
nr. 2    •    Februari 2022    •    Jaargang 37    
1

Colofon

Over Brinkpraat
Brinkpraat is de dorpskrant van Drogeham en verschijnt 10 keer per jaar.

Redactie
Petra Hartholt Lândyk 2 tel. 332972
Jogien v.d. Molen Lytsewei 26b tel. 06-11805579
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 

21 februari  Nummer 3 (maart)
21 maart Nummer 4 (april)
18 april Nummer 5 (mei)
23 mei Nummer 6 (juni)

De Brinkpraat verschĳ nt ongeveer 1,5 week na kopĳ datum
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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

Februari

11 en 25 februari Klaverjassen Kantine vv Drogeham 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

Van de redactie

Een tĳ d van komen en een tĳ d van gaan....

Nu alles weer wat opengaat, zal dit zinnetje vast en zeker vaker worden gebruikt. Want hoe gezellig het 
ook is om even ergens heen te gaan, er komt ook een tijd dat je weer huiswaarts moet.
Maar het kan worden gebruikt bij afscheid, wanneer een collega verandert van baan of stopt met werken, 
of wanneer buren verhuizen, of bij veranderingen in je eigen leven...

Ook binnen onze dorpskrant spreken we van een tijd van komen en een tijd van gaan:   
nu we weer een nieuwe jaargang starten mogen we een nieuwe adverteerder welkom heten: Apetito. En 
heel fi jn dat er geen adverteerder heeft opgezegd, enkele adverteerders hebben hun advertentie aange-
past, dus neem alle advertenties ook eens door, wij zijn blij met al onze adverteerders!

Daarnaast is er binnen het redactieteam ook een tijd van gaan aangebroken, want na jaren lid te zijn 
geweest van de redactie heeft Janneke Hoeksma aangegeven te stoppen. Vanaf hier willen wij haar nog-
maals ontzettend bedanken voor al het werk wat zij heeft gedaan voor Brinkpraat!
En waar de één gaat, komt de ander: Jogien van der Molen gaat de functie van Janneke overnemen, we 
zijn blij dat zij ons team komt versterken en heten haar van harte welkom!



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

Ik ben er
voor u.

Henk Visser

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

06-02:  11.00 uur Ds. J. Nutma – Drachten  Fryske Tsjinst
14.30 uur Kandidaat P. Zuidema - Tolbert

13-02:  09.30 uur Ds. J. van der Wal - Appingedam
14.30 uur Ds. A.A.J. de Boer – Dokkum/Driesum

20-02:  09.30 uur Ds. J. Jongsma
14.30 uur Ds. G. Meijer - Zuidlaren

27-02:  09.30 uur Ds. T. Dijkema - IJlst
14.30 uur Ds. J. Jongsma

06-03:  11.00 uur Ds. J. Jongsma
14.30 uur Ds. D. Mak - Groningen

CGK Drogeham

06-02:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
13-02:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
20-02:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
27-02:  09.30 uur Kandidaat J. van Limbeek
 14.00 uur Kandidaat J. van Limbeek
06-03:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen

PKN Drogeham
De diensten worden gehouden in de Jacob-Tsjerke aan de Sannen 22.  
De diensten zijn eveneens online te volgen (live of achteraf) via www.pkndrogeham.nl

06-02: 09.30 uur Mw. A. Plantinga – Ee
13-02: 09.30 uur De heer J. Smit
20-02: 09.30 uur Mw. G. Braam-Posthumus – Borculo
27-02: 09.30 uur Ds. M.T.P.M. Oomens – Burum
06-03: 09.30 uur Ds. J.G. Arensman - Drachten



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

 Zonnepanelen  Waterontharders

 Installatiewerk  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 -*-*- 
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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

Nieuws van de Vogelwacht
We staan weer aan het begin van een nieuw vogeljaar en voordat het weet zitten de vogels weer op hun 
eieren. Het is ons de afgelopen jaren nog niet gelukt om een bezet ooievaarsnest te krijgen in Drogeham. 
Als vogelwacht willen wij de kans hierop vergroten en wij hebben besloten om nog een ooievaarsnest te 
plaatsen. Het nest is geplaatst in het weiland van Egbert en Anja Veenstra en is goed zichtbaar vanaf de 
rondweg. Wij hopen dat wij het liefst al het komende jaren kunnen een paartje kunnen verleiden om op 
één van de nesten te gaan plaatsnemen. Ook dit jaar zullen wij de rand van hetzelfde perceel weer gaan 
inzaaien met een kruidenrijkmengsel. 
Wij hopen dat jullie het komende jaar weer zullen genieten van deze pracht en praal. 

