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Van de redactie
“Keuzestress”
Iedereen zal het herkennen, het lijkt soms wel of het hele leven bestaat uit het
maken van keuzes.
Van de kleinste dingen, zoals welke kleren trek ik aan, wat gaan we vandaag
eten, welk programma gaan we zien op tv, waar gaan we heen met vakantie,
zeg ik ja of zeg ik nee? Bij een groot deel van de keuzes die je maakt sta je niet
eens stil. Maar het maken van “grotere” keuzes, zoals keuzes rondom school
of werk, of je woonsituatie geeft vaak wel spanning: keuzestress.
Binnenkort hebben we gemeenteraadsverkiezingen, ook daar moeten we
weer een keuze maken, welke partij verwoordt het beste jouw mening?
Zelfs de inhoud van deze Brinkpraat geeft keuzemogelijkheden, Plaatselijk Belang laat je kiezen over eventueel glasvezel, MEYD organiseert diverse activiteiten waaruit je kunt kiezen...
Veel leesplezier!

De redactie

Dorpsagenda
Maandag
Maandag
Dinsdag
Dinsdag
Donderdag

13.30 uur
13.30 uur
09.30 uur
13.00 uur
13.30 uur

Spelletjesmiddag
Wandelen
Koersbal
Handwerken
Klaverjassen

Maart
11 maart
16 maart
25 maart
30 + 31 maart

19.30 uur
09.15 uur
19.30 uur
19.30 uur

Klaverjassen
Schaatsen Kardinge
Klaverjassen
Paas workshop

Doarpskeamer
Doarpskeamer
Gymlokaal
Doarpskeamer
Doarpskeamer

Kantine vv Drogeham
Vertrek vanaf gymzaal
Kantine vv Drogeham
Doarpskeamer

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
U wordt van harte uitgenodigd om onze diensten in de kerk bij te wonen of online live of achteraf te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl
06-03: 11.00 uur
14.30 uur
09-03: 19.30 uur
13-03: 11.00 uur
14.30 uur
20-03: 09.30 uur
14.30 uur
27-03: 11.00 uur
14.30 uur
03-04: 09.30 uur
14.30 uur

Ds. J. Jongsma
Ds. D. Mak - Groningen
Ds. J. Jongsma Biddag
Ds. J. Jongsma. H.A.
Ds. Th. J. Havinga – Beilen
Ds. T. Groenveld - Drachten
Ds. T. Waalewijn - Leek
Ds. A.J. Dorst - Surhuisterveen
Martijn Dekker – Jongerenwerker GKV Assen
Ds. J. Jongsma
Ds. H.J. Siegers - Sneek

CGK Drogeham
06-03: 09.30 uur
14.00 uur
09-03: 15.30 uur
19.30 uur
13-03: 09.30 uur
14.00 uur
20-03: 09.30 uur
14.00 uur
27-03: 09.30 uur
14.00 uur
03-04: 09.30 uur
14.00 uur

Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen Biddag
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 H.A.
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen

PKN Drogeham
Alle diensten zijn online, live of ‘uit archief’ te volgen via
www.pkndrogeham.nl
06-03:
09-03:
13-03:
20-03:
27-03:
03-04:
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Ds. J.G. Arensman
Ds. J. Glas Biddag
Ds. T. Noort
Ds. J. Glas
Erwin Kooistra
mw. Drs. J. Kerkhof-De Vries
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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 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!

Bedankje
Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten, bloemen en bezoekjes na het overlijden van Meindert
Witteveen.
Jannie en de kinderen.

Compliment
Geachte redactie,
Ik wil jullie een compliment geven voor de inhoud en uitvoering van Brinkpraat.
Ik woon al 60 jaar niet meer in Drogeham en geniet in het bijzonder van de ingestuurde stukken van Klaas
de Jong en Simon Hoeksma.
Ik denk vaak, dat ik de mensen die daar in genoemd worden, ik ze beter gekend heb dan de huidige
Drogehamsters.
Ook de rubriek dat nieuwelingen zich voorstellen in Brinkpraat vind ik een mooi idee.
Houdt plezier in jullie werk!
Met de groetjes van Flora Wagenaar

