Colofon
Over Brinkpraat
Brinkpraat is de dorpskrant van Drogeham en verschijnt 10 keer per jaar.
Redactie
Petra Hartholt
Janneke Hoeksma
Anja Veenstra
Trynke Veenstra
Contact
brinkpraat@chello.nl
Rekeningnummer
NL64 RABO 0304 2239 80
Drukwerk
Drukkerij Mulder Surhuisterveen

Lândyk 2
Lytsewei 34
Ikkersreed 14
Sânkop 17

tel. 332972
tel. 06-20773803
tel. 331331
tel. 331857
Heeft u kopij voor de Brinkpraat, dan graag
inleveren vóór de vermelde kopijdatum:
Brinkpraat nr.

Kopĳdatum

2021:
7 (september)
8 (oktober)
9 (november)
10 (december)

23 augustus
20 september
25 oktober
22 november

Inhousopgave
Van de redactie .......................................................................................................................................... 2
Dorpsagenda .............................................................................................................................................. 2
Bedankje..................................................................................................................................................... 2
Kerkenpagina ............................................................................................................................................. 4
Even voorstellen ......................................................................................................................................... 6
Vogelrubriek Fûgelwacht ........................................................................................................................... 6
Dance Centre Drogeham (DCD) ....het is een feit!! ................................................................................... 8
Geschiedenis van Drogeham ................................................................................................................... 10
Feestweek in Gondelvaart week .............................................................................................................. 11
Plaatselijk Belang Drogeham.................................................................................................................... 11
Opbrengst Longfonds .............................................................................................................................. 12
Mei Elkoar Yn Droegeham ...................................................................................................................... 14
Oude foto’s ............................................................................................................................................... 24
Belangrijke nummers ................................................................................................................................ 26

1

nr. 6

•

Juni 2021

•

Jaargang 36

Van de redactie
Zomerstop
Hoewel het qua weer lange tijd geen zomer leek te worden, is het volgens de kalender toch echt alweer
juni en begint de zomer. Op het moment van schrijven is het buiten nog herfstig, maar de weerman belooft beter weer voor de komende periode. Dus kunnen eindelijk de tuinstoelen naar buiten en kan de
barbecue onder het stof vandaan gehaald worden.
Niet alleen het weer wordt beter, ook de maatregelen die nog steeds gelden vanwege covid-19 lijken te
worden versoepeld, dus is er wat meer mogelijk, al blijft het nog oppassen.
Al deze positieve ontwikkelingen maken het dat wij uitkijken naar de vakantie. Misschien nog niet de reis
die je graag zou willen, maar wel even weg, voor een dag, een paar dagen of langer!
Ook de redactie van Brinkpraat neemt even vrij af, dit is het laatste nummer voor de zomerstop. Het volgende nummer van onze dorpskrant verschijnt weer in september.
Wij hopen met jullie dat we na de zomerstop weer volop activiteiten mogen vermelden en wensen iedereen een fijne zomervakantie!

Dorpsagenda
Puzzeltocht MEYD
12 juni (of 19 juni)
Wandelen in en om Drogeham bĳ Dorpskeamer
14 juni 13.30 uur + meerdere data
Ommetje vanuit It Slotstee
14 juni 13.30 uur
Dance Centre Drogeham – Fakkel
16 juni om 19.00 uur
Voor meer informatie over alle bovengenoemde data verwijzen we jullie graag naar de desbetreffende
artikelen hierover in deze Brinkpraat.
Wilt u ook uw activiteiten vermelden in de dorpsagenda? Geef het door via brinkpraat@chello.nl

