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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:

Kopĳ datum Brinkpraat 

20 december Nummer 1 (januari 2022)
24 januari Nummer 2 (februari)
21 februari  Nummer 3 (maart)

De Brinkpraat verschĳ nt ongeveer 1,5 week na kopĳ datum
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Van de redactie
December

Het is niet alleen de laatste, maar ook één van de drukste en de meest sfeervolle maand van het jaar. 
December staat in het teken van Sinterklaas en Kerstmis. Maar voor we kunnen genieten van deze feest-
dagen, is het eerst nadenken, plannen en haasten om alles voor elkaar te krijgen. 

Weet dat onze adverteerders voor jullie klaar staan en jullie graag van dienst zijn. Naast de feestelijkhe-
den is het ook een maand van herinneringen ophalen aan een bijna afgesloten jaar, van gezelligheid in 
de huiskamers en van verbondenheid met elkaar.  Het is ook de maand waarin alvast goede voornemens 
worden gemaakt voor de volgende twaalf maanden. Mag het zo zijn dat één van de goede voornemens 
is het blijven omzien naar elkaar, want met elkaar maken we het leven mooier voor elkaar!

De redactie wenst jullie een fi jne en sfeervolle decembermaand!

Dorpsagenda 
Maandag Wandelgroep & Spelletjesmiddag Doarpskeamer  13.30 uur 
Dinsdag Koffi e/Thee inloopochtenden Doarpskeamer  09.30 uur
Dinsdag Koersbal Doarpskeamer 09.30 uur
Dinsdag Handwerkclub Doarpskeamer  13.30 uur
Donderdag Klaverjassen Doarpskeamer  13.30 uur

December:
3  Klaverjassen vv Drogeham Fakkel 20.00 uur
7 Klaverjassen vv Drogeham KantineVVDrogeham 20.00 uur
22 Krystkuier Achter agr. centrum de Leyen  17.00 uur
25 Wakker blazen en zingen door dorp Pro Rege 05.45 uur

Voor nader informatie over bovengenoemde activiteiten verwijzen u naar de desbetreffende artikelen 
hierover.

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

Vanwege Covid-19, zijn onze kerkdiensten online te volgen. U wordt van harte uitgenodigd om onze 
diensten online live of achteraf te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl

05-12:  09.30 uur Ds. J. Jongsma
 14.30 uur Ds. L.G. Boonstra – Slochteren 
12-12:  09.30 uur Ds. J. Jongsma    (H.A.)
 14.30 uur Ds. J.J. Verwey – Leeuwarden
19-12:  09.30 uur Ds. H. Zeilstra - Zuidbroek
 14.30 uur Ds. J. Jongsma 
25-12:  09.30 uur Ds. J. Jongsma   1e Kerstdag
26-12:  09.30 uur Ds. G. Bruinsma – Sneek  2e Kerstdag
 15.30 uur Gemeentekerstfeest 
31-12:  19.30 uur Ds. J. Jongsma  Oudjaarsdag

02-01:  09.30 uur Ds. J. Jongsma  
 14.30 uur Ds. E.R. de Braak - Blije

CGK Drogeham

05-12:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
12-12:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
19-12:  09.30 uur Ds. B. Reinders
 14.00 uur Ds. B. Reinders
25-12:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen  1e Kerstdag
 14.00 uur Kerstfeest
31-12:  19.30 uur Ds. M.J. van Keulen  Oudjaarsdag

01-01:  10.00 uur Ds. M.J. van Keulen
02-01: 09.30 uur Ds. H.K. Sok
 14.00 uur Ds. H.K. Sok 

PKN Drogeham

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

05-12: 11:00 uur Ds. B.G. Keizer – Oostrum   2e Advent
12-12: 09.30 uur Ds. J. v.d. Mark – Wolvega  3e Advent
19-12: 11.00 uur Ds. E.J. Terpstra – Bunschoten  4e Advent
24-12: 22:00 uur Drs. J. Kerkhof-De Vries – Hantumhuizen   
  Kerstnacht in Walburgatsjerke
25-12: 10.00 uur Kerstcommissie   1e Kerstdag
26-12: 09.30 uur Kerstcommissie   2e Kerstdag
31-12: 19.30 uur …………. Oudjaarsdag



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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Schoonheidssalon Laagland
Beste allen,

Sinds afgelopen augustus is mijn nieuwe schoonheids- en pedicuresalon geopend! Deze is verhuisd naar 
de begane grond en dus makkelijk bereikbaar voor iedereen. 
Maak een afspraak voor een behandeling en ik hoop je binnenkort te mogen ontvangen.  