Nieuws Huisartsenpraktijk Drogeham
Wat een pittige en bizarre winter is het geweest! Het is nog net geen lente, maar we kijken heel graag
vooruit. We hopen heel hard dat onze praktijk weer kan gaan draaien als vanouds met voldoende medewerkers en meer live contacten. Een aantal ontwikkelingen zullen daaraan bijdragen:
Nieuwe stagiaire doktersassistente Boukje Hiemstra
Per 1 februari is Boukje Hiemstra in onze praktijk werkzaam als stagiaire doktersassistente. Boukje zit in
het laatste jaar van de opleiding tot doktersassistente aan ROC De Friese Poort en rondt met deze stage
haar opleiding af. Boukje woont met haar man en twee zoontjes in Burdaard. Oorspronkelijk komt ze uit
Visvliet, maar ze spreekt wel Fries. Boukje is aanwezig op de dinsdag, donderdag en vrijdag.
Nieuwe huisarts in opleiding Heleen de Groot
Per 1 maart komt dokter Heleen de Groot in onze praktijk haar laatste stagejaar doen. Heleen is basisarts
en zit in haar derde en tevens laatste jaar tot specialisatie in de huisartsgeneeskunde. Heleen woont in
Groningen maar heeft haar roots in Friesland. In mei stapt ze in het huwelijksbootje. Zij zal aanwezig zijn
op de maandag, woensdag en vrijdag.
We hopen net als iedereen dat corona ons leven en ons werk minder zal gaan beheersen en dat we weer
een rustigere periode tegemoet gaan.
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Tillewei 13 Drogeham
Tel: 0615335695

Met zorg bereid.

Speciaal voor u

Probeer nu 5 maaltijden
voor slechts € 19,95!

Ook
natriumarm,
vegetarisch of
glutenvrij.

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

Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. Dat smaakt naar meer toch?
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw keuze.
Vermeld bij de bestelling actiecode 202-SCDR02A22. Eet smakelijk!

mr. A.J. Spoelstra
Lytse Wei 20
9289 LB Drogeham

Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 december 2022. Kijk voor de overige voorwaarden op
apetito-shop.nl/proefpakket.

Bestel
& geniet
van:

Runderlapje in jus
met bloemkool en
aardappelpuree

Runderhachee
met rode kool en
aardappelen

Nasi goreng
met kipsaté

Macaronischotel
met rundergehakt

Grootmoeders
kippannetje

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

Klaverjassen
Nu de corona beperkingen grotendeels zijn opgeheven kan er weer een kaartje worden gelegd in de
kantine.
Vorig jaar hebben we toch een aantal kaartavonden gehad waarvan alleen de eerste 3 mee tellen voor
de competitie.
Omdat er ook een aantal kaart avonden niet door konden gaan hebben we besloten het seizoen iets te
verlengen.
Hieronder staan de data wanneer er weer voor elke liefhebber geklaverjast kan worden.
Let op! We beginnen om 19.30uur ipv 20.00uur.
11
8
6
3

en 25 Maart
en 22 April*
en 20 Mei
en 17 Juni

Juni wordt tevens de prijsuitreiking gedaan voor diegene mee hebben gespeeld in de competitie.
*Vanwege bezetting kantine wordt er op 22 April uitgeweken naar de Fakkel.
Henk Storm
Hillie Zijlstra
Peter Kronemeijer

Bridgen
Hallo dorpsgenoten in Drogeham
Ik doe hier een oproep aan jullie om te reageren op de vraag:
Is er bij jullie ook belangstelling om te gaan bridgen.
Ik mag hier een cursus bridge aanbieden in de Doarpskeamer te Drogeham.
Bij voldoende aanmeldingen kunnen we dan van start gaan.
De regels zijn zo: De cursus is gratis, maar het is dan de bedoeling dat jullie later lid worden bij de bridgeclub in Surhuisterveen.
De dag, tijd en datum worden door de leden bepaald.
Graag hoor ik van u, dit kan door middel van de site van de doarpskeamer.
Het kan ook via een briefje in de brievenbus te doen bij de doarpskeamer.
Er mogen zich ook deelnemers uit andere dorpen opgeven.
U kunt zich opgeven tot 31 maart.
Groeten Harma Postmus
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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