Bedankje
Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, fruitmanden, telefoontjes
en bezoekjes tijdens mijn ziekenhuisopname. Ook bij mijn thuiskomst wisten vele dorpsgenoten mijn
brievenbus te vinden. Jullie oprechte steun en medeleven hebben ons erg goed gedaan!
warme groet, Bennie en Sjaan
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Wij leveren zorg op maat, door onze kennis te
combineren met uw wensen en verwachtingen.
Hierbij nemen wij de tijd om u op uw gemak te
stellen, en uw vragen te beantwoorden.
De praktijk heeft diverse specialismen in huis.
Naast de tandarts kunt u denken aan een mondzorgkundige, klinisch tandprotheticus (voor
gebitsprotheses en klikgebitten) en orthodontie
ook voor volwassenen.
Mensen met tandartsangst helpen wij
graag over de drempel.
Nieuwe patiënten zijn welkom.
Namens het team van Mondzorg Harkema,
Pier Th. Houtsma, tandarts
9 Professioneel
9 Ruime openingstijden
9 Hi-tech oplossingen voor
totale gebitsrehabilitaties
9 Persoonlijke benadering
9 Moderne techniek
9 Korte wachttijden
9 Orthodontie
9 Logopedie

17.00-21.00 uur
Dinsdag is de praktijk tevens
’s avonds geopend

De Singel 35, 9281 LL Harkema • Tel: 0512-364029
email: info@mondzorgharkema.nl

www.mondzorgharkema.nl

Flyers - Folders - Briefpapier - Enveloppen - Naamkaartjes
Brochures - Schrijfblokjes - Familiedrukwerk - Kalenders - Catalogussen
Ontwerp - Printen - Boeken - Posters - Verspreiding - Reclameborden
Vlaggen - Spandoeken - Steigerframes - Banners

Gedempte Vaart 50, Surhuisterveen • T: 0512 - 841996
E: info@drukkerijmulder-surhuisterveen.nl • I: www.drukkerijmulder-surhuisterveen.nl

Uw uitvaartverzorger voor ‘De Laatste Eer’ in Drogeham

Nijboer Uitvaartzorg

Uitvaartverzorging • Rouwcentrum • Rouwvervoer
Tillewei 11 A • 9289 HB Drogeham • Tel. 0512 - 33 14 20
info@nijboeruitvaartzorg.nl • www.nijboeruitvaartzorg.nl

Kerkenpagina
GKV Drogeham
Onze diensten zijn voor iedereen live of achteraf te volgen via: www.kerkdienstgemist.nl
In de kerk mag maar een beperkt aantal personen aanwezig zijn. Mocht u een dienst in de kerk willen
meemaken, dan graag contact opnemen met ds. Jan Jongsma, tel. 06-22643120 of koster Riemer van
der Molen, tel. 0512-332844 of een van de kerkenraadsleden.
06-06: 09.30 uur
13-06: 09.30 uur
11.00 uur
20-06: 09.30 uur
27-06: 09.30 uur
04-07: 09.30 uur
11-07: 09.30 uur
18-07: 09.30 uur
25-07: 09.30 uur
01-08: 09.30 uur
08-08: 09.30 uur
15-08: 09.30 uur
22-08: 09.30 uur
29-08: 09.30 uur

Ds. J. Jongsma (Bevestiging Ambtsdragers)
Ds. J. Jongsma (H.A.)
Ds. J. Jongsma (H.A.)
Ds. J. Jongsma
Ds. J. van der Wal - Appingedam
Ds. J. Jongsma
Ds. J. Jongsma
Ds. J. Jongsma
Ds. J.J. Verwey - Leeuwarden
Leesdienst
Ds. T. Groenveld - Drachten
Ds. M.H. de Boer - Tolbert
Ds. J. Jongsma
Ds. J. Jongsma

CGK Drogeham

06-06: 09.30 uur
14.00 uur
13-06: 09.30 uur
14.00 uur
20-06: 09.30 uur
14.00 uur
27-06: 09.30 uur
14.00 uur
04-07: 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
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen
Ds. M.J. van Keulen

