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Van de redactie
Vol goede moed...
Dan is het alweer zover, 2022 is van start gegaan en we gaan vol goede moed het nieuwe jaar in. Vol
verwachting wat het nieuwe jaar ons zal gaan brengen, wat voor hoogtepunten en wat voor minder leuke
dingen, want zo is het leven nu eenmaal.
Laten we hopen dat in dit nieuwe jaar goede voornemens nageleefd kunnen worden en misschien zelfs
dromen waargemaakt mogen worden!
Een goed voornemen van de redactie is om ook dit jaar Brinkpraat weer 10 keer te laten bezorgen. Maar
dat kan niet zonder de hulp van jullie. Dus heb je een idee of tip, of is er nieuws wat met het dorp gedeeld
moet worden, laat het ons weten. Samen maken we onze dorpskrant. Dus gaan wij er weer tegenaan, vol
goede moed....

Dorpsagenda
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

Wandelgroep & Spelletjesmiddag
Koffie/Thee inloopochtenden
Koersbal
Handwerkclub

Doarpskeamer
Doarpskeamer
Doarpskeamer
Doarpskeamer

13.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
13.30 uur

Januari
14 januari:
23 januari:
28 januari:

Bingo VV Drogeham
Week van het gebed
Klaverjassen v.v. Drogeham

online
online kerkdienst
voetbalkantine

20.00 uur
19.30 uur
20.00 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
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9
9
9
9
9

9
9
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Ik ben er
voor u.
Henk Visser

Telefoon 0512 - 33 14 20 | www.nijboeruitvaartzorg.nl

Gedempte Vaart 50
9231 AW Surhuisterveen
0512 - 841996
info@drukkerijmulder-surhuisterveen.nl
www.drukkerijmulder-surhuisterveen.nl

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
02-01: 09.30 uur
14.30 uur
09-01: 09.30 uur
14.30 uur
16-01: 11.00 uur
14.30 uur
23-01: 11.00 uur
14.30 uur
30-01: 09.30 uur
14.30 uur
06-02: 11.00 uur
14.30 uur

Ds. J. Jongsma
Ds. E.R. de Braak - Blije
Ds. J.J. Verwey - Leeuwarden
Ds. L.G. Boonstra - Slochteren
Ds. J. Jongsma
Ds. Th. J. Havinga - Beilen
Ds. J. Jongsma
Student E. Hooghiemstra - Drogeham
Ds. T. Groenveld - Drachten
Ds. J. Jongsma
Ds. J. Nutma – Drachten Fryske Tsjinst
Ds. A. Krijgsheld - Ureterp

CGK Drogeham
09-01: 09.30 uur
14.00 uur
16-01: 09.30 uur
14.00 uur
23-01: 09.30 uur
14.00 uur

Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen

In de week van 16 t/m 23 januari 2022 wordt weer door de Raad
van Kerken de landelijke Week van het Gebed gehouden. Door
de gezamenlijke kerken in Drogeham wordt hier ook aandacht aan
gegeven. Zo zal er op D.V. 23 januari een online samenkomst worden gehouden in de CGK van Drogeham. De aanvang is 19.30 uur
en deze zal uitgezonden worden via kerkdienstgemist.nl.
Het thema dit jaar is “Licht in het duister”.
30-01: 09.30 uur
14.00 uur
06-02: 09.30 uur
14.00 uur

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
09-01:
16-01:
23-01:
30-01:
06-02:
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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.

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

UW GROENE

vakwinkel

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

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!