Tot ziens!
Hilda Laagland 

Wakker blazen & zingen
Beste dorpsgenoten,

Nog een paar weken en dan is het alweer kerst.
Ook dit jaar willen we 1e kerstdag Drogeham wakker blazen en zingen. We weten nu natuurlijk nog niet 
hoe het er dan voor staat met de coronamaatregelen, maar we houden hoop dat het toch mogelijk is.
Lijkt u/jou ook leuk om mee te doen? We vertrekken v.a. 5.45 uur bij Pro Rege. Tot dan.
Voor vragen kunt u terecht bij Jan Posthumus, tel. 332396 en Hielkje Jagersma, tel. 331625.

Bedankje
Langs deze weg bedankt voor de kaartjes, bloemetjes, telefoontjes etc.
Tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Noorder-Breedte.

Ge en Joeke Reitsma

Bedankje
Wij willen graag iedereen bedanken voor het medeleven voor en ook na het overlijden van mijn vriendin 
en onze mem, wij hebben ontzettend veel steun gehad aan alle lieve woorden en vele kaarten die wij 
mochten ontvangen.

Hartelijk dank namens,

Fam. Brouwer en Laagland

SWA - Boskloane en Slotstrjitte 
Aan de leden van de vereniging voor Dorpsbelangen, de lezers van Brinkpraat, omwonenden en betrok-
kenen bij de herstructurering van de Boskloane en de Slotstrjitte te Droegeham,

Een jaar geleden heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken rond de de Boskloane en de Slotstrjitte 
te Droegeham. Hierbij informeer ik u over de huidige stand van zaken.
Deze informatie lijkt op de informatie die u vorig jaar van mij heeft ontvangen. Dat komt omdat het 
processen zijn die langere tijd nodig hebben om tot een uitkomst te komen. En die uitkomst staat van 
tevoren niet vast. Daardoor valt er tussentijds weinig over te rapporteren. Als u belt met een van mijn me-
dewerkers, is de reactie vaak dat er nog geen nieuwe ontwikkelingen zijn. Dat komt omdat er nog geen 
uitkomsten te melden zijn. Toch wordt er achter de schermen hard gewerkt.
Om dat te verduidelijken neem ik u wat meer mee in de details van die werkzaamheden.



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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We zijn ondertussen een jaar verder en voor het oog lijkt er niets te zijn gebeurd. Echter schijn bedriegt. 
Dat hele jaar zijn we druk bezig geweest met het voorbereiden van de aanvraag voor een ontheffi ng 
om te mogen slopen. Op grond van de Wet natuurbescherming zijn we dat verplicht. Dat heeft nogal 
wat voeten in de aarde. Eerst hebben deskundigen gekeken welke beschermde diersoorten verstoord 
zouden kunnen worden als we gaan slopen. In de meeste gevallen gaat het over zwaluwen, mussen en 
vleermuizen. Die komen in verschillende soorten voor. Elke soort heeft zijn eigen manier van verblijven 
of nestelen. Als eerste moesten we nieuwe nestel-/ en verblijfplaatsen voor die dieren ophangen in de 
buurt. Vervolgens moesten we de woningen zo zorgvuldig mogelijk vrij maken van achtergebleven die-
ren. Al die werkzaamheden konden niet zomaar uitgevoerd worden. Ze zijn afhankelijk van de seizoenen 
en seizoensinvloeden zoals temperatuur en temperatuurverschillen. Inmiddels hebben we al die werk-
zaamheden verricht en de provincie om een ontheffi ng gevraagd om te mogen slopen. We hebben ons 
hierbij laten adviseren door deskundigen. Dat proces bij de provincie kan nog weken duren. We hopen 
dat we alles in één keer goed gedaan hebben. Anders zou het nog langer kunnen duren.