Plaatsen van het nest op 
22 januari 2022. 

De ooievaar
Ooievaars hebben sinds het dieptepunt in de jaren tachtig (9-12 broedparen) met behulp van de mens 
een gigantische comeback gemaakt. Door gebruik van pesticide, ruilverkaveling en jacht was het aantal 
gedecimeerd, maar ondertussen zijn de aantallen weer even groot als voor de oorlog (1200 - 1300 broed-
paren in 2020). 

Ooievaars leggen 2-5 eieren welke door beide ouders worden bebroed en na ruim dertig dagen komen 
de eieren uit. De jongen verblijven vervolgens nog ongeveer 10 weken op het nest voor ze uitvliegen. 
Na de broedtijd gaan de ooievaars op trek naar hun overwinteringskwartieren. Van de broedvogels over-
wintert 35% in Nederland. De jongen gaan allemaal op pad.  Degenen die niet zijn omgekomen, keren 
doorgaans na 2-4 jaar terug.  Ze zijn dan geslachtsrijp.
‘Onze’ ooievaars vertrekken vooral naar Zuid-Europa en West-Afrika. Zij houden zich tegenwoordig ook 
deels op bij niet-afgedekte vuilstortplaatsen in Midden- en Zuid - Spanje. Er is op die plekken voldoen-
de voedsel. Het menu bestaat uit insecten, muizen en ratten. In West -Afrika verblijven veel ooievaars in 
mangrovebossen en moerassen van het stroomgebied van de Niger.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

Wilt u ook graag kans maken? Los de puzzel 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 17 februari a.s.



Probeer nu 5 
maaltijden voor 
slechts € 19,95!

Speciaal voor jou

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. 

Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• 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. 

www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Ook
natriumarm,

vegetarisch of 
glutenvrij.

Tillewei 13 Drogeham
Tel: 0615335695

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

>
>
>
>

tweewielers



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

 
*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 
 

Hair and Beautysalon

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
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Winnaar MEYD-prĳ spuzzel januari 2022 

De oplossing van de prijspuzzel in januari was ‘MEYD wenst u een gelukkig en gezond nieuw jaar’. 

Uit de 26 goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: Mw. 
G. Overzet. Gefeliciteerd met de prijs! 

De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.

PostCodeRoos

Hallo Dorpsbewoners,

Even een vraag aan jullie, met mogelijk mooie gevolgen.

Betalen jullie ook energiebelasting op de energierekening voor stroom?
Willen jullie die eens opzoeken? En kijken of onderstaand plan gunstig is voor jullie, want die belasting 
hoef je mogelijk volgend jaar niet meer te betalen!

Interesse? Lees onderstaande info en als je na het lezen nog enthousiast bent mail dan je naam en totaal 
kWh verbruik naar tkrol@hamstermieden.nl en ik kom erbij jullie op terug.

Deelnemers
Wanneer er bij u in de buurt een initiatief is ontstaan zult u op een gegeven moment de mogelijkheid 
krijgen aan een project deel te nemen door daarin te investeren. Op deze manier maakt u een project 
mede mogelijk, wekt u duurzame energie op en kunt u een fi nancieel voordeel behalen.

De deelnemers worden lid van de (opwek) coöperatie. De coöperatieleden brengen de investering voor 
de zonnepanelen bij elkaar. Wanneer de zonnepanelen installatie draait en de coöperatie een aanwijzing 
van de Belastingdienst heeft verkregen, ontvangen de deelnemers de vrijstelling van energiebelasting 
op de energierekening van hun energieleverancier. Particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen 
kunnen allemaal lid worden van een coöperatie. 

Dit betekent dat iedereen kan deelnemen aan een PostCodeRoos project. Deelnemers aan een project 
moeten wel in de nabijheid – in de PostCodeRoos – van de productie-installatie wonen, een kleinverbrui-
kersaansluiting hebben en natuurlijk zelf elektriciteit verbruiken.