SWA

Bijgaand onze reactie op berichten in de pers dat de leegstaande woningen in Drogeham gesloopt kunnen worden:
De ontheffing voor de Wet Natuurbescherming (Wnb) is door SWA ontvangen.
Was het maar zo dat we dan meteen kunnen slopen.
De voorwaarden in de ontheffing moeten door deskundige ecologen bestudeerd worden.
Het is nog maar de vraag op welk moment aan die voorwaarden kan worden voldaan.
De aangetroffen vleermuizen en mussen worden nu eenmaal zwaar beschermd.
Ondertussen gaan we ook door met de voorbereidingen voor de gemeentelijke procedure zoals sloopvergunningen, al dan niet bestemmingsplanwijzigingen, overleg met de stedenbouwkundige, etc.
We voeren gesprekken met aannemers, over ontwerpen, bestekken, prijsvorming, etc.
We delen het verlangen van de omwonenden en andere inwoners van Drogeham om zo snel mogelijk te
slopen en te bouwen.
Helaas is de praktijk weerbarstiger dan wij graag zouden zien.
We proberen jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden, maar dit jaar gaat slopen zeker niet meer
lukken.
Met vriendelijke groet,
Emmy Elgersma
directeur bestuurder
Stichting Woningbouw Achtkarspelen

Bedankje
Wij willen iedereen bedanken die de afgelopen jaren voor ons hebben klaargestaan tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn man Haije Tabak.
Wij hebben hierin veel warmte ervaren.
Ook namens de kinderen
Rennie Tabak
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Tillewei 13 Drogeham
Tel: 0615335695

Met zorg bereid.

Speciaal voor jou

Probeer nu 5
maaltijden voor
slechts € 19,95!
Wat je woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we je culinair verrassen.
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 maaltijden! 5 van deze
maaltijden kun je nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.

Ook
natriumarm,

Bestel en geniet van:
vegetarisch of
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
glutenvrij.
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten en gebakken aardappelen
Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. Dat smaakt naar
meer toch? Eet je liever natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? Ook dat kan.
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak je
keuze. Vermeld bij de bestelling actiecode 202-SCDR0121. Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2021.
Kijk voor de overige voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

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

www.apetito-shop.nl

&RU+DPJWUD
tweewielers
6FRRWHUV %URPILHWVHQ

'H6kQQHQD
+.'URJHKDP
7HO  
ZZZFKVFRRWHUVQO

Geschiedenis van Drogeham
Gereformeerde Kerk
Het meest opvallende gebouw aan de Sânnen is waarschijnlijk de Jacob Tsjerke, de voormalige Gereformeerde Kerk. In 1842 is de eerste gereformeerde kerk gebouwd aan de overkant van de weg waar nu het
parkeerterrein is. Naast de kerk werd later een pastorie gebouwd. In 1872 werd er een nieuwe pastorie
aan de andere kant van de weg gebouwd. In de Leeuwarder Courant stond: Aanbesteding ener pastorie,
voor de Christelijk Gereformeerde Gemeente te Drogeham, waarvan bestek en tekening ter inzage liggen bij H.S. Jager aldaar vanaf 7 mei a.s. De Gereformeerde Kerk werd in die tijd ook wel de Christelijk
Gereformeerde Gemeente genoemd. H.J. Jager was herbergier op de hoek van de Buorren en de Ike
Buorren, waar later de winkel van Kalsbeek stond.
In 1877 werd er, wegens ondoelmatigheid van het oude gebouw en vanwege de beperkte ruimte, een
nieuwe kerk aan de andere kant van de weg gebouwd. In de krant stond: Aanbesteding. Door het kerkbestuur der Chr. Ger. Gemeente te Drogeham zal op woensdag den 21 maart, ’s namiddags ten 2 ure,
bij enkele inschrijving, ten huize van den Logementhouder H. Jager, worden aanbesteed: Het bouwen
van een nieuwe kerk met torentje aldaar. Het oude kerkgebouw kreeg de functie van verenigingsgebouw
en kreeg in 1956 de naam Pro Rege. In 1950 zijn er achter de kerk een kerkenraadskamer, een vergaderlokaal en een keuken gebouwd. In 1967 werd de kerk verbouwd en uitgebreid. Ook kwam er toen een
nieuwe vergaderzaal achter de kerk, die het oude Pro Rege moesten vervangen. In diezelfde tijd werd
de oude pastorie vervangen door nieuwbouw. In 2010 is de Gereformeerde Kerk gefuseerd met de Hervormde Kerk en kreeg het de naam Jacob Tsjerke.
Bewoners van de Sânnen
Er is een lijst uit 1960 bewaard gebleven waarop de bewoners van dat jaar zijn vermeld. Aan de Sânnen
woonden toen de volgende mensen.
(oneven nummers = zuidkant, even nummers = noordkant)
(nummering loopt op van oost naar west)
1.
3a.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
19a
21.
23.
25.
27.
29.
31.
33.
35.
37.