PKN Drogeham
30-05: 09.30 uur Ds. J.M. v.d. Mark – Wolvega
(Afscheid/bev. Ambtsdragers)
06-06: 09.30 uur Mw. J. v.d. Beukel - Roden
13-06: 09.30 uur Drs. Th. Simonides – Burdaard
(Friese dienst/VBHA)
20-06: 09.30 uur Ds. W. Veltman – Ee (HA)
27-06: 09.30 uur Ds. F. de Jong - Leek
04-07: 09.30 uur Ds. T. Noort - IJsselmuiden
11-07: 09.30 uur Ds. T Huttenga - Burgum (Start Zomervakantie)
18-07: 09.30 uur Ds. M.T.P.M. Oomens – Burum (Zomervakantie)
25-07: 09.30 uur Dhr. J. Smit – Belt Schutsloot (Zomervakantie/start bouwvak)
01-08: 09.30 uur Ds. B.G. Keizer – Oostrum (Zomervakantie/bouwvak/Friese dienst)
08-08: 09.30 uur Ds. I. Baron-Janssen – Veenhuizen (Zomervakantie/bouwvak)
15-08: 09.30 uur Mw. G. Braam-Posthumus – Borculo (Zomervakantie/einde bouwvak)
22-08: 09.30 uur Ds. J.M. v.d. Mark – Wolvega (Einde zomervakantie/Friese dienst)
29-08: 09.30 uur Ds. T. Noort – IJsselmuiden
De diensten worden gehouden in de Jacob-Tsjerke en worden online live uitgezonden.
Kijk voor informatie op onze website: www.pkndrogeham.nl
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Belangrijk bericht:

telefoon: 0512-332590
e-mail: info@delaatsteeerdrogeham.nl
internet: www.delaatsteeerdrogeham.nl

U bent nog geen lid van onze uitvaartvereniging?
Het is wel verstandig daarover eens na te denken.
Wij komen graag bij u thuis voor nadere informatie
over een lidmaatschap. Belt u ons voor een afspraak?
Bent u lid van een andere vereniging, dan kunt u heel
gemakkelijk worden overgeschreven naar onze vereniging.
Ook daarover komen we u graag nader inlichten.

Uitvaartvereninging “De Laatste Eer” Drogeham
Er zijn zaken die bij het leven goed geregeld moeten worden.
Kies daarom voor een lidmaatschap bij onze vereniging.
Dan hebt u een zorg minder.

Want uw zorg is onze zorg !!!

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

www.baggy-choice.nl / baggychoice@outlook.com
Noarderein 3, 9289 LG Drogeham, Telefoon: 06-20790807

DAMES
EN
LEDING
HERENK

OPEN DONDERDAG T/M ZATERDAG VAN 10.00 UUR TOT 18.00 UUR

Even voorstellen
Beste inwoners van Drogeham,
Er is mij gevraagd om mij even aan Drogeham voor te stellen. Mijn naam is Annie
Taal. Op 19 maart ben ik op de Ike Buorren komen wonen. Ik heb Drogeham
altijd een gezellig dorp gevonden. Drogeham heb ik leren kennen toen ik in
het verleden op mijn kleinkinderen heb gepast. Oorspronkelijk komen mijn man
en ik uit Scheveningen maar we zijn in de jaren 60 naar Friesland verhuisd. We
kwamen als eerste te wonen in Winsum en vandaar uit hebben we nog in Joure,
Akkrum en Sneek gewoond. Mijn man is vorig jaar december overleden. In februari kreeg ik de mogelijkheid om in Drogeham te komen wonen en die kans
heb ik aangenomen. Mijn zoon en schoondochter wonen ook in Drogeham. Ik
woon hier met ontzettend veel plezier. Het is hier mooi wandelen en fietsen, wat
ik graag doe.
Groeten Annie Taal-Pronk