Geschiedenis van Drogeham
Openbare lagere school
In 1873 werd in ons dorp een nieuwe openbare lagere school gebouwd. In de Leeuwarder Courant
stond: Op zaturdag den 15 maart e.k., ’s namiddags ten 3 ure, zal in het Gemeentehuis te Buitenpost, bij
enkele inschrijving, worden aanbesteed: Het bouwen van een schoolgebouw en onderwijzerswoning te
Drogeham, volgens bestek en teekening daarvan zijnde. De school werd gebouwd door Sake Durks van
der Meer en kwam aan het eind van de Buorren te staan, een eindje achter de huizen. De onderwijzerswoning, die momenteel verbouwd wordt, kwam voor het gebouw te staan.
Gereformeerde Kerk (Vrĳgemaakt)
Vanwege te weinig leerlingen werd de school in 1934 gesloten. In 1935 werd het gebouw in de krant te
koop aangeboden: Notaris J. Peereboom te Buitenpost zal, mede ten verzoeke van zijn ambtgenoot notaris Perk te Augustinusga, op maandag 18 februari 1935 ’s avonds 7 uur, bij Beerstra te Drogeham, finaal
in het openbaar verkoopen ten verzoeke van de Gemeente Achtkarspelen: De voormalige Openbare
School (3 lokalen), met flink woonhuis waarbij nieuw steenen schuurtje en tuin, benevens het achter de
school gelegen perceel wei- en bouwland (tuingrond) een en ander staande en liggende aan den straatweg in de buurt te Drogeham, kadastraal groot 38,20 are. (Opm.: De genoemde Beerstra was caféhouder
in Café De Ham).
Het gebouw werd gekocht door Albert Zijlstra die een busonderneming had. Hij ging wonen in het
schoolhuis en de oude school werd als garage gebruikt. In 1948 verkocht hij het gebouw aan de, in 1947
ontstane, Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt); toentertijd ook wel genoemd Gereformeerde Kerk (artikel
31). Op 20 december 1948 stond in het Nieuwsblad van Friesland: De Geref. Kerk naar artikel 31 heeft
beslag weten te leggen op het gebouw van de voormalige openbare lagere school, die in de laatste tijd
als garage dienst deed. Aannemer De Jong alhier is bezig met de verbouwing en het gereed maken van
het interieur teneinde het gebouw als kerk in te richten. De kerk zal ongeveer 200 zitplaatsen bevatten.
De godsdienstoefeningen worden thans in de Chr. Geref. kerk gehouden. Drie jaar later, in 1951 werd er
een pastorie aan de Buorren 58 (naast de Lego-winkel) gebouwd. In 1977 is het oude gebouw afgebroken en is er een nieuw kerkgebouw gebouwd.
Bewoners van de Buorren (westelĳk deel)
Er is een lijst uit 1960 bewaard gebleven waarop de bewoners van dat jaar zijn vermeld. Aan de westelijke
Buorren woonden toen de volgende mensen.
(oneven nummers = zuidkant, even nummers = noordkant) (nummering loopt op van oost naar west)
39.
41.
43.
45.
47.
49.
51.
53.
55.
57.
59.
61.
63.
63a
40.
42.
44.
nr. 3

Geert Smids
Marten Kalsbeek
Jelte Kramer
Rinze Pitstra
afgebroken
Geert de Haan
Jan Kazemier
Klaas Kramer
Oebele Brouwer
Jitze Miedema
Oege van Dijk
Jelle Storm
Marten de Jong
geref. kerk vrijgemaakt
Anne van der Meer
Anne Nicolai
Jan van der Heide
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Nel Veldhuizen
Sjoukje van Minnen
Maaike Veenstra
Elizabeth Tabak
Jantje Hiemstra
Coba Kramer
Ankje Veltman
Froukje Kramer
Griet Volbeda
Ytje Groenveld
Wopkje Spoelstra
Pietje Boomsma
Sjoukje Storm
Hottie Bijlsma
Richtje Jeltema

46.
48.
50.
52.
54.
56.
58.
60.
62.
64.
66.

Geert Hoving (ovl.)
Wiggele de Vries
Klaas Land
Pier Kramer
Pieter Spinder
Tjeerd Boersma
Eelke Besling
Albert van der Vegt
Emke Kooistra

Roelofke Zijlstra
Janke Schaper
Antje Schutter
Froukje Wijma
Romkje Kamminga
Jeltje Postma
Jantien Holvast
Martje de Vries
Freerkje de Vries
Betje Veenstra
Aaltje Visser