Tegelijkertijd zijn we in nauw overleg met de gemeente en de wethouder bezig met planvorming. Wat 
kan en mag er allemaal op die locatie en hoe komt dat eruit te zien?
We overleggen ook met een aannemer om te kunnen bepalen of dat wat we graag zouden willen ook 
fi nancieel haalbaar is. De prijzen in de bouw zijn echter voortdurend aan het veranderen. En we willen de 
huurprijzen ook nog eens zo laag mogelijk houden.
U zult begrijpen dat we graag een zo mooi mogelijk plan willen tegen zo laag mogelijke kosten. Het luis-
tert nauw om tot een optimale afstemming te komen. Dat kost dus ook de nodige tijd.

Ik begrijp dat u het lang vindt duren. Dat vinden wij ook. Helaas zijn we voor veel stappen in het proces 
afhankelijk van regels en procedures. Maar ook van de andere instanties en organisaties die aan het pro-
ces deelnemen. 

De woordvoerder namens SWA is Johannes Douma. Als u dringende vragen heeft, kunt u contact met 
hem opnemen. Zodra er meer duidelijk is over de uitkomsten van alle processen, neem ik weer contact 
met u op.

Met vriendelijke groet,

Emmy Elgersma
Directeur bestuurder

Geschiedenis van Drogeham
Herberg De Kromelle
In 1892 stond in de Leeuwarder Courant de volgende advertentie: Notaris Landmeter te Augustinusga 
zal zaterdag 26 november 1892, ’s avonds 6 uur, bij Oosterbaan te Drogeham, verhuren: een huis, waarin 
herberg met vergunning, aan den Straatweg onder Harkema-Opeinde, ‘de Kromelle’, voor 5 jaar. Deze 
herberg stond in de bocht van de Kromelle, op het huidige huisnummer 3. De herberg was eigendom van 
de diaconie van Drogeham en Harkema-Opeinde en werd steeds om de vijf jaar opnieuw verhuurd. Uit-
eindelijk is de herberg in 1932 voor fl . 881,- verkocht aan Klaas Hoekstra. In 1964 is de herberg afgebro-
ken en is er door de weduwe van Klaas Hoekstra, Antje Hoekstra-van der Veen, een nieuw huis gebouwd.

De kern van het dorp Harkema-Opeinde bestond vroeger uit de Hamsterpein, de Kromelle en het Kleas-
terbreed. Het was een streek met bijna allemaal boerderijen. Een kerk, school en winkel waren er niet. 
Harkema-Opeinde was wat voorzieningen betrof aangewezen op Drogeham. In 1921 heeft er in de ge-
meente Achtkarspelen een grenswijziging plaatsgevonden en werd het oude dorp Harkema-Opeinde 
bij Drogeham gevoegd. Ten zuiden van het oude dorp was op de heide een heel nieuw dorp ontstaan. 
Dit kreeg nu de naam van Harkema-Opeinde. In 1972 werd deze naam veranderd in Harkema (zonder 
Opeinde).



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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Bewoners van het Kleasterbreed, de Kromelle en de Hamsterpein

Er is een lijst uit 1960 bewaard gebleven waarop de bewoners van dat jaar zijn vermeld. Aan het Kleas-
terbreed, de Kromelle en de Hamsterpein woonden toen de volgende mensen.  

It Kleasterbreed 1960
(oneven nummers = oostkant, even nummers = 
westkant)
(nummering loopt op van noord naar zuid)
1. Andries Alting (overl.) Ymkje Hiemstra
3a. begraafplaats
3. Eelke Sikkema Esther Veldman
5. Jan de Jong Grietje Visser
2. Gerke Huisma Jitske de Haan
4. Arend Bron Jinke Voolstra
6. Haije Tabak Janke Bergsma

De Kromelle 1960
(oneven nummers = westkant, even nummers = 
oostkant)
(nummering loopt op van zuid naar noord)
1. Tjalling Postmus -
3. Klaas Hoekstra (overl.) Antje van der Veen
5. Wytze Postmus Wytske Postmus
2. Jetze van der Veen Tjitske Hamstra
4. Louw Boksma Beitske Hoekstra

Peuterspeelzaal De Hamsterkes
Met het starten van de maand november, begint er ook weer een drukke en spannende tijd voor de kin-
deren. Zo ook voor onze peuters. November is namelijk de maand van Sint Maarten en de aankomst van 
Sinterklaas. 

Inmiddels ligt Sint Maarten alweer achter ons, maar wat hebben we er een feestje van gemaakt. We heb-
ben geknutseld aan onze kikkerlampion en we zijn met onze peuters de straat opgegaan om de mooie 
lampions te showen en natuurlijk om een liedje te zingen voor een leuke traktatie. 