Initiatief nemers
Het begin van een project ontstaat wanneer een aantal gemotiveerde mensen samen de handschoen 
oppakken en besluiten dat ook hun buurt of dorp zou moeten bijdragen aan de duurzame energievoor-
ziening om daarbij er met elkaar ook fi nancieel beter van te worden.

In veel gevallen wordt bij de voorbereiding van een project professionele ondersteuning gezocht, provin-
cies en gemeenten stellen hiervoor vaak een startsubsidie beschikbaar.

Een initiatief komt in aanmerking voor de PostCodeRoos Regeling wanneer deze heeft voldaan aan alle 
voorwaarden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het oprichten van een coöperatie (vaak vormen de initiatief-
nemers het coöperatie bestuur), het bij elkaar brengen van voldoende leden die deelnemen in het pro-
ject, het laten plaatsen van de opwek installatie, en het aanmelden van de installatie bij keuringsinstantie 
CertiQ.



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  

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

Eastermar

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.
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Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan dan kan de coöperatie de beschikking aanvragen tot ‘aanwij-
zing voor de Regeling Verlaagd Tarief’ bij de Belastingdienst. Wanneer de beschikking is aangevraagd 
beoordeeld de Belastingdienst of de coöperatie aan alle voorwaarden heeft voldaan en ontvangt op 
basis hiervan een reactie.

Dak of locatie eigenaar
PostCodeRoos projecten worden doorgaans gerealiseerd op locaties die eigendom zijn van derden. Dit 
kunnen bijvoorbeeld daken van agrariërs, bedrijven of maatschappelijke instellingen zijn. Een zonnepa-
neel heeft een oppervlakte van ongeveer 1,7 m2. Bij een project van 200 zonnepanelen op is een opper-
vlakte van ongeveer 400 m2 meter nodig. De coöperatie maakt 15 jaar gebruik van de desbetreffende 
locatie. Om dit juridisch vast te leggen wordt een opstaprecht gevestigd bij de notaris. In een opsta-
lovereenkomst wordt omschreven dat de coöperatie het recht heeft om (een deel) van de locatie 15 jaar 
te gebruiken. Ook wordt in deze overeenkomst geregeld wat de eventuele vergoeding is die de locatie 
eigenaar ontvangt voor het beschikbaar stellen van het dak of de grond. Wat deze vergoeding is hangt 
af van de wensen van de locatie eigenaar en de mogelijkheden die de business case van de coöperatie 
biedt. Een PostCodeRoos project heeft een looptijd van 15 jaar, de technische levensduur van de panelen 
is veel langer. Onderdeel van de afspraken is ook wat er na 15 jaar met de opwekinstallatie zal gebeuren, 
in veel gevallen gaat deze dan over naar de dak- of locatie eigenaar.

De opgewekte elektriciteit wordt ingevoed op het net. Hiervoor wordt, op aanvraag van de coöpera-
tie, door de netbeheerder een aparte aansluiting geplaatst. Dit is een zogenaamde ‘zuivere terugleve-
ring-aansluiting’ waardoor alleen energie wordt terug geleverd aan het elektriciteitsnet. Er wordt ook een 
aparte meterkast geplaatst waar de zonnepaneleninstallatie en de ‘zuivere teruglevering-aansluiting’ aan 
elkaar worden verbonden.

In verband met de af te sluiten verzekeringen door de coöperatie is het van belang dat vast staat dat het 
dak sterk genoeg is om de opwekinstallatie te dragen.

Geschiedenis van Drogeham

Gymnastiek
Lange tijd beschikte Drogeham niet over een gymnastieklokaal. De gymnastieklessen werden in het klas-
lokaal op de lagere school of op het schoolplein gegeven. In 1953 werd er een gymnastiekvereniging in 
ons dorp opgericht. In de krant stond: In Drogeham is een gymnastiekvereniging opgericht met 80 leden. 
Wegens gebrek aan lokaliteit zullen de oefeningen gehouden worden in de schuur van A. Buma. (Deze 
woonde in de boerderij aan de Tillewei 17). En ook stond in de krant: Gevraagd: een gediplomeerd leider 
voor pas opgerichte gymnastiekclub. Opgave aan Tj. Boksma te Drogeham. Telef. 05121-212.

School werd gymnastieklokaal, badhuis en kleuterschool
In 1958 kreeg Drogeham een eigen gymnastieklokaal. Het lokaal werd gevestigd in de oude hervormde 
school aan de Buorren 23 (tegenover de Spar). Op deze plaats staan nu huizen aan het Skoallepaed. Op 
30 oktober van dat jaar stond in de Leeuwarder Courant: In Drogeham ging gistermiddag alles in drieën. 
Met drie verschillende sleutels zijn daar drie verschillende lokaliteiten geopend en deze zijn zo gelegen, 
dan men van drie-in-één kan spreken. Er werden drie demonstraties gegeven: zingen (door de kleuters), 
gymnastiek (door meisjes van de chr. gymnastiekvereniging) en douchen (door het water uit de kraan). 
Tenslotte fl eurde het korps Halleluja dat alles met muziek op, zij het niet in driekwartsmaat, welke maat 
wij overigens wel konden beluisteren in de grammafoonmuziek, waarop de gymnastiekleraar J. Reitsma 
van Drachten zijn dames oefeningen liet doen. 

Wij willen maar zeggen dat er in Drogeham een feestelijke stemming heerste en dat het dorp zich niet 
onbetuigd liet bij deze driedelige opening: van een vernieuwd kleuterschoollokaal, een grote gymnas-
tiekzaal (combinatie van drie schoollokalen), een badhuisje met zes douches (gebouwd in ex-w.c.’s) en dat 
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ondergebracht in de oude hervormde school, die een jaar geleden door de leerlingen en het personeel 
verlaten werd.

Omdat veel mensen in die tijd nog geen douche hadden gingen ze naar het badhuis om te douchen. In 
1970, toen de meeste mensen inmiddels wel een douche hadden, is het badhuis weer gesloten.

Bewoners van de Buorren (oostelĳ k deel)

Er is een lijst uit 1960 bewaard gebleven waarop de bewoners van dat jaar zijn vermeld. Aan de Buorren 
woonden toen de volgende mensen.  

(oneven nummers = zuidkant, even nummers = noordkant)
(nummering loopt op van oost naar west)

1.  Wiebren Wijma Trientje Komrij (ovl.)
3. Anne Posthumus Gaatske Wijma (ovl.)
5. Anne Groenveld Aukje van der Kuip
7. Jetze Wijma Aafke van der Wal
9. (samengevoegd met nr. 9)
11. Johannes de Vries IJtje Zijlstra
13. Cornelis Groenveld Anna Hoeksma
15. Rintje de Jong Trijntje Postmus
17. Piet Laagland Annie Langendijk
19. Alle van der Wal Ankje Kramer
21. Gosse Kamminga Ineke de Haan
23. gymnastieklokaal
25a Andries Schut Baukje de Graaf
25.  Hendrik van der Wal Jiltina Veenstra
27. Marten de Jong Goitske Hoogsteen
29. Heerke Witteveen Wytske Veenstra
31. Sietze Fokkinga Gé Hempel
33. Abele Kamminga Marijke Kramer
35. Pieter de Vries -
37. Jarig Bijlsma Tetje Keuning

2. Marten Postmus Trien Buma
4. Jan Postmus Neeltje Kloosterman
6. Jarig Wijma Sietske de Vries
8. Gerk Kazemier (ovl.) Antje Tabak
10. Liekele Wielinga (ovl.) Gerkje Huisma
10a Fokke Hoeksma Anje Brouwer
12. Romke Hoeksma Trien Postmus
14. Fokke Overzet Hendrikje van der Bij
16. (samengevoegd met nr. 14)
18. Jan de Vries Aukje Algra
20. Pieter Nicolai Aaltje van Dijk
22. Jacob Visser Dirkje Rekker
24. Jan Nicolai Marie Wieling
26. Jan Posthumus Grietje Jansma
28. Wiebe Hamstra Hebeltje Visser
30. Gauke Postema Jantje Zandberg (ovl.)
32. Pieter Fokkinga Cornelia de Haan
34. Jentje van der Woude Jitske de Vries
36. Pieter Brouwer Marijke Iwema
38. Jan Fokkinga -

De nummer 23, 25a en 25 zijn afgebroken. Hier staan nu de huizen aan het Skoallepaad. Nummer 25a 
stond helemaal achter het gymnastieklokaal en was vanaf de weg niet zichtbaar. 

Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Oproep

Brinkpraat bestaat van 1986, dus zijn er al vele exemplaren verschenen.
Van alle jaargangen is een exemplaar bewaard, maar nu we al toe zijn aan jaargang 37 wordt “het archief” 
wel erg vol.
Daarom zijn wij op zoek naar een dorpsgenoot die handig is, tijd heeft en voor ons alle jaargangen wil 
digitaliseren. Wij beseffen dat het een tijdrovende klus is en vragen ook niet om dit binnen een bepaalde 
periode te realiseren.
Wie wil deze klus op zich nemen?
Voor meer informatie of aanmelden kan er contact worden opgenomen met de redactie van Brinkpraat.



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!

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.

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



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

Swarte Mar 3      
Noardburgum

0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl

Zonnepanelen
Elektra
Ventilatie

Zinkwerk
Gas & CV installaties
Dakbedekking

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

Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129
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Vereniging van Plaatselijk Belang Drogeham

Mededelingen/informatie: 

*Het bestuur heeft besloten om de jaarvergadering, die gepland stond voor 3 
maart 2022, eerst niet te houden i.v.m. de huidige situatie i.v.m. Covid-19. 

*Jan Tjoelker heeft, i.v.m. verhuizing, afscheid genomen van het bestuur. 
Nogmaals hartelijk bedankt voor jouw inzet en de fi jne samenwerking.

*Het bestuur bestaat uit:
Klaas Alma, voorzitter
Anneke van der Galiën, secretaris
Lonneke Reitsma, penningmeester
Henrike de Jong, algemeen bestuurslid
Vacant, algemeen bestuurslid

Contactgegevens: secretariaat: Bindert Japiksstrjitte 34, 9289 JK Drogeham
e-mailadres: pbdrogeham@gmail.com 

*PB Drogeham wil de vrijwilligers en Mark de Jong (beschikbaar stellen vrachtwagen) langs deze weg 
nogmaals bedanken voor hun medewerking bij het plaatsen van de kerstbomen.

Gondelvaart op wielen

It giet oan! Niet de tocht der tochten maar wel de Gondelvaart op wielen in Drogeham.
Nog nooit was het zo spannend of het door kon gaan. Maar Drogeham gaat laten zien waarom dat dit 
evenement op de Representatieve Lijst van Immaterieel Cultureel erfgoedlijst van de Mensheid van Unes-
co is geplaatst.

Na 2 jaar zijn we weer terug. Noteer alvast 16 en 17 september 2022 in de agenda. 
Als er nog inwoners zijn die graag willen helpen maar niet weten bij wie ze zich moeten melden kan een 
mail sturen naar gondelvaartopwielen@gmail.com.

Binnenkort gaan we de thema’s aan u te presenteren.



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

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
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Oude foto‘s
Het Buweklooster 1249-1580

Sfeer van eeuwen hangt over Buweklooster

Inleiding
In de vier voorgaande nummers van Brinkpraat hebben we de boerderijen aan It Kleasterbreed in beeld 
gebracht. Deze zijn gebouwd op het terrein dat vroeger bij het Buweklooster hoorde. In aansluiting daarop 
nu een tekening van het klooster, een kaartje van het grondgebied dat bij het klooster hoorde en een foto.

1. Het Buweklooster 1249-1580 
Het merendeel van de kloosters in Nederland is in de twaalfde en de dertiende eeuw gesticht. In de paro-
chie (kerkelijke gemeente) Augustinusga woonde omstreeks 1200 de rijke landheer Buwe Harckema. Hij 
besloot om van zijn vermogen op zijn land een klooster te laten bouwen. Hierbij kreeg hij hulp van de abt 
van het klooster Mariëngaarde bij Hallum. In 1248 werd met de bouw begonnen. December 1249 was het 
gebouw klaar. Het klooster kreeg de naam: Sepulchrum Sanctae Mariae. Deze Latijnse naam betekent: 
Graf van de Heilige Maria. In de volksmond werd het Buweklooster genoemd. Bij het klooster werd ook 
een kapel gebouwd. Deze kloosterkerk werd september 1252 ingewijd namens de bisschop van Munster.
Het klooster werd bewoond door nonnen. Dit zijn vrouwen die hun leven aan God en de naaste willen 
wijden. In 1292 waren er 170 bewoners.

2. Het klooster raakt na 1580 in verval
Het Buweklooster heeft ongeveer drie en een halve eeuw bestaan. In de zestiende eeuw vond in Neder-
land de Kerkhervorming plaats. Het gevolg was dat in ons land de Rooms Katholieke eredienst verboden 
werd. De Staten van Friesland besloten in 1580 dat alle kloosters in de provincie moesten worden opge-
heven. Op 31 maart 1580 werden de bezittingen van het Buweklooster verkocht. Het grondgebied dat bij 
het klooster hoorde, werd eigendom van de provincie. Het is daarna verkocht. Doordat het klooster niet 
meer bewoond werd, raakte het in verval. In 1800 zijn de laatste restanten afgebroken.

3. Tekening van het overblĳ fsel van Buweklooster gemaakt door Jacobus Stellingwerf in 1723
Bijna 300 jaar geleden maakte tekenaar Jacobus Stellingwerf (1667-1727) uit Amsterdam deze tekening 
van het gedeelte dat er toen nog over was van het grote kloostergebouw. In het dak zitten gaten.

 

Bij deze tekening staat: ‘Overblijfsel van S. Maria’s graf of Buwenklooster, eene Abdij in de Cisterijorde 
in de grietenij van Achtkarspelen, zoo als zich dat vertoonde in 1723 onder de parochie van Drogeham.’
Jacobus Stellingwerf heeft in 1723 ook een tekening gemaakt van de Walburgakerk in Drogeham.
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4. De Norbertĳ nse kloosterorde
Het Buweklooster hoorde bij de orde van de Norbertijnen. De heilige Norbertus, de oprichter van deze 
orde, zag de eerste christengemeente in Jeruzalem als ideaal. Dat betekende een leven van persoonlijke 
armoede, in het teken van de dienst aan God en de naaste. De leus was: ‘Tot elk goed werk bereid’. Het 
Buweklooster was van grote betekenis voor de omgeving. Er werden onder andere zieken verzorgd en 
hulpbehoevenden opgenomen. De nonnen verbouwden kruiden die als medicijn gebruikt konden worden.

5. Ontginning en vervening van het grondgebied dat bĳ  Buweklooster hoorde
In het gebied tussen Drogeham, de Hamsterpein, Augustinusga en Surhuizum lagen uitgestrekte heide-
velden die eigendom waren van het Buweklooster. Deze werden door mannen die in dienst van het kloos-
ter waren, ontgonnen en daarna als bouwland en weiland gebruikt. In het grondgebied van Buweklooster 
lag ook hoogveen. In dit veengebied werd turf gegraven die als brandstof werd gebruikt.

6. Kaartje grondgebied van Buweklooster in 1580

Op dit kaartje is een deel van het grondgebied dat in 1580 bij het Buweklooster hoorde, aangegeven. 
Het liep in zuidelijke richting door tot de Lits bij Rottevalle. Het land dat nu rond de boerderijen aan It 
Kleasterbreed ligt, hoorde vroeger bij het Buweklooster. 

7. Bronzen pot uit het voormalige Buweklooster

Deze bronzen pot uit het Buweklooster wordt bewaard in het 
Fries Museum in Leeuwarden. De foto is overgenomen uit het 
boek: ‘Kloosters in Friesland’ geschreven door Erik Betten in 
2009.

Afsluiting
Er zijn 59 kloosters in Friesland geweest. In de de loop van de tijd zijn ze allemaal afgebroken. In onze 
omgeving hebben drie kloosters gestaan: Buweklooster, Gerkesklooster en Veenklooster. In het boek 
‘Kloosters in Friesland’ staat: ‘Geen Nederlandse provincie is zo gevormd door de kloosters als Friesland, 
en nergens is die erfenis ook weer zo uit het landschap en de herinnering gewist’. In een verhaal over 
Buweklooster staat: ‘Sfeer van eeuwen hangt over Buweklooster’. Op het terrein waar het Buweklooster 
heeft gestaan, is nu de begraafplaats Bouwekleaster.

                                                                                                                              Klaas de Jong, Lytse Wei 26



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

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

Van der Meer Prefab BV
Jan Gerkeswei 8

9289 XL  Drogeham
0512-354139

www.vandermeerprefab.nl

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!

VV DROGEHAM 

spor ef in uw en! 



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

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

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

� 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.
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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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