De huizen met de nummers 42-44, 61-63 en 6062 waren dubbele huizen; er woonden toen twee
gezinnen in.
Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl
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Nieuwsbrief Woningbehoefte Drogeham
Beste Drogehamsters, In de Brinkpraat van januari hebben jullie kunnen lezen, dat er door een aantal
mensen actie wordt ondernomen met betrekking tot het tekort aan koopwoningen in Drogeham. Inmiddels hebben er op de oproep al dertig mensen/stellen gereageerd, die op zoek zijn naar een koopwoning
in Drogeham. Onder deze mensen is een enquête afgenomen. De enquête is inmiddels door 28 mensen
ingevuld. Graag delen wij hieronder de resultaten met jullie:
Resultaten enquête Woningbehoefte Drogeham
De woningzoekenden in Drogeham zijn grofweg in drie groepen te verdelen:
1. De twintigers. (28,5%)
Jonge stellen/alleenstaanden.
Starters.
2. De dertigers/veertigers. (43%)
Gezinnen met (jonge) kinderen en een enkele alleenstaande.
Starters en doorstromers.
3. De vijftigplussers. (28,5%)
Oudere stellen/alleenstaanden die kleiner willen gaan wonen.
Doorstromers.
Alle ondervraagde woningzoekenden hebben een rechtstreekse band met Drogeham. Zij zijn geboren/
opgegroeid in Drogeham, wonen nu in Drogeham of hebben familie en vrienden wonen in Drogeham.
Bijna alle ondervraagden willen tussen nu en twee jaar verhuizen. Een enkeling wil langer wachten.
Het merendeel van de ondervraagden heeft bij de huizenzoektocht interesse in een kavel of een nieuwbouwwoning.
De meesten van de ondervraagden hun voorkeur gaat uit naar een (huis op een) kavel van minimaal
400/500 m2.
De meeste mensen die willen verhuizen, hebben als doel een vrijstaande woning.
Ook voor een twee onder één kap woning/ een geschakelde woning is veel animo. Iets minder dan de
helft van de respondenten geeft aan dat dit voor hen (ook) een optie is.
Het animo voor rijtjeshuizen is minder groot. Wanneer er vrijstaande huizen en twee onder één kap woningen worden gerealiseerd, komen er genoeg rijtjeshuizen vrij voor de mensen die hiernaar op zoek zijn.
Het nieuwbouwen van rijtjeswoningen is dus niet persé nodig.
Tot slot is er ook weinig animo voor appartementen. Voor nu is het dus ook niet persé nodig, een nieuw
appartementen complex te bouwen.
Het vervolg Er is dus genoeg animo voor een nieuwbouwwijk in Drogeham.
Wij beschikken inmiddels ook over voldoende informatie met betrekking tot de vraag van de woningzoekenden en aan de hand hiervan kunnen wij een voorstel/bouwplan opstellen met een agrarisch makelaar. Dit wordt voor nu de volgende stap.
Over dit plan zullen wij dan vervolgens in gesprek gaan met de gemeente. In verband met de hoge woningnood in de regio staat de gemeente welwillend tegenover nieuwbouw.
Inmiddels is er ook een stuk grond beschikbaar. Appie de Vries is bereid gevonden, zijn land achter de
Sannen te verkopen. Dit is natuurlijk super goed nieuws. Zo komen we steeds een stapje dichterbij het
uiteindelijke doel: Nieuwbouw in Drogeham!
Met vriendelijk groet,
Wurkgroep Wenjen Droegeham Willem Veenstra, Klaas Alma en Alycke Sikkema-Bijma
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Plaatselijk belang
Proeftuin
Dit gaat niet over aardappels en sla, maar over de energie transitie. Als 4 dorpen om het
project “Enerzyk Skûlenboarch” heen, konden we een aanvraag doen om in de “proeftuin” een flink bedrag aan subsidie binnen te halen (bijna 4 miljoen euro), waar de inwoners van deze 4 dorpen een beroep op kunnen doen om straks hun huizen te kunnen
isoleren. Althans dat is de insteek van deze werkgroep.
Met deze proeftuin halen we ook veel deskundigheid in huis en mogelijkheden om gezamenlijk in te
kopen. Omdat we deze kans niet voorbij wilden laten gaan, zijn we hier als Plaatselijk Belang Drogeham
samen met Jistrum, Kootstertille en Oostermeer mee aan de slag gegaan. Er moest in een heel kort tijdbestek een heel projectplan geschreven worden. Dat is allemaal gelukt! Nu is het nog afwachten of de
subsidie wordt toegekend en dat wordt ergens in maart bekend gemaakt.
Coöperatie Enerzyk Skûlenboarch
Ook in dit project zit voortgang. Als we als 4 dorpen Kootstertille, Drogeham, Jistrum en Oostermeer
willen deelnemen aan het grote drijvende zonnepark op de plas bij Schuilenburg moest er eerst een
gebiedscoöperatie worden opgericht. Op 10 november zijn we met 2 bestuurders vanuit elk plaatselijk
belang van deze 4 dorpen bij de Notaris in Surhuisterveen geweest om deze gebiedscoöperatie notarieel vast te leggen. Vanuit elk dorp is een bestuurslid aangewezen die plaats gaat nemen in het dagelijks
bestuur van deze coöperatie.
• Harm de Vries, Voorzitter (Oostermeer)
• Sake van de Meer, Vice Voorzitter (Kootstertille)
• Fokke van der Veen, Secretaris (Jistrum)
• Neeltje van der Wal, Penningmeester (Drogeham)
Uitrol van glasvezel in Drogeham
Het zal u niet ontgaan door de borden in Drogeham dat deltafiber flink aan de weg timmert met zijn glasvezel uitrol. Als inwoners van Drogeham krijgen we deze mooie kans nu ook aangeboden. En als u zich
aanmeldt via de website: www.gundrogehamglasvezel.nl steunt u daarmee ook het verenigingsleven in
ons Drogeham. Voor iedere aanmelding gaat € 50,00 naar een gezamenlijke pot die naar ratio verdeeld
gaat worden door Plaatselijk Belang onder de verenigingen tevens krijgt u zelf ook € 25,00. Voordat de
schop in de grond gaat moet 25% van de huishouden (170 woningen) over gaan stappen van hun huidige
aanbieder naar glasvezel.
De bedoeling is dat alle woningen dan ook glasvezel krijgen of je er nu gebruikt van maakt of niet. Nu
bij de eerste aanleg is het aansluiten gratis besluit je later alsnog over te willen stappen dan betaal je wel
aansluitkosten.
We gebruiken steeds meer internet en is daarom ook niet meer weg te denken uit onze huishoudens.
Niet alleen downloaden van gegevens maar ook uploaden wordt steeds belangrijker denk dan met name
aan cloudopslag meer ook beeldbellen. En dan waar we naar toe gaan zorg op afstand zodat ouderen
langer zelfstandig kunnen blijven wonen ook daar heb je een stabiele internet verbinding voor nodig.
Heeft u nog vragen over glasvezel dan kunt u terecht bij de 2 winkels van Deltafiber in Kootstertille of
Harkema en ook in Drogeham gaan we informatieavonden organiseren samen met Detafiber. Let wel als
u zich in de winkel wil aanmelden vraag dan aan winkelmedewerker om dit te doen via www.gundrogehamglasvezel.nl alleen op deze manier steunt u het verenigingen van Drogeham.
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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

M. van der Bij
VOEG-KLUSSENBEDRIJF
’n paar handige handen
Wim Koekoek
De sânnen 2
9289 HK Drogeham
Tel. 06-53928743
koekoekab@gmail.com

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
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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

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

Glasvezel in Drogeham?
Delta Fiber Netwek wil in goed overleg met plaatselijk Belang je als inwoner van Drogeham de
mogelijkheid bieden om je zo goed mogelijk te
laten informeren over glasvezel. Het moment om
antwoord te krijgen op al je vragen. En twijfel je
over keuzes als: snelheid, interactieve tv, huidige
e-mail adres en vast bellen? Medewerkers van
Delta Fiber Netwerk bieden hulp bij een eventuele inschrijving.
Er is een informatie avond gepland en twee inloopmomenten voor vraag en antwoord
Donderdag 10 maart Fakkel
• Informatieavond in de Fakkel
• Inloop vanaf 19.00 uur
• Start 19.30 uur
• Einde 21.00 uiur
Zaterdag 26 maart Doarpskeamer
• Inloopochtend in de Doarpskeamer
• Open 10.00 uur
• Einde 13.00 uur
Vrĳdag 15 april Doarpskeamer
• Inloopmiddag in de Doarpskeamer
• Open 13.30 uur
• Einde 16.30 uur
Glasvezel: de voor- en nadelen
Het glasvezelnetwerk groeit nog steeds in Nederland, waardoor steeds meer mensen voor glasvezel kunnen kiezen. Wij vertellen je alles over de
voor- en nadelen die een glasvezel verbinding
biedt.
Wat is glasvezel
Een glasvezel is zo dun als een haar en bestaat uit
hele dunne strengen glas. Deze strengen vormen
een glasvezelkabel. Met laserlicht wordt informatie door deze kabels verstuurd. Dit lijkt op het versturen van een morsecodebericht met een lamp.
Doordat laserlicht heel snel aan- en uitgeschakeld
kan worden, wordt er heel snel en veel informatie
verstuurd via glasvezelkabels.

sen een hoge snelheid van 1 Gbps aan.
Bij een dsl-verbinding wordt het internet trager
hoe verder je van de wijkcentrale afwoont. Dit
nadeel heeft glasvezel niet. Ook over grote afstanden kan een hoge internetsnelheid geleverd
worden.
Altĳd een zeer stabiele glasvezelverbinding
Een glasvezelverbinding loopt altijd direct naar
jouw woning zonder actieve componenten (versterkers en verdelers) zoals bij de kabel
Up-en downloadsnelheid hetzelfde
Een belangrijk voordeel van glasvezel is dat de upen downloadsnelheid hetzelfde zijn. Iets versturen
duurt even lang als iets downloaden. Een hoge
uploadsnelheid is handig als je zelf vaak grote bestanden, zoals foto’s en video’s, op internet zet. Je
merkt het ook tijdens videobellen: je eigen videobeeld wordt snel en met hoge kwaliteit verstuurd.
Bij een kabel- en dsl-verbinding zijn de uploadsnelheden vaak een stuk lager dan wanneer je iets
downloadt.
Nadelen van Glasvezel
Nog niet in heel Nederland
Jazeker, er zit één groot nadeel aan glasvezel: nog
niet iedereen heeft het!. Steeds meer huishoudens zijn al wel aangesloten op glasvezel en nu
krijgt Drogeham ook deze kans aangeboden deze
kans laten we toch niet aan ons voorbij gaan?
Wij houden u op de hoogte over de voortgang
van bovengenoemde projecten.
Plaatselijk Belang Drogeham