Omdat wij momenteel met de peuters werken aan het thema ‘groot en klein’, moest de traktatie voor 
Sint Maarten wel een beetje bij het thema aansluiten. Eén van de boeken die wij tijdens dit thema aan 
de kinderen voorlezen, is het boek: ‘Grote beer en kleine beer’. De traktatie was dan ook in de vorm van 
een beer. 

Nu de Sint afgelopen weekend is aangekomen in ons mooie dorp, maken we ons op voor het Sinter-
klaasfeest. Wij van peuterspeelzaal ‘De Hamsterkes’ willen iedereen een heel fi jne Sinterklaasperiode 
toewensen.

Hamsterpein 1960
(oneven nummers = noordkant, even nummers = 
zuidkant)
(nummering loopt op van west naar oost)
1. Roel van der Wal Tietje Sikkema
3. Anne Bosma Geertje Postmus
5. Jetze van der Veen Ruurdina de Boer
7. Douwe van der Wijk Tettje Veenstra
2. Minze Vries (overl.) Grietje Wiersma
4. Johannes Smid Mine Wijma
6. Elze Luimstra Trientje van der Molen
8. Durk Pool Gepke Drost
10. Folkert van Dijk (overl.) Hinke Haarsma
10a. Atze Postmus
  Pietje Wagenaar
12. Wietze Postmus Gerkje Kuipers
12a. Taeke Hoeksma
  Sijke Zwart

Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl
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Even voorstellen

Nieuwe inwoners van Drogeham

Wij zijn Frank Lammerts van Bueren en Sonja Hoogervorst en we wonen sinds maart 2021 aan de Lytse 
Wei 1 in Drogeham. Inmiddels zijn we allebei gepensioneerd. We komen uit Nunspeet en woonden in 
een ruime woning met een grote tuin aan de rand van de Veluwe. Mooi maar op een bepaald moment 
vonden we toch dat het geheel te bewerkelijk was voor ons en vooral in de herfst het vrijwel iedere dag 
blad ruimen uit dakgoten en tuin.

Hier aan de Lytse Wei vonden we een kant en klare leuke en ruime woning die ook nog verduurzaamd is. 
Wat wil je nog meer was onze eerste gedachte. De keuze was niet moeilijk voor ons. En in de voormalige 
bakkerij kan Frank een muziekruimte maken.

We voelen ons hier meteen thuis en ook omdat we door onze omgeving zo hartelijk ontvangen zijn met 
persoonlijke begroetingen, kaarten en bloemen…Hartverwarmend!

We zijn allebei in Nederlands-Indie geboren en in de 50/60-jaren gerepatrieerd naar Nederland en kwa-
men als eerste in Friesland te wonen. Sonja in Leeuwarden en de ouders van Frank kwamen met gezin 
begin 50-jaren in Kamp Oranje in Fochteloo terecht. 
Dus Friesland is ons niet onbekend: Sonja heeft meer dan 40 jaar in Leeuwarden gewoond en later ook 
in de verpleging gewerkt. Frank heeft meer dan dertig jaar voor een auto-importeur in het Noorden ge-
werkt en het kan geen toeval zijn dat we nu naast een vroegere zakenrelatie van Frank wonen.

Ook onze twee honden Browny (Labrador) en Herman (chihuaha) waren meteen gewend en inmiddels zijn 
we in de omgeving al op ontdekking gegaan waar we ze in dit mooie Friesland allemaal kunnen uitlaten. 
Zo leren we zelf de omgeving ook beter kennen.
We gaan als corona het toestaat regelmatig naar Nunspeet en Harderwijk waar Frank als gitarist met zijn 
bands repeteert. In Nunspeet met een Jazzband en in Harderwijk met een 60-jaren muziekband. Muziek 
houd je jong van Hart.

Bij de Lions Club DeLeyen in Surhuisterveen is Frank ook hartelijk welkom geheten.
Wij hopen hier nog heel veel jaren in goede gezondheid met plezier te wonen.
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Nieuws van de Vogelwacht
In de vorige Brinkpraat hebben wij nog met enthousiasme aangekondigd dat we eindelijk weer konden 
starten met het organiseren van activiteiten. Tot onze spijt heeft Corona opnieuw roet in het eten gegooid 
en hebben wij de geplande fi lmavond moet afgelasten. Wij zullen met elkaar weer even moeten roeien 
met de riemen die we hebben en ons doel is om in het voorjaar de fi lmavond opnieuw te agenderen. 

De natuur om ons heen houdt geen rekening met Corona en kan juiste steun bieden in deze letterlijk en 
fi guurlijk wat donkerder tijden. Hoe mooi is het dat het roodborstje weer regelmatig zijn gezicht laat zien 
en de mezen, mussen en misschien ook wel de specht gaan aanschuiven bij de voedertafel. Het najaar is 
ook de tijd om alweer vooruit te kijken naar het volgende voorjaar. Dit is de tijd om de vogelhuisjes van 
een schoonmaakbeurt te voorzien. Hier is niks ingewikkelds aan, maar is wel belangrijk voor de vogels. 
Door het schoonmaken van de kastjes verwijder je parasieten, die het broedsucces van volgende voorjaar 
in de weg kunnen staan. Een kind kan de was doen:
• Verwijder het oude nest;
• Krap het hokje vervolgens even goed schoon (verfkrabber);
• Eventueel binnen kant nog even wassen met lauw water; 

Alvast bedankt namens onze gevleugelde vrienden. 
Ieder vogel heeft zijn eigen voorkeur voor een nestkast en wat de betreft zijn het net mensen. De stan-
daard mezenkast kent bijna iedereen en deze zien we dan ook veel hangen in onze tuinen en omgeving. 
Wil je andere vogels een passende nestgelegenheid bieden kijken dan eens op de site van de vogelbe-
scherming: www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/nestkasten/type-nestkasten

Roodborstje  Boomkruiper  Huismus (nieuwe innovatie)

Vogelwacht Drogeham.

Alzheimer Collecte
De collecte van Alzheimer Nederland heeft in Drogeham in de week van 7-13  november €893,71 opge-
bracht. De organisatie bedankt hiervoor alle gevers en collectanten.  Eèn op de 5 mensen wordt door de 
ziekte getroffen. Met uw gift draagt u bij aan meer wetenschappelijk onderzoek naar dementie en een 
beter leven voor mensen die nu en in de toekomst met deze ziekte te maken krijgen.

Namens Alzheimer Nederland, 
Tietie Wolters de Graaf



 

 

 

 

 

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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Noventa
Aan de leden van de Vereniging Noventa

Buitenpost 25 november 2021

Geachte leden,

In oktober jongstleden heeft het bestuur van de Vereniging Noventa met instemming van de ledenraad 
het besluit genomen om de vereniging op te heffen. Al jaren bestond de Vereniging naast de Stichting 
Noventa Onderwijs: De Stichting, die het bevoegd gezag vormt van de scholen en de werkgever is van 
alle medewerkers. Steeds meer kwamen wij allen tot het besef dat het in stand houden van de Vereniging 
Noventa daarin geen toegevoegde waarde meer had. 

Na overleg met de ledenraad is besloten om de betrokkenheid van de ouders van onze leerlingen te 
organiseren via de medezeggenschapraden, de schoolraden van de scholen en een Gemeenschappelijk 
Schoolraad op het niveau van de organisatie Noventa. Deze Gemeenschappelijke Schoolraad vormt 
een adviesgroep en klankbordgroep voor de bestuurder van Noventa en de leden van de afzonderlijke 
schoolraden zullen uitgenodigd worden om de bijeenkomst van de Gemeenschappelijk Schoolraad bij 
te wonen. 

Het opheffen van de Vereniging betekent ook dat wij niet over zullen gaan tot het innen van de leden-
gelden voor 2022. 

Namens het bestuur van de Vereniging Noventa,

Harrie Steenstra
Directeur-Bestuurder

Turnlust springt naar het Friese kampioenschap!
Na een lange tijd van afwezigheid van Turnlust 
op de springwedstrijden, liet onze vereniging ons 
dit jaar weer eens zien! En hoe! De 10 dames die 
voor Turnlust uit mochten komen hebben het zelfs 
zo goed gedaan, dan ze naast een prachtige zilve-
ren beker ook nog eens door mochten naar het FK 
groepsspringen.

Ze hebben meegedaan aan de toestellen trampoli-
ne valmat, trampoline kast en de lange mat. Al het 
harde werk is beloond. Helaas mochten we geen 
prijs in ontvangst nemen tijden het FK, maar het was 
zeker een hele belevenis.
Volgend jaar gaan we sowieso weer meedoen!

Voor nu maken we ons klaar voor de turnwedstrij-
den in januari en februari.



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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Betalen liever met pin

Om praktische redenen willen wij u vragen om vanaf 1 januari zoveel mogelijk met pin 
te betalen.
Uiteraard is contant betalen nog steeds mogelijk mocht u niet in de gelegenheid zijn 
om met pin te betalen.

Mei Elkoar Yn Droegeham

Ontwikkelingen nieuwe activiteit: koersbal 

We hebben inmiddels de eerste enthousiaste koersbal spelers op de deelnemerslijst mogen zetten, maar 
we hebben nog ruimte voor meerdere spelers. 

Wie mogen we nog meer ontvangen op de dinsdagochtend van 9.30 uur 
tot 11.30 uur voor een potje koersballen? We beginnen met een kop koffi e/ 
thee en een plak cake in de Doarpskeamer en daarna gaat de tussendeur 
open naar de gymzaal waar we gaan koersballen. 

Twijfelt u nog en wilt u het bijvoorbeeld eerst ervaren? Geen probleem. 
Laat het ons weten en dan mag u vrijblijvend ervaring opdoen in koersbal 
en kunt u naderhand altijd nog het besluit nemen om aan te schuiven bij 
eerstvolgende koersbalmoment.

U kunt zich opgeven via onderstaande opgavestrook. Deze kunt u inleveren 
bij de MEYD aan de Delte 20, of via: MEYD@drogeham.com. Wij hopen u op korte termijn te mogen 
verwelkomen. 

Opgavestrook koersbal 

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

Telefoon: ........................................................................................................................

Droogbloemen Workshops waren groot succes

Op 11 en 12 november werden de droogbloemen workshops gehoud-
en, die eerder niet konden doorgaan vanwege de corona-maatregelen. 
Nu het dan eindelijk zo ver was, bleek het wachten niet voor niks te zijn 
geweest: maar liefst 25 deelnemers, verdeeld over twee workshopavon-
den, deden hieraan mee. De reacties waren erg positief en de kans is 
dan ook groot dat MEYD in de toekomst vaker dergelijke workshops gaat 
organiseren. Er zijn nog 4 workshop-pakketjes over. Wie het aandurft om 
met de benodigde materialen zelf aan de slag te gaan, kan voor meer 
informatie terecht bij Sonja van der Wal (06-25075209).



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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Kerstdorp Drogeham

Nu de dagen steeds korter worden, wordt het hoog tijd om Drogeham 
weer om te toveren in een echt Kerstdorp. Wat was het vorig jaar prachtig 
om rond de Kerstdagen door ons dorp te lopen: al die versierde huizen 
en overal feestelijke verlichting. Het zag er prachtig uit! We hopen er ook 
dit jaar met alle inwoners weer een mooi Kerstdorp van te maken. 

Vanaf wanneer u met de versiering wilt beginnen, dat mag u natuurlijk 
helemaal zelf weten. Maar het is goed om te weten dat er op 20 en 21 
december juryleden in het dorp rondlopen die de pittige taak hebben 
om de mooiste tuinen eruit te zoeken. Vorig jaar ging de eerste prijs naar 
Tinus en Nynke van De Delte 14. Zij hadden hun tuin zo mooi versierd, 
dat de jury het zelfs ‘Wielenpôlle niveau’ noemde. Dus zorg dat uw tuin, 
balkon of uw oprit er vanaf 19 december net zo feestelijk en mooi uitziet als die van Tinus en Nynke vorig 
jaar. Dan kunt u er zelfs een heuse wisselbeker mee winnen! Maar vergeet vooral niet om er zelf ook op 
uit te gaan en om al de andere tuinen en straten te bewonderen! 

Let op:
– Speciaal alle mensen die aan het parcours van de Krystkuier wonen (zie de plattegrond elders in deze 

Brinkpraat) worden gevraagd de tuinen en straten extra te verlichten en sfeervol te versieren.
– Wilt u graag meedoen aan Kerstdorp Drogeham, maar woont u buiten de bebouwde kom, laat het 

dan uiterlijk 15 december weten op MEYD@drogeham.com of via 06- 10324915 (Anita Bakker). De 
jury komt dan ook bij uw tuin langs. Woont u binnen de bebouwde kom? Dan hoeft u verder niets te 
doen: de jury komt sowieso langs bij alle huizen binnen de bebouwde kom. - Behalve een juryprijs 
is er ook een publieksprijs. Welke tuin vindt u het mooist versierd? U kunt dat adres op onderstaand 
strookje invullen en t/m 21 december in de brievenbus doen van de Doarpskeamer (naast de gymzaal).

– De prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 22 december aan het einde van de Krystkuier. Dus meld 
u aan voor de Krystkuier en ontdek aan het eind van de route wie de wisselbeker van Kerstdorp Dro-
geham mee naar huis mag nemen. 

PUBLIEKSPRĲ S KERSTDORP DROGEHAM 

Het ADRES met de mooist versierde tuin / oprit / balkon is:

Straat:  ........................................................................................................  Huisnummer:  .........................

MEYD-prĳ swoordpuzzel november 
De oplossing van de prijswoordpuzzel was ‘gezelschap’. Uit de goede inzendingen van de prijswoordpuz-
zel hebben we de volgende winnaar getrokken: Elske van der Meer-Veenstra. Gefeliciteerd met de prijs! 
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.

MEYD-prĳ swoordpuzzel 
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-. 
Wilt u ook graag kans maken? Los onderstaande puzzel. Alle onderstaande woorden staan in de woord-
zoeker: horizontaal, verticaal of diagonaal. Als u alle woorden in de woordzoeker heeft gevonden dan 
vormen de overgebleven de oplossing van de puzzel. 

U kunt uw oplossing mailen naar MEYD@drogeham.com o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer of uw 
gegevens invullen, pagina uitknippen en inleveren bij MEYD, Delte 20. 
De prijswinnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld en bekend gemaakt op onze website en in de 
volgende editie van Brinkpraat. Veel succes! Uiterste inleverdatum is donderdag 16 december a.s.



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 MEYD-prijswoordpuzzel december: ……..…………………………………………………………………………. 

Naam:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres:   ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel.nr.    ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Krystkuier

Op een dag gingen de drie wijzen van het oosten op zoek naar het Koningskind. De weg naar Bethlehem, 
lang en zwaar, maar zeker de moeite waard, want uiteindelijk vonden zij het kindje Jezus in de kribbe. 
Als we goed kijken naar het verhaal van Kerst dan worden er verschillende verhalen beschreven: vanuit 
de drie wijzen van het oosten, de herders in het veld en ook het verhaal van Herodes komt hierin voor. 
Allemaal vanuit een ander oogpunt. 



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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Ga jĳ  ook mee op weg naar Bethlehem? 
Tijdens ‘De Krystkuier’ kun je al lopend het kerstverhaal beleven. De verhalen worden uitgebeeld op 
verschillende plekken binnen Drogeham. De Krystkuier wordt georganiseerd door MEYD, basisschool De 
Tarissing en de plaatselijke kerken. 

Datum: Woensdag 22 december 2021 

Tĳ d en startlocatie: De starttĳ d is tussen 17.00 uur en 18.00 uur. 
De startlocatie is het parkeerterrein achter ‘Agrarisch Centrum De Leyen (Gooi en Sjoukje).Opgave is 
verplicht! 

Voor wie: Voor alle inwoners en de gemeenteleden van de plaatselijke kerken van Drogeham.

Praktische informatie: 
 – Geef je op vóór vrijdag 10 december via het opgaveformulier. 
 – Tip: Net als de reis naar Bethlehem, is De Krystkuier wel een stukje lopen. Het is aan te raden om een 

buggy mee te nemen voor de kleintjes. 
 – Blijf niet te lang bij de scenes staan i.v.m. groepsvorming.
 – De route van De Krystkuier zal +/- een uur bedragen.
 – Wilt u de tuin versieren? Graag, dat maakt de straten extra sfeervol! 

Opgaveformulier De Krystkuier: 
De opgave kan worden ingeleverd in de brievenbus van de Doarpskeamer/MEYD (naast de gymzaal), 
vóór 10 december! Wij gaan mee op weg naar Bethlehem op woensdag 22 december:

1) Naam: .................................................................2) Naam: .......................................................................

3) Naam: .................................................................4) Naam: .......................................................................

Adres:  .................................................................................................................................... in Drogeham.

Telefoonnummer: .................................................................................. (Via WhatsApp krijgt u de starttijd)

Uw starttijd krijgt u via het telefoonnummer dat u opgeeft! Dit is tevens uw startbewijs. 
Toon deze op de startlocatie. Het tijdstip van de starttijd zal tussen 17 uur en 18 uur liggen.
Kom op tijd, we rekenen op uw medewerking en begrip. Bij voorbaat dank!



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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Oude foto‘s
Historische boerderĳ en aan It Kleasterbreed 3 en 5 Buweklooster (3)

Inleiding
Aan It Kleasterbreed bij Buweklooster staan twee oude boerderijen. Beide waren tot 1973 eigendom van 
de familie Kloosterman. Van beide boerderijen zijn in 1937 de schuren afgebroken en daarna herbouwd. 
In de Brinkpraat van november staan foto’s van boerderij It Kleasterbreed 3. Deze keer enkele foto’s van 
de boerderij It Kleasterbreed 5. Het woongedeelte van deze boerderij stond niet vóór de schuur, maar 
aan de rechter zijkant.

1. Boerderĳ en It Kleasterbreed 3 en 5 in 1985 (Foto Hans Postema)

De beide boerderijen staan met de achterkant naar 
de weg gekeerd. Rechts vooraan de boerderij die 
aan It Kleasterbreed 5 staat.

Op de voorgrond de Betonwei die in 1936 is aan-
gelegd.

2. Afbraak en nieuwbouw schuur boerderĳ  It Kleasterbreed 5 in 1937

In het ‘Nieuwsblad van het Noorden’ van 15 maart 
1937 stond het volgende bericht: ‘Het afbreken en 
weder opbouwen van de schuur, in gebruik bij F. 
Jansma, te Buweklooster onder Drogeham voor re-
kening van Dr. H.D. Kloosterman te Leiden en onder 
architectuur van den heer J.C. Velding te Buitenpost 
is onderhands opgedragen aan de fi rma Weduwe 
Klaas de Jong en Zonen te Drogeham voor 8.235 
gulden’.
Het timmerbedrijf van fi rma De Jong was gevestigd 
aan De Buorren 15.

Alleen de schuur is afgebroken. Het woonhuis, dat aan de zijkant van de schuur stond, is blijven staan.
Rechts vooraan bij de zaag Rintje Klaas de Jong (1913-1965) in het midden Sake van der Meer (1893-
1948). Rechts achteraan Bouke Klaas de Jong (1904-1951). Links vooraan Jan Bakker (1913-1968). De 
overige namen hebben we niet kunnen vinden. De foto is gemaakt vanaf de Betonwei.

3. De boerderĳ  in 1938

De boerderij een jaar na de bouw van de nieuwe 
schuur. Op deze foto die in 1938 is gemaakt, is dui-
delijk te zien dat het woonhuis aan de rechter zijkant 
van de schuur  staat. In de kamer waren bedsteden 
met daaronder een kelder met oude plavuizen.

Het oude huis is in 1977 afgebroken. Er is toen een 
nieuwe woning gebouwd. Deze staat los van de 
boerderij en meer naar voren.
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4. Jan de Jong pacht boerderĳ  It Kleasterbreed 5 in 1952
In 1952 werd de boerderij door boer Jan Sierds de Jong uit Jistrum gepacht van eigenaar Kloosterman. 
In 1973 heeft Sierd Jans de Jong de boerderij gekocht van eigenaar Kloosterman.

Jan de Jong (1904-1972) in 1955 op de motor Marinus de Jong in 1955 met een paard bij de
bij de achterkant van de boerderij. voorkant van de boerderij Hij is hier twaalf jaar.

5. Luchtfoto boerderĳ en It Kleasterbreed 3 en 5 en omgeving in 1999
Deze luchtfoto geeft een mooi beeld van de beide boerderij bij Buweklooster en de omgeving waarin ze 
staan. Links boerderij It Kleasterbreed 3 en rechts boerderij It Kleasterbreed 5.

Afsluiting
De beide karakteristieke boerderijen aan It Kleasterbreed nemen een bijzondere plaats in bij de zuidelijke 
ingang van Drogeham. We bedanken Marinus de Jong voor de informatie over de oude boerderij waar 
hij is opgegroeid.

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 openingstijden verwijzen we u graag naar onze website.

www.tuskendikenenfeanen.nl

Belangrijke nummers
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