Vogelrubriek Fûgelwacht
De braamsluiper (Toarnhipperke) in het Fries)
Dit keer gaan we het hebben over de braamsluiper. De braamsluiper is een zangvogel uit de familie van
de grasmussen. De braamsluiper is, zoals de naam al zegt, een vogel die meestal onopgemerkt blijft.
Braamsluipers zijn het talrijkst in duingebieden met doornstruiken en op kleigronden met kleinschalig
boerenland met veel heggen, maar zijn ook wel in parken en tuinen.
Alle (noord) west-Europese braamsluipers trekken vanaf half juli, met de piek eind augustus/ begin september weg richting de Balkan en vliegen via Israël en Egypte naar Oost-Afrika. Ze overwinteren vooral
in Tsjaad, Soedan, Ethiopië en het Arabisch schiereiland. De terugtrek begint al eind januari, maar de
meesten gaan pas in maart, begin april. Mannetjes komen 5-10 dagen eerder aan in het broedgebied.
Ze zijn in Nederland half april-half mei. Ze eten insecten, spinnen, duizendpoten e.d., maar ook kleine
slakjes en in de herfst ook bessen.
Uiterlĳk
Erg bontgekleurd is de braamsluiper niet, maar slechts weinig vogelsoorten hebben zo’n witte keel en
borst. De bovenkop is grauw, de rug iets lichter. Er is een donkere oorvlek en een lichtgrijze wenkbrauwstreep. De vleugels en staart zijn bruin grijs.
Geluid
De braamsluiper heeft geen zangvlucht, zoals de nauwverwante grasmus, maar zingt vrijwel altijd diep
verborgen in de struik. Er is een voorkeur voor hogere en uitgestrektere begroeiingen van struiken en
bomen. Er zijn van die vogels, waarvan je de zang echt moet kennen, anders zie je of hoor je ze nooit. De
braamsluiper is er zo een. Eind april en begin mei kun je hem op veel plaatsen horen, vooral in de duinen. Braamsluipers wisselen vaak erg snel van zangpost in hun relatief grote territorium. Als ze gepaard
hebben neemt de zang snel in frequentie af en lijken braamsluipers van de aardbodem verdwenen. Je
zou dan denken dat het doortrekkers zijn, maar in juni zie je ze terug met de uitgevlogen jongen en hoor
je de nerveuze ouders tikken. Ongeveer zoals een zwartkop dat doet; de klank van twee steentjes die je
zachtjes tegen elkaar tikt. De braamsluiper begint vaak met een lage, prevelende strofe, gevolgd door
een vijf- tot zesmaal snel herhaalde, ratelende noot, die ver hoorbaar is. Het klinkt als een snel dè-dèdè-dè-dè-dè-dè. De oude volksnaam is daarom klappermannetje. Als je dichtbij staat, hoor je een snel
brabbelend zingen. Vandaar de oude volksnaam babbelaartje.
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Welke manier kies jij
om fitter te worden?

Zonnepanelen
Elektra
Ventilatie

Zinkwerk
Gas & CV installaties
Dakbedekking
Fitness - Personal training - Group training
Voeding - Bootcamp - Sportmassage

Swarte Mar 3
Noardburgum

0511 47 60 07
www.drs-installatie.nl

Voor meer informatie: kom langs op de Lytse wei 30-a
in Drogeham, kijk op www.youvsyou.nl of neem
contact op via fitcentre@youvsyou.nl of 06-38 920 940

VV DROGEHAM
ůƟũĚsporƟef in uw ŵŝĚĚen!

Gespecialiseerd in prefab-wapening
en verwerking op de bouw
Vestigingen in Drachten,
Kootstertille en Schuilenburg

IJZERSTERK IN MAATWERK!
Postbus 107
9200 AC Drachten
WADRO BV tel. (0512) 33 23 11
Wadro Drachten BV tel. (0512) 58 28 22
Wapeningscentrale Kootstertille tel. (0512) 33 18 04
WADRO Schuilenburg BV tel. (0512) 33 23 11

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

Nest en eieren
Het nest wordt gemaakt van grassprieten met spinnenweb en paardenhaar. Het nest zit meestal in ruige
en lage struikgewassen, maar ook wel hoger in vlier of vogelkers. Het vrouwtje legt 5-6 eieren die wit zijn
met groenachtig/bruine en grijs violette vlekken, met vaak een kring om het brede eind. Er is meestal
één broedsel per jaar vanaf eind april. Het vrouwtje broedt meestal. Na 10-12 dagen komen de jongen
uit, die na 10-11 dagen het nest verlaten. Na het uitvliegen worden ze nog 18-20 dagen gevoed door de
ouders.
Wouter Boonstra
Literatuur:
– Het vogelboekje van Dr. Jac. Thijsse
– De complete vogelgids van Michael Lohmann
– Vogels van dr. A.K. Vink

Dance Centre Drogeham (DCD) ....het is een feit!!
Vanaf woensdag 16 juni van 19.00-20.00 uur
YES! de 1ste dansles van DCD in de Fakkel te Drogeham (Dit is een proefles dus kun je gratis bijwonen).
Onder leiding van dansdocent Simona Schonewille
Mijn naam is Simona, ik ben 18 jaar en kom uit Leek (een klein dorpje onder Groningen). Mijn hele leven ben ik al veel bezig geweest met muziek
zingen, piano spelen en dansen zijn echt dingen waar ik enorm van geniet.
Toen ik gevraagd werd door Willemieke en Alie of ik wilde helpen bij het
opzetten van een dansschool en daarbij danslessen te gaan geven kon ik
niet anders dan vol enthousiast ja zeggen! De dingen die ik erg belangrijk
vind is dat iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt, daarom vind ik het
enorm fijn dat wij met zijn 3en daar hetzelfde tegenaan kijken en dat ook
een gezamenlijk doel is die we willen bereiken met DCD. De dansstijlen die
je kan verwachten zijn erg gemixt, van hiphop tot afro en nog veel meer.
Het gaat er vooral om dat we lekker gaan dansen en samen met elkaar een
leuke belevenis hebben. Het lijkt mij fantastisch om mensen uit allerlei leeftijdsklassen les te geven, van jong tot oud! Voel je dus vooral welkom als je
nieuwsgierig bent om een lesje te volgen. En mocht je ook net zo veel zin
hebben om de lessen te gaan volgen als dat ik zin heb om les te geven? Trek dan lekker je joggingbroek
en een trui of een sportlegging en een shirtje (of waar jij je maar comfortabel bij voelt) Aan en dan zie ik
jullie graag bij onze danslessen die vanaf woensdag 16 juni elke week zijn.
Wat kun je verwachten?
• mix van dansstijlen (streetdance/hiphop, afro en nog veel meer..)
• voor kinderen, jongeren, volwassen- en/of groep +60
In deze startfase kijken we o.a. naar de wensen van de deelnemers en leeftijdscategorieën; dat betekent
dus dat je uiteindelijk gaat dansen in je eigen (leeftijd)groep. Ben je nieuwsgierig? Dan zien we jullie
graag op 16 juni bij de allereerste dansles! Deze is gratis voor iedereen en ook echt iedereen (alle leeftijden) is welkom. Aanmelden voor de les kan via onze facebookpagina, of door een appje/ belletje naar
de contactgegevens die hieronder vermeld staan.
We zien jullie heel graag op 16 juni a.s. in de Fakkel. (LET OP: Meedoen kan alleen na aanmelden)
(Onder voorbehoud van de coronamaatregelen; let op onze Facebookpagina: Dance Center Drogeham.)
Wil je je aanmelden of heb je vragen? Neem contact met ons op of stuur een appje.
Willemieke Visser: 06-21686596
Alie Jonker:
06-44109705
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Bruggeman Drogeham

9
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Bezorgservice
Cadeaukaarten
Maaltijdservice Eet smakelijk!
De ambachtelijke bakker
PostNL pakketservice
Stomerijservice
Zelfzorg geneesmiddelen
Pinautomaat
Vlees van Slager Otte Boersma
Bloemen van rozenkwekerij Hartholt

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
08:00 – 19:00
13:00 – 18:00

Je vindt het bij SPAR !
De Buorren 26
9289 HG Drogeham
spardrogeham@despar.info
0512-331250

ZORGELOOS BOUWEN
COMFORTABEL WONEN

Op www.vdmwoningen.nl vindt u
alle mogelijkheden en woonstijlen

of bestel gratis onze brochure

VDM Woningen - De Buorren 40a - 9289 HH Drogeham - 0512-571234 - info@vdmwoningen.nl

Geschiedenis van Drogeham
Een van onze lezers maakte mij er op attent dat ik bij de boerderijenserie nog één boerderij was vergeten. Deze wordt hierbij alsnog behandeld. Verder in dit artikel achtergrondinformatie over de poging tot
moord in 1889 dat in de één na laatste Brinkpraat stond afgedrukt.
Boerderĳ Skippedrifte 4
In 1922 begonnen Berend Hendriks Borger en
Maaike Pieters Besling een boerenbedrijf aan de
Skieppedrifte 4. Dit was het middelste huis aan de
westelijke kant van de Skieppedrifte. In de vijftiger jaren namen zoon Hendrik Berends Borger en
Neeltje Johannes Zuidersma de boerderij over. Zij
hebben hier tot ongeveer 1980 gewoond. Daarna
hebben onder anderen Douwe de Klein en Janneke van der Velde en Jan Woudstra en Bea Kuipers
hier een kippenhouderij gehad. Tegenwoordig is
het bedrijf in bezit van de familie Broos.
Anne Roels Nicolai
Anne Roels Nicolai werd geboren op 30 december 1822 en was een zoon van Roel Mekkes Nicolai en Joukje Andries van der Veer. Roel en Joukje
waren boer op de boerderij aan de Ike Buorren,
waarin later de DAB-garage gevestigd was. Rond
1860 nam Anne de boerderij over. In deze boerderij woonden vaak twee gezinnen. De kamer was
door middel van een muur in tweeën gedeeld. In
de tijd van Anne woonden er onder anderen Boyen Jippes de Jong en Margje Tymens Jasper. Zij
worden beiden in het artikel genoemd.
Anne was een broer van Andries Roels Nicolai die
getrouwd was met Trijntje Metskes van der Wal.
Deze hadden een zoon Anne Andries Nicolai die
in de vorige Brinkpraat vermeld stond en bij het

Situatie van het centrum van Drogeham in 1832.
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kruispunt op de Kromelle woonde. Trijntje Roels
Nicolai was een zuster van hem en was getrouwd
met Harmen Johannes Meinardy. Zij kregen een
dochter Hiltje die getrouwd was met de, in het
artikel genoemde, Reid Sieds van der Leij. Hij was
degene die de volgende dag naar het gemeentehuis ging om de moordpoging bij de burgemeester aan te geven.
Anne was vrijgezel, leefde zuinig en had behoorlijk
wat geld. Vandaar dat hij in 1889 werd overvallen.
Anne is op 18 januari 1902 op 79-jarige leeftijd
overleden. In de Leeuwarder Courant stond toen
het volgende opmerkelijke bericht: ‘In het Friesche dorp Drogeham is een man overleden, die
met een neef in eene bekrompen woning leefde
en maar twee stoelen bezat, zoodat, wanneer hij
bezoek kreeg, de neef zoolang staan moest. Hij
was zoo gierig, dat hij zichzelf noch zijn neef behoorlijk kleedde. Evenwel heeft hij een vermogen
van circa fl. 40.000, - nagelaten’. (fl. 40.000 zou
in onze tijd ongeveer een waarde van € 472.722
vertegenwoordigen). De neef (oomzegger) die bij
hem inwoonde was de ongetrouwde Roel Andries
Nicolai, een broer van de eerder genoemd Anne
Andries Nicolai die op de Kromelle woonde.
Tapperĳen
In het artikel worden drie tapperijen genoemd,
waar de verdachte een bezoek bracht. Drogeham
had in dit tijd maar liefst vier cafés. In alle vier gevallen was dit een nevenverdienste en had de eigenaar ook nog een andere inkomstenbron. Drie
cafés stonden rondom de brink gegroepeerd. De
brink was een plein midden in het dorp met bomen beplant. De huizen die nu aan de westkant
van de Ike Buorren staan, waren er toen nog niet.
In het café waar nu zorgonderneming ‘De Eeterij’ zit, had Freerk Jans Oosterbaan z’n bedrijf. Hij
was tevens (hoef)smid. Het café werd in die tijd
ook wel ‘Het Blauwe Paard’ genoemd. Het tweede café stond op de Buorren 39 en werd ‘het Vergulde Wagentje’ genoemd. Hier heeft later lange
tijd de winkel van Kalsbeek gezeten. Toentertijd
woonde hier Jacob Wiebrens Wijma. Hij was tevens graanhandelaar. In het artikel wordt hij koopman Wijma genoemd. Aan het Tsjerkepaad 4 was
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Sjoerd Andries Boersma tapper. Hij was tevens
winkelier. Hier woonde later brandstoffenhandelaar Hedzer van Houten.
Het vierde café stond in de Hamsherne en wel op
nummer 7 (nu hier familie Marra). Hier woonde
Anne Haantjes Veenstra. Ook Veenstra was zowel
tapper als winkelier. Anne Haantjes was getrouwd

met Sjoukje Petrus van der Molen. Sjoukje was
weduwe van Rindert Jacobs Herder en had een
dochter genaamd Eelkje Rinderts Herder. Deze
Eelkje is later getrouwd met de bekende timmerman Klaas de Jong, die hier een timmerbedrijf
startte.
Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Feestweek in Gondelvaart week
Zoals jullie hebben kunnen lezen in de vorige brinkpraat gaat helaas de Gondelvaart op wielen niet
door. Dit is iets wat we van te voren nooit hadden
bedacht; 2 jaar achter elkaar het niet doorgaan van
het evenement waar Drogeham zo om bekend staat.
Maar dit jaar zitten we niet stil. De eerste voorbereidingen zijn getroffen om in plaats van de gondelvaart
op wielen er een feestweek van te maken. Er worden festiviteiten georganiseerd voor jong en oud en er
wordt ook gebouwd. De buurten en groepen worden hier binnenkort over geïnformeerd.
Houd Facebook/Instagram en de brinkpraat in de gaten voor het volledige programma.
De feestweek is van maandag 13 tot en met zaterdag 18 september 2021.

Plaatselijk Belang Drogeham
Plannen zandwinput Skûlenboarch
Ongetwijfeld heeft u in de media al iets vernomen over de plannen van de zandwinput
bij Skûlenboarch. Deze plannen worden nu steeds concreter. Mocht het zover komen
om de zandwinput bij Skûlenboarch te bedekken met drijvende zonnepanelen, dan doet
Drogeham hier ook aan mee. Er vinden momenteel met de 4 omliggende dorpen: Kootstertille, Jistrum, Eastermar, en Drogeham gesprekken plaats over het opzetten van een
gezamenlijke energie coöperatie.
Het is bedoeld voor particulieren, maar ook verenigingen die in groepsverband energie willen produceren en misschien niet de mogelijkheid hebben om zelf zonnepanelen te (laten) installeren of daar niet
voor kiezen, kunnen eraan meedoen. De overheid wil de lokale duurzame opwekking van elektriciteit
stimuleren en geeft daarom een subsidie per opgewekte kWh aan de coöperatie. De bedoeling is dat er
22 hectare aan zonnepanelen worden geplaatst op de plas bij Skûlenboarch.
Als lid van de coöperatie krijgt u de stroom ook goedkoper geleverd en hoeft u zelf geen zonnepanelen
op eigen dak te plaatsen of onderhouden. De winst die gemaakt wordt, wordt teruggegeven aan de
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regio (de vier dorpen) en wordt naar rato verdeeld. Een win-win want u helpt mee om Drogeham te verduurzamen en bespaart gelijktijdig op de energiekosten. En dat zonder eigen panelen en het gedoe wat
daarbij komt kijken.
Het gedeelte wat uit de winst terugvloeit naar Drogeham willen we gaan inzetten/gebruiken om de leefbaarheid te vergroten. Denk hierbij aan het verenigingsleven of het sociaal cultureel werk in Drogeham.
Het hele plan is uitgebreider dan alleen de drijvende zonnepanelen. De randen zouden moeten worden
ingericht als natuur- en recreatiegebied. Er komen vissteigers, een outdoor mtb parcours en een wandelroute.
Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het zonnepark.
Plaatselijk Belang Drogeham

Opbrengst Longfonds
In de week van 17 t/m 22 mei is er in ons dorp voor het Longfonds gecollecteerd. Dit heeft het geweldige
bedrag van 962,61 euro opgebracht, hier komen nog de giften bij die via de QR code zijn binnengekomen. Alle gevers, geefsters en collectanten bedankt voor jullie inzet namens het Longfonds.
Als het iemand een leuke uitdaging lijkt de collecte volgend jaar te organiseren kun je contact opnemen
met Tineke Tuinhof of rechtsreeks met het Longfonds.
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Geeft ú de ruimte...
om te wonen natuurlijk, maar ook in
financiële zin d.m.v. een hypotheek op
maat en verzekeringen toegespitst
op uw persoonlijke situatie.

Is it fervjen by jo “in hiel gestin”?
Belje Oepke en jo krije “skilderwurk nei it sin”

Tel. (0512) 36 10 46 - www.s-b-w.nl

Pedicure

Trees Postma

Ook gediplomeerd in diabetische voet.

U kunt niet langskomen?
Dan kom ik bij u thuis!

0512-364601
06-50451705
www.schildersbedrijfoebelevisser.nl

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

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

Dinsdag tot Vrijdag
Geopend van 09.00 tot 21.00 uur
en zaterdag van 09.00 tot 14.00 uur

Behandeling op afspraak

&RU+DPJWUD
tweewielers
6FRRWHUV %URPILHWVHQ
de Buorren 2, 9289 HG Drogeham
telnr. 0512-331602
O P E N I N G S T I J D E N:
maandag t/m donderdag van 11:30 - 22:00
(van 1 oktober t/m 1 april op maandag en dinsdag tot 20:00)

vrijdag / zaterdag van 11:30 - 22:00
zondag 15:00 - 21:00
-*-*- Tevens het adres voor uw salades, koude- en warme buffetten -*-*-

'H6kQQHQD
+.'URJHKDP
7HO  
ZZZFKVFRRWHUVQO

Mei Elkoar Yn Droegeham
Mei Elkoar Yn Droegeham (afgekort: MEYD) wil voor
meer verbinding zorgen in Drogeham. MEYD is een team
van dorpsbewoners die zich bezighoudt met verschillende initiatieven. Wij richten ons op 3 speerpunten binnen
het dorp, waaraan ook weer verschillende werkgroepen verbonden zijn:
1. Positieve gezondheid à Werkgroep Fit & Sûn
2. Ontmoeten à Werkgroep De Doarpskeamer
3. Activiteiten à Werkgroep Activiteiten
Samen verzamelen wij input vanuit de 3 verschillende werkgroepen en zorgen ervoor dat dit breed binnen Drogeham gecommuniceerd en gefaciliteerd wordt. Kijk voor de beschrijving van het ontstaan van
MEYD en de omschrijving van iedere werkgroep op www.drogeham.com (onder het kopje MEYD).

Terugblik online bingo zaterdag 1 mei
Zaterdag 1 mei hebben zo’n 81 dorpsbewoners meegedaan aan de online bingo. Via een livestream
vanuit de Doarpskeamer was de bingo online te volgen in ieders eigen huiskamer.
Trienes de Boer presenteerde samen met Wieke Kootstra alle cijfers aan het publiek. Achter de schermen
hielden Sonja van der Wal en Sunanda Schepel al het app-verkeer in de gaten. Want degene met bingo
moest zo snel mogelijk een foto appen. Af en toe werd het even spannend, omdat er meerdere bingo’s
tegelijk waren. Door een goede tip van een van de deelnemers, was dit goed te overzien en wisten we
precies wie eerder bingo had (wegens de vertraging via de livestream moesten we dit goed bijhouden).
Na de tijd hebