer om te vergaderen of het geven van workshops e.d. dan
kun je je aanmelden bij Hans Venema via Whatsapp (06-46258362).
Bestuur MEYD (Mei Elkoer Yn Droegeham)
Koffie-/thee inloopochtenden
Vanaf 5 oktober is het mogelijk om op de dinsdagochtend de Doarpskeamer binnen te lopen voor een
kopje koffie of thee. Kom gezellig langs om elkaar te ontmoeten en een praatje te maken. Tot dinsdag?
Tĳdstip: 9.30-11.30 uur Prĳs: gratis (tot 1 januari)
Opzetten van koersbal in Drogeham
De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor
nieuwe initiatieven. Als er genoeg animo voor is
willen we dit graag opzetten vanuit Plaatselijk Belang voor in de wintermaanden. Koersbal is een
van de meest populaire sporten onder Nederlandse ouderen. Deze balsport lijkt een beetje op het
bekende Franse jeu-de-boule en wordt vooral binnen beoefend. Veel mensen weten niet dat koersbal (in Engeland Bowls genoemd) een balsport is
waarvan de geschiedenis tot wel honderden jaren
teruggaat en was destijds vooral in Groot Brittannië populair.
Doordat koersbal geen zware inspanning vereist,
kan de sport tot op hoge leeftijd blijven worden
gespeeld. Meestal wordt koersbal informeel gespeeld in gezelligheidsclubs, en buurtcentra. Zo
heeft u samen een leuk tijdverdrijf en kunt u meteen een competitieve sport beoefenen.
Wat is koersbal
Koersbal is een balspel dat lijkt op jeu-de-boules
met grotere ballen met een afwijking naar links
of rechts. De speler moet bedenken welke koers
zijn bal zal gaan om zo dicht mogelijk bij de ‘jack’
(het doel) te komen. Koersbal wordt meestal binnen gespeeld op een mat van 8 x 2 meter, waarbij
twee teams van twee personen het tegen elkaar

opnemen. Het ene team speelt met vier zwarte
ballen, het andere met vier bruine ballen. De afwijking van de ballen maakt koersbal een uitdagend spel, dat in het begin nog als best lastig zal
worden ervaren. Gelukkig leren de meeste mensen snel en ontstaat een spannende strijd om zo
dicht mogelijk bij het doel te komen.
Afhankelijk van het aantal opgaven zal er een
prijs bepaald worden. Hoe meer er mee doen
hoe goedkoper het wordt. We willen hier dan een
ochtendvullend programma van maken 9.30 uur
tot 11.30 uur. Starten in de doarpskeamer met
een bakje koffie en/of thee. Dan koersbal spelen
in de naastgelegen gymzaal via de tussendeur
die de gymzaal met de doarpskeamer verbindt.
We willen voor deze activiteit een minimale opgave van 14 spelers dus lijkt het u wat probeer
dan wat enthousiaste mensen om u heen te verzamelen zodat we op minimaal 12 personen zitten.
Er is navraag gedaan bij de gemeente en op de
dinsdagochtend is de gymzaal vrij we zouden dan
graag Koersbal koppelen aan de inloopochtend.
Lijkt het u leuk om hieraan deel te nemen, geef u
dan (vrijblijvend) op via onderstaande strook in te
leveren bij de doarpskeamer in de brievenbus of
via ons e-mail adres: pbdrogeham@gmail.com

Naam: ...........................................................................................................................................................
Aantal personen: ..........................................................................................................................................
Telefoonnummer: .........................................................................................................................................
E-mail adres: .................................................................................................................................................
Met vriendelijke groet, Plaatselijk Belang
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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

Oude foto‘s
Historische boerderĳen aan It Kleasterbreed Buweklooster (2)
Inleiding

In de Brinkpraat van oktober staan drie foto’s van de boerderijen die aan It Kleasterbreed 3 en 5 bij
Buweklooster staan. Deze keer een tekening van de boerderij It Kleasterbreed 3 en nog drie foto’s.

1. Tekening boerderĳ It Kleasterbreed 3
Deze tekening is gemaakt door Harmen van der Bij (1920-2000). Van der Bij was onderwijzer aan de christelijke lagere school in Twijzel. Hij heeft veel tekeningen gemaakt van kerken, boerderijen, oude huisjes
en de natuur in Twijzel en omgeving. Meester Van der Bij maakte onderstaande tekening van de boerderij
It Kleasterbreed 3. In deze sfeervolle tekening heeft hij de verschillende bouwkundige onderdelen heel
nauwkeurig weergegeven.

De boerderij staat rechts van het pad naar begraafplaats Bouwekleaster en is gebouwd op het terrein van
het klooster dat hier van 1249 tot 1580 heeft gestaan. Het is een kop-hals-rompboerderij. Bij dit boerderijtype zijn het woongedeelte (de kop) en de schuur (de romp) verbonden door een middenstuk dat de
hals genoemd wordt.

2. Boerderĳ It Kleasterbreed 3 in 1937
De boerderij staat met de schuur naar de
weg gekeerd. Het woongedeelte heeft aan
de voorkant en de achterkant topschoorstenen met borden. Links staat de boerderij
It Kleasterbreed 5.
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3 Boerderĳ It Kleasterbreed 3 in 1967 (Foto archief Rĳksdienst Cultureel Erfgoed)
Op een anker in de voorgevel staat het bouwjaar: 1807. De dakgoten van het woongedeelte lopen door
langs de voorgevel. Deze omgaande goten worden bakgoten genoemd. De lichtkozijnen in de voorgevel
zijn door roeden in vijftien kleine ruitjes verdeeld. Vooraan in het midden staat de stookhut. Deze wordt
ook wel het bakhuis genoemd.

4. Boerderĳ It Kleasterbreed 3 in 1997 (Foto Hans Postema)

Afsluiting

De boerderij aan It Kleasterbreed 3 is een Rijksmonument en herbergt een rijke historie. De betimmering
in de voorkamer en het vertrek daarachter dateert nog uit de oorspronkelijke bouwtijd. De wanden van
dit gedeelte zijn volledig bezet met blauwe tegels waarin allerlei figuren en voorstellingen verwerkt zijn.
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
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 bereikbaar op telefoonnummer:

0512 - 332650

Dierenartsenpraktĳk 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
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