leegstaand
Willem Nicolai
Freerk Oldenburger
Alle van der Veen
Jan Poelstra
Rinze Visser
Bareld Helder
Jan van der Wijk
Wieger van der Veen
Uilke Wind
Pieter van der Veen
Wiebe de Boer
Pieter Buruma (ovl.)
Sipke van der Wal
Uilke Fokkema
Pro Rege
Sipke Krol
Harm Stienstra
Pieter Kuipers (ovl.)
Johannes Bergsma
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Wipke Alma (ovl.)
Froukje Tadema
Jipkje van der Veen
Baukje Tinga
Aaltje Pool
Dina Stienstra
Sietske Helder
Froukje van der Meulen
Aukje Nicolai
Ieke Leerstra
Lies Atsma
Hinke Hoogsteen
Sijke Veenstra
Renskje van der Veen

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.
24.
26.

Albert Koopstra
Willem de Vries
Oebele Bron
Gerlof Boksma
Bauke de Jong (ovl.)
gereformeerde school
Roel de Vries
Taeke Wijma
Jelle Wijma
Fokke Tuinstra
gereformeerde kerk
Johannes de Jong
Hille Komrij

Maria Trinks
Lies Buma
Loltje van der Velde
Lutske van der Meulen
Jeltje Swart
Hiske van Doezum
Grietje Renkema
Fo de Vries
Baukje Roosjen
Aukje Posthumus

Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Sibbeltje van der Veen
Geeske Rinsma (ovl.)
Jantina Wiersinga
Jitske Zwaagstra
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Hair and Beautysalon
Drogeham

0512 - 332972

Voor elke gelegenheid bieden wij het juiste bloemwerk.
Een breed assortiment tegen een gunstige prijs!!!
Lândyk 2 Drogeham 0512 - 332972
www.rozenkwekerijhartholt.nl


*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

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

Glasvezel in Drogeham
Enkele jaren terug zijn de buitengebieden rondom
Drogeham al aangesloten op glasvezel. Hier hebben
we ons als Plaatselijk Belang destijds hard voor gemaakt. Nu zijn we afgelopen week benaderd door
Delta Fiber. Deze partij gaat bij voldoende animo
starten in de gemeente Achtkarspelen met het leggen van glasvezel. Op dit moment zijn ze bezig in
Ureterp, Gorredijk en Beetsterzwaag. De bedoeling is
dat ze daarna gaan starten in Achtkarspelen. Als 25%
van de inwoners, per kern, ‘ja’ zegt tegen de aanleg
van een glasvezelnetwerk dan start Delta Fiber met
het leggen van zo’n glasvezelnetwerk.
Voor glasvezel ben je vaak net zoveel en soms zelf minder geld kwijt als voor je huidige coax- of koperaansluiting maar dan met de voordelen van glasvezel. En het grote voordeel zit hem erin dat de uploadsnelheid bij glasvezel gelijk is aan de download snelheid. Daarnaast zorgt een glasvezelverbinding vaak
voor een meerwaarde van je woning. Op dit moment kun je bij Delta Fiber kiezen uit 5 providers.
We werken steeds meer vanuit huis en doen steeds meer dingen tegelijk zoals online gamen, Netflixen,
bestanden downloaden, muziek luisteren op Spotify etc. Met glasvezel internet kunnen meerdere mensen in een gezin probleemloos online, omdat glasvezel namelijk oneindige hoeveelheden data aan kan.
Hiermee zijn we in Drogeham klaar voor de toekomst.
En een ander bijkomend voordeel is dat met elke inschrijving een vereniging kunnen steunen. Welke
vereniging? Dat bepalen we samen. Wil je jouw vereniging opgeven voor deze actie dan kan je dit kenbaar maken bij: pbdrogeham@gmail.com. Voor iedere inschrijving ontvangt jouw club dan €50,00. Dat
is gemakkelijk verdiend. Toch?
Met vriendelijke groet, Plaatselijk Belang Drogeham