Voordelen Glasvezel
Snelheid
Internetten gaat via glasvezel vaak het snelst.
Sneller dan via dsl of kabel. Het gaat dan om snelheden van minimaal 50 Mbps tot pakketten met
wel 2 Gbps. Vergelijkbaar snel internet is ook via
de kabel mogelijk. Zo biedt Ziggo op veel plaatnr. 3
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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!

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 puzzel op en mail uw oplossing naar MEYD@drogeham.com o.v.v.
uw naam, adres en telefoonnummer of lever de oplossing in bij MEYD, Delte 20.
De puzzel bestaat uit 11 woorden die allemaal uit 4 letters bestaan en starten met de letter D. De laatste
letters van de woorden vormen samen 1 woord en dat is de eindoplossing.
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 maart a.s.

1. Ongebakken basisproduct voor brood
2. Slechthorende
3. Orgaan in de buik
4. Aanwijzend voornaamwoord
5. Telwoord
6. Europeaan

7. Dekbedvulling
8. De D van CD staat voor …
9. Echter
10. Getalenteerde zangeres
11. Plaats

1.

2.

11.

3.
10.

D

4.

9.
5.
8.
7.
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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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De oplossing van de MEYD prijspuzzel editie maart is:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Naam:

………………………………………………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………………………………………………

Tel.nr.

………………………………………………………………………………………………

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Winnaar MEYD-prĳspuzzel februari 2022
De oplossing van de prijspuzzel in februari was ‘wij zijn weer open’.
Uit de 31 goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: Mw.
Bouma. Gefeliciteerd met de prijs!
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.
SPORTVARIO - Schaatsen
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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

De wandelgroep op de maandagmiddag
Daar waar afgelopen maanden heel wat afgezegd en uitgesteld moest worden, was de wandelgroep één van de weinige activiteiten die gelukkig wèl
kon doorgaan. Elke maandagmiddag vanaf 13.30 uur start er een enthousiaste
groep wandelaars vanaf de Doarpskeamer aan De Delte voor een rondje van
zo’n 3 kilometer. Ook in de winter.
Heel wat kilometers zijn er inmiddels afgelegd en wat was het gezellig onderweg! Daarom gaan we hier natuurlijk graag mee door: wie gaat er met ons
mee?
Nu de corona-maatregelen versoepeld zijn, is het gelukkig weer mogelijk om ook in de Doarpskeamer bij
elkaar te komen. Na het wandelen staat om 14.15 uur de koffie voor ons klaar en wie van een spelletje
houdt, kan zich uitleven met een potje sjoelen of rummikub.
En behalve bij de Doarpskeamer staan we ook om 13.30 uur klaar in de hal van It Slotstee om samen naar
de Doarpskeamer te wandelen. Wie niet in It Slotstee woont, mag hier natuurlijk ook verzamelen om mee
te wandelen of die kan zelf naar de Doarpskeamer komen. En voor wie niet lopend naar de
Doarpskeamer kan komen, zorgen we voor vervoer per auto. Laat het ons dan even weten.
Vragen over het wandelen?
Voor vragen kun je terecht bij:
Hans Venema 06-46258362
Anita Bakker 06-10324915
Workshops voor de Paasdagen: 30 en 31 maart
Op woensdag 30 en donderdag 31 maart organiseren we een Paas-workshop. Beide
avonden worden gehouden in de Doarpskeamer aan De Delte. We beginnen om
19.30 uur en de workshops duren ongeveer 1,5 tot 2 uren. Wat we gaan maken is
een Peaske-krans, die er zo uit komt te zien:
Aanmelden:
Tot uiterlijk 23 maart kun je je aanmelden met een mailtje naar meyd@drogeham.com waarin je je naam,
telefoonnummer en het aantal personen vermeldt.
De kosten bedragen € 15,00 per persoon. Dat is inclusief het materiaal en inclusief koffie/thee en wat
lekkers. De kosten kunnen op de avond zelf met pin betaald worden. Na afloop van de workshop is het
mogelijk om nog even na te zitten en een drankje te kopen. Dit zit niet bij de prijs in.
Meer informatie:
Voor vragen en voor meer informatie kun je terecht bij Sonja van der Wal (06-25075209) en Alie Jonker
(06-44109705).
Nieuws van de MEYD (My Elkoar Yn Droegeham)
Inmiddels zijn alle activiteiten weer gestart in de Doarpskeamer. Op de maandagmiddag is het altijd
gezellig druk met de spelletjesmiddag. We starten om 13.30 uur tot 16.30. Kosten zijn € 3.00. Hiervoor
krijgt u 2 kopjes koffie/thee en een plak cake. En natuurlijk een hele gezellige middag met kans op een
prijsje.
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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

Een hele dag in huis zitten is tenslotte ook niets.
Lijkt dit u ook leuk? Kom gerust eens vrijblijvend
langs. Bent u slecht ter been dan is er een mogelijkheid dat we u ophalen.
Maandagmiddag wandelen vanuit de Doarpskeamer. We starten om 13.30 uur. Na afloop is er
gelegenheid tot het drinken van een kopje koffie
of thee met een plak cake.
Dinsdagmorgen is er koersballen van 9.30 uur
tot 10.30 uur met na afloop even gezellig nazitten onder het genot van een kopje koffie/thee en
plak cake. Kosten hiervoor bedragen ook € 3,00.
Voor de huur van de gymzaal en het koersbalspel
hebben we subsidie gekregen van de gemeente.
Hiermee kunnen we in ieder geval de kosten van
de komende periode dekken. Inmiddels hebben
we al een tiental deelnemers, maar er kunnen
zeker nog mensen aan meedoen. Dus lijkt het u
wat? Kom gerust eens vrijblijvend langs om het
een keer te proberen.
Dinsdagmiddag is er handwerken van 13.00 uur
tot 16.00 uur. Lijkt het jou wat om gezellig met
elkaar te gaan handwerken? Kom gerust eens vrijblijvend langs.
Op de woensdag is het de bedoeling dat we gaan
inzetten op bridgen. In deze brinkpraat wordt hier
meer informatie over gegeven. Dag en tijdstip wordt
in overleg nog bepaald bij voldoende deelname.

Op de donderdagmiddag van 13.30 tot +/- 16.30
uur hebben we klaverjassen. Heel gezellig. Deelname kosten € 5,00. Dat is inclusief 2 kopjes koffie
of thee en een plak cake met kans op vleesprijzen.
We kunnen nog wel wat klaverjassers gebruiken.
Lijkt u dit ook leuk? Wees welkom en kom gewoon
vrijblijvend langs.
Dan komt de laatste dag van de week: vrĳdag.
Hier proberen we invulling aan te geven door in
samenwerking met de Eeterij een lunch te verzorgen. De Doarpskeamer zal dan vanaf 11.00 uur tot
14.00 uur geopend zijn en dan kunt u hier gezellig zitten te lunchen. Dit moet nog verder worden
uitgewerkt. Het is de bedoeling dat Roy en de clienten van stichting DBO (De Bijzondere Onderneming) dit gaan uitvoeren. Dit gaat waarschijnlijk
naar het volgende seizoen, komend najaar in oktober.
Hoe dit idee is ontstaan? In de coronatijd heeft
de Eeterij het eetgedeelte gesloten en de eetzaal
gebruikt als gemeenschapsruimte voor de cliënten. Het vergroten van de leefruimte is goed bevallen en wordt ook niet meer aangepast. Omdat
het vanuit meerdere kanten en redenen jammer
is, en we met de Eeterij al in contact stonden om
te onderzoeken waar we elkaar in kunnen vinden,
zijn er al enthousiaste ideeën uitgewisseld in een
daarvoor geplande bijeenkomst tussen MEYD en
Stichting DBO. De komende periode gaan we de
ideeën verder concretiseren.

Opsomming van wat er plaatsvindt in de Doarpskeamer:
Dagdeel
Activiteit
Maandagmorgen
Maandagmiddag
Spelletjes/ Wandel
Dinsdagmorgen
Koersballen
Dinsdagmiddag
Handwerken
Woensdagochtend
Woensdagmiddag
Bridgen*
Donderdagochtend
Donderdagmiddag
klaverjassen
Vrijdagochtend
Lunch*
Vrijdagmiddag
Lunch*

Tĳdstip
13.30 tot 16.30
09.30 tot 10.30
13.00 tot 16.00
13.30 tot 16.30
13.30 tot 17.00
11.00 tot 14.00
11.00 tot 14.00

*Bridgen en de lunch zijn we nog mee bezig.
Wilt u zakelijk de Doarpskeamer gebruiken voor een vergadering etc. dan kunt u contact opnemen met
Hans Venema of Pieter van Houten voor meer informatie. U kunt dan gebruik maken van de faciliteiten
die daar aanwezig zijn zoals een groot televisie scherm om presentaties op te tonen, beamer met scherm,
flipover met standaard en whiteboard.
Voor feesten en partijen verwijzen wij u graag door naar: Wychard en Jolanda van de Fakkel.
Met vriendelijke groet,
Team MEYD
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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

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

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

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 !

Oude foto‘s
De klokkenstoel bĳ Buweklooster
Inleiding
In de Brinkpraat van februari zijn we de geschiedenis van het oude Buweklooster (1249-1580) nagegaan.
Deze keer een beschrijving van de klokkenstoel die vroeger bij dit klooster hoorde en nu op de begraafplaats Bouwekleaster staat. Een klokkenstoel is een stellage van houten balken waarin een of meer luidklokken zijn opgehangen.
1. De klokkenstoel bĳ het Buweklooster in 1558
Uit een oud document blijkt dat er in 1558 al een klokkenstoel bij het klooster heeft gestaan. In dit archiefstuk staat de afspraak: ‘Het Buweklooster gaat het klokhuys (de klokkenstoel) onderhouden en het
dorp Harckema-Opeinde levert de klokkentouwen’. Met Harckema-Opeinde wordt de tegenwoordige
Hamsterpein bedoeld. In 1779 werd er een nieuwe klokkenstoel bij Buweklooster gebouwd.
2. De klokkenstoel raakt in verval
Deze foto is in 1937 gemaakt. De klokkenstoel
stond toen aan de rechterkant van de begraafplaats. Dichtbij de plaats waar nu de berging staat.
In de eerste helft van de twintigste eeuw werd de
klokkenstoel erg bouwvallig en is daarom in 1945
afgebroken.
In een verhaal over Buweklooster in de Leeuwarder Courant van 29 maart 1946 staat: ‘In een hoek
liggen enkele halfvergane balken van het afgebroken klokhuis’.

3. De bouw van een nieuwe klokkenstoel 1951
Na de afbraak in 1945 zou het zes jaar duren voordat er een nieuwe klokkenstoel gebouwd werd. In 1951
bouwden zes plaatselijke timmermannen op basis van vrijwilligheid een geheel nieuwe klokkenstoel aan de
linkerkant van de begraafplaats. De nieuwe klokkenstoel werd op 15 december 1951 in gebruik genomen.
4. De timmermannen die in
1951 de nieuwe klokkenstoel bouwden

Op de linkerfoto van links
naar rechts: Alle van der
Wal, Foppe van der Meer,
Jan Postmus, Rintje Klaas de
Jong, Klaas Land en Jelle de
Vries.
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5. De klokkenstoel die in 1951 bĳ Buweklooster
gebouwd is
De klokkenstoel heeft een houten schilddak. Dit bestaat uit vier schuingeplaatste dakvlakken. De driehoekige vlakken aan de beide uiteinden worden
schilden genoemd. De acht verticale eikenhouten
balken van de klokkenstoel steunen op poeren. Dit
zijn betonnen ondersteuningen. De houten klokkenstoel is onderhevig aan de invloed van weer en
wind. Daardoor is gedegen onderhoud en regelmatige restauratie nodig.

6. De luidklok in de klokkenstoel
De klok is in 1760 gegoten door de erven van Alewijn Crombosch te Amsterdam. Deze naam staat op
de klok. Op de klok staat ook de volgende inscriptie: ‘Den Wel Edelen Gestrengen Heer Aulus van
Haersma/ Grietman van Agt Karspelen/ en mede Gedeputeerden Staet van Friesland…/ Ielke Meines
als Kerkvoogt/ Jodocus Heeringa Predicand/ van Harke Opeynde’ (Harke Opeynde = De Hamsterpein).
Op 19 maart 1943 werd de klok gevorderd door de Duitse bezetter, maar kwam in 1946 vanuit Hamburg
weer terug in Drogeham. Alleen de klepel ontbrak. De beschadigde klok is gerestaureerd door klokkengieterij Van Bergen uit Heiligerlee (Groningen) en in 1951 in de nieuwe klokkenstoel geplaatst.
7. De luidklok

8. Tekening van de klokkenstoel

Deze tekening is
gemaakt door tekenaar Frits Klein.

Afsluiting
In Fryslân zijn nog ruim zestig klokkenstoelen. Een daarvan staat bij Buweklooster. Vroeger werd de klok
alle werkdagen geluid om 11.30 en 15.30 uur. Van mei tot oktober ook om 18.00 uur. Tegenwoordig
alleen bij begrafenissen en bij de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. Al meer dan 260 jaar klinkt het
geluid van de klok over Buweklooster en de landelijke omgeving. De klokkenstoel is een Rijksmonument.
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
nr. 3

•

Maart 2022

•

Jaargang 37

26