Schoenendoosactie 2021
Graag willen wij iedereen bedanken die (ook) dit jaar heeft meegewerkt aan de Schoenendoosactie! Wij hebben gevulde dozen
ontvangen en giften/speelgoed gekregen, waarmee we ook nog
een aantal dozen konden vullen. Super!
In totaal zijn er 37 dozen naar het inzamelpunt in Heerenveen gebracht. Dat betekent dat er 37 kinderen blij gemaakt gaan worden
met de goed gevulde schoenendozen uit Droegeham!
Groeten,
Janneke Hoeksma en Carine Broos
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Bingo
Beste dorpsgenoten,
De bingo van VV Drogeham wordt verplaatst van 18 december naar 14 januari. Ook dit jaar is de bingo
weer online ivm covid maatregelen. Voor de verkoop van de bingo kaarten zullen wij de informatie via
facebook en instagram doorgeven, houd deze dus goed in de gaten! Ook deze bingo bestaat weer uit
de reguliere 5 rondes, en als extra is er 1 ronde los te koop als de superronde. Ook deze editie belooft
een knallend prijzenpakket!
Noteer dus alvast vrijdagavond 14 januari 2022, 20.00 uur in je agenda!
Sportieve groet VV Drogeham

Bibliotheek
Bibliotheek geopend tĳdens lockdown
De deuren van de bibliotheek blĳven geopend tĳdens deze lockdown. Door de hulp die de
bibliotheek biedt bĳ het online inplannen van een afspraak voor een boosterprik, het installeren
van de CoronaCheck-app en andere vragen over de digitale overheid, is de dienstverlening van de
bibliotheek essentieel. Daarom is de bibliotheek tĳdens de lockdown geopend.
De bibliotheek doet al langer veel meer dan alleen boeken uitlenen. De bibliotheek helpt bijvoorbeeld
ook mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ook mensen die digitaal vaardiger willen worden,
kunnen bij de bibliotheek terecht. Wie bijvoorbeeld hulp nodig heeft op een website van de overheid
krijgt hulp van de bibliotheek. Een hiervoor geschoolde bibliotheekmedewerker helpt dan bij het vinden
van de juiste informatie. Dat kan over van alles gaan: van het doorgeven van een verhuizing tot het aanvragen van een DigiD, kinderopvangtoeslag of huursubsidie. Al die zaken gaan nu digitaal, maar voor
heel veel mensen is dat ingewikkeld.
Meer dan 600 vragen binnen drie maanden
De laatste tijd gaan er heel veel vragen over het online maken van een afspraak bij de GGD voor een
corona-vaccinatie en het installeren van de CoronaCheck-app. Alleen in Noord-Friesland al werden die
vragen de afgelopen drie maanden meer dan 600 keer gesteld aan bibliotheekmedewerkers. Ook zien
de medewerkers steeds vaker mensen die willen leren videobellen of whatsappen om het contact met
familie of vrienden te onderhouden nu ze minder mensen zien. En omdat de bibliotheken open blijven
tijdens deze lockdown, kunnen de medewerkers elke dag zoveel mogelijk mensen ondersteunen bij hun
vragen.
Gratis en voor iedereen
Vragen stellen kan tijdens openingsuren van de bibliotheek, het is gratis voor iedereen, lid zijn van de
bibliotheek is dus niet nodig. De sluitingstijd van de bibliotheek is wel vervroegd: van 18.00 uur naar
17.00 uur. Alle actuele openingstijden en meer informatie over de dienstverlening van de bibliotheek
staat op ontdekdebieb.nl.
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Inventarisatie woningtekort

Beste dorpsgenoten,
Het tekort aan woningen in Nederland is enorm. Ook in Drogeham is de vraag naar woningen momenteel
groter dan het huidige aanbod. Wij willen op dit gebied actie ondernemen. Wij hopen te bereiken dat er
nieuwbouw plaats gaat vinden in Drogeham. Dit zorgt direct voor nieuwe woonruimte, maar brengt ook
doorstroming op gang wat de bestaande woningmarkt betreft.
Allereerst inventariseren wij wie er op zoek zijn naar een koopwoning/appartement of bouwkavel in Drogeham. Dus:
Ben jij/ bent u op zoek naar een koophuis/appartement of hebt u interesse in een bouwkavel in Drogeham? Dan zou u ons enorm helpen om dit door te geven aan Alycke via: aabijma@gmail.com of door een
briefje in de bus te doen bij de Delte 25.
Ook voor vragen zijn wij via dit e-mailadres bereikbaar.
Wordt vervolgd!
Willem Veenstra
Alycke Sikkema-Bijma
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Anna’s Kniphoekje
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

0628276418

Eastermar

Bosmastrjitte 11 Drogeham

’n paar handige handen
Metselwerk Lijmwerk en renovatiewerk. Voor bedrijf en particulier

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

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
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Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

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

Medisch voetzorg
Drogeham e/o

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

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

Jolanda Veenstra
M .0613904284

Mei Elkoar Yn Droegeham

Prĳswinnaars Kerstdorp Drogeham 2021
Wat is het ook dit jaar weer een feest om door de verlichte straten van Drogeham te lopen. Ondanks dat
het donker en koud is, nodigt het ’s avonds uit om naar buiten te gaan en te zien hoe prachtig de vele
tuinen en huizen (en soms hele straten!) versierd zijn.
De jury had dan ook geen makkelijke taak. Door maar liefst zes juryleden zijn alle tuinen bekeken en beoordeeld en zijn de uiteindelijke prijswinnaars bekendgemaakt:
1e prijs
2e prijs
3e prijs

Sander en Margryt Greveling
Sjoerd Prins en Janske Poos
Goitzen Oldenburger

Bindert Japiksstrjitte 17
Tillewei 20
De Buorren 35

47 punten
45 punten
44 punten

De onderlinge verschillen tussen de nummers 1, 2 en 3 zijn heel erg klein, wat het extra spannend maakte. Maar intussen is de wisselbeker uitgereikt aan de familie Greveling van de Bindert Japiksstrjitte 17.
De jury beschreef de tuin als ‘zeer origineel’ en waardeerde vooral de stijl en klasse waarmee de tuin is
ingericht. ‘Er is duidelijk veel tijd en aandacht besteed aan de prachtige jurk die als één van de centerpieces opgesteld staat. Bijzonder is verder dat er veel verschillende materialen en items zijn gebruikt, maar
dat het toch allemaal heel goed bij elkaar past en zo een uitzonderlijk mooi geheel vormt.’
Behalve de juryprijzen wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. En die is gewonnen door:
Albert en Sonja de Zwart van de Bindert Japiksstrjitte 57.
De nummers 17 en 57 zijn niet de enige tuinen waar in de Bindert Japiksstrjitte de kerstlampjes branden:
er zijn meer tuinen prachtig versierd. En eigenlijk is het de buurt als geheel die je een warm wintergevoel
geeft als je er doorheen loopt. In deze tijd met corona-maatregelen, waarin veel dingen niet mogelijk zijn,
is dit wel een erg fijne uitzondering!
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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.

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

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

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

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!

Bloembollen geven Drogeham kleur!
In oktober werd Plaatselijk Belang Drogeham benaderd door de gemeente Achtkarspelen of er ook belangstelling was voor circa 5000 bloembollen om de mienskip op te fleuren. Uiteraard hebben we hier
graag gebruik van gemaakt!
Zoveel bloembollen planten is nog een hele klus daarom heeft Plaatselijk Belang de hulp ingeroepen van
de dagbestedingslocatie van Zorginitiatief De Bosk/DriezorgDaniël uit Harkema.
Op 30 november zijn een aantal deelnemers en hun begeleider gestart met planten aan De Sânnen en de
Tillewei zodat we in het voorjaar aan beide kanten van Drogeham een fleurig welkom hebben.

Omsjen actie met Kerst
U hebt als dorpsbewoners de afgelopen weken flink uw best gedaan. Er zijn maar liefst bijna honderd
namen en adressen doorgegeven voor de Omsjen actie. Deze mensen ontvangen een aardigheidje om
ze te laten weten dat we er in Drogeham graag voor elkaar willen zijn. Een kleine blijk van aandacht en
van ‘omsjen’ naar elkaar.
Op het moment van schrijven zijn de attenties voor deze honderd dorpsbewoners nog niet bezorgd,
maar staan ze klaar om uitgedeeld te worden. Dat zal in de laatste paar dagen voor Kerst gedaan worden
door vrijwilligers van MEYD.
We willen iedereen bedanken die namen en adressen aan ons doorgegeven heeft, want zonder deze
inbreng zou de Omsjen actie niet al twee jaar achter elkaar zo’n succes zijn!
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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

G. de Haan
inboedels & ontruimingen gevraagd
open op afspraak: 06 - 51550354
Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129

Nagelstudio Edileuza
Nailart
Voet-Hand verzorging

www.edileuza.nl
tel: 06 4677 8333

voor meer info: 06 - 51550354 G. de Haan

Prĳspuzzel MEYD
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-.
Wilt u ook graag kans maken? Los de rebus op en mail uw oplossing naar MEYD@drogeham.com o.v.v.
uw naam, adres en telefoonnummer of vul uw gegevens hieronder in, knip de pagina uit en lever het in
bij MEYD, Delte 20. Bij de ingang hangt een brievenbus.
De prijswinnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld en bekend gemaakt op onze website en in de
volgende editie van Brinkpraat. Veel succes!
Uiterste inleverdatum is donderdag 20 januari a.s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplossing:

………………………………………………………………………………………………

Naam:

………………………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………………………

Tel.nr.

………………………………………………………………………………………………

Winnaar MEYD-prĳswoordpuzzel december 2021
De oplossing van de prijswoordpuzzel in december was ‘de tijd van gezelligheid’.
Uit de 29 goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken:
Mw. J. Smid. Gefeliciteerd met de prijs!
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.
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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

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!

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

0512-364601
06-50451705
www.schildersbedrijfoebelevisser.nl

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

Dinsdag tot Vrijdag
Geopend van 09.00 tot 21.00 uur
en zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur
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VV DROGEHAM
ůƟũĚsporƟef in uw ŵŝĚĚen!

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

APK • AUTOPOETSEN • CARWASH • FINANCIERING • LEASE • OCCASIONS
ONDERHOUD • SCHADEHERSTEL • TANKSTATION

MAATWERK IN
HOUT EN STAAL

Oastkern 17, Kootstertille
www.stark-interieur.nl

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

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

Oude foto‘s
Historische boerderĳen aan It Kleasterbreed Buweklooster (4)
Inleiding
In de nummers oktober, november en december 2021 van Brinkpraat hebben we door oude foto’s de geschiedenis van de boerderijen aan It Kleasterbreed in beeld gebracht. Deze keer twee oude schilderijen
van deze historische omgeving, een oude foto gemaakt in 1938 en nog twee recente foto’s.
1. Schilderĳ Teye Eltes Beima van de boerderĳen bĳ Buweklooster 1821 (Foto Wytse Sikkema)

Dit schilderij van de drie boerderijen aan It Kleasterbreed is in 1821 gemaakt door Teye Eltes Beima
(1780-1860). De breedte is 57 centimeter en de hoogte 40 centimeter. Het is op hout geschilderd en
geeft een heel mooi beeld van de oude boerderijen bij Buweklooster tweehonderd jaar geleden. De
naam van de schilder en het jaartal staan aan de onderkant vermeld.
Rechts staat de boerderij It Kleasterbreed 1. Deze is later afgebroken. In het midden boerderij It Kleasterbreed 3. Links boerderij It Kleasterbreed nummer 5. Deze zag er heel anders uit dan de boerderij die
er nu staat.
De verhoudingen zijn op het schilderij niet heel nauwkeurig weergegeven. De doorgang tussen de boerderijen It Kleasterbreed 1 en 3 was veel breder dan op het schilderij. Deze doorgang is nu het pad naar de
begraafplaats Bouwekleaster. Van de boerderijen die op het schilderij staan, is alleen het woongedeelte
van de middelste boerderij (It Kleasterbreed 3) nog in de oude staat. Schilder Teye Eltes Beima maakte
schilderijen van schepen, molens, boerderijen en onderwerpen uit de Bijbel. Hij maakte ook schoorsteenstukken. Dit zijn schilderijen boven een oude schouw of schoorsteenmantel. Hij kwam uit Eastermar. Zijn
vader Elte Pieters Beima had daar een bakkerij en een herberg. In Eastermar is de Elte Martens Beimastrjitte. Deze straat is genoemd naar een neef (oomzegger) van de schilder Teye Eltes Beima. Deze neef
was eerst bakkersknecht in Eastermar en later onder meer sterrenkundige in Leiden.
(Vervolg op bladzijde 24)
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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.

Bruggeman Drogeham

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

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

08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00

Je vindt het bij SPAR !

De Buorren 26
9289 HG Drogeham
spardrogeham@despar.info
0512-331250

9 Zonnepanelen

9 Waterontharders

9 Installatiewerk

9 Isolatiewerken

Voor meer informatie:
www.vedunoord.nl

|

info@vedunoord.nl

|

06 3630 3046

de Buorren 2, 9289 HG Drogeham
telnr. 0512-331602
O P E N I N G S T I J D E N:
maandag 16:00 - 20:00
dinsdag t/m donderdag van 11:30 - 20:00
vrijdag / zaterdag van 11:30 - 20:30
zondag 15:00 - 20:00
-*-*- Tevens het adres voor uw salades, koude- en warme buffetten -*-*-

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

2. Schilderĳ Bouke van der Sloot van interieur boerderĳ It Kleasterbreed 3 gemaakt in 1952

Bouke van der Sloot (1908-1994) maakte zeventig jaar geleden dit schilderij van het interieur van de
voorkamer van de boerderij It Kleasterbreed 3. Deze staat rechts van het pad naar de begraafplaats
Bouwekleaster. Hij schilderde de schouw (schoorsteenmantel) en een deel van de originele tegelwanden
waarop allerlei dieren zijn afgebeeld.
3. Foto gemaakt bĳ boerderĳ It Kleasterbreed 3 in 1938

De boerderij It Kleasterbreed 3 werd in 1911 gepacht door Sikke Jans Sikkema (1874-1933) en Saapke
Sikkema-Hoekstra (1877-1948). Deze foto is in 1938 gemaakt bij de deur naar het woongedeelte van de
boerderij. Achter de brede onderdeur staat Saapke Sikkema (links) in gesprek met haar dochters. In de
deuropening rechts Beitske Sikkema. Voor de deur staan Yke en IJtje Sikkema.
(Deze oude foto is opgenomen met toestemming van familie Sikkema.)
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4. De boerderĳen aan It Kleasterbreed in 2021 (Foto Wytse Sikkema)

De omgeving ziet er nu heel anders uit dan in 1821 toen Beima zijn schilderij van de boerderijen bij
Buweklooster maakte. Voor de boerderijen staat een rij oude eikenbomen. In 2021 was het met het oog
op de veiligheid nodig twee van deze karakteristieke bomen te kappen.
5. It Skeanpaad (Foto Wytse Sikkema)

Vanaf It Kleasterbreed loopt een pad schuin door de weilanden naar de buurt van Drogeham. De naam
hiervan is: It Skeanpaad.
Afsluiting
Het is nu tweehonderd jaar geleden dat Teye Eltes Beima het schilderij van de boerderijen aan It Kleasterbreed maakte. Heel bijzonder dat dit unieke schilderij bewaard gebleven is. In een beschrijving staat:
‘Teye Eltes Beima vereeuwigde de boerderijen van Buweklooster’. De ‘Heerenveense Koerier’ schreef op
2 januari 1952: ‘Sfeer van eeuwen hangt over Buweklooster en zijn oude boerderijen’.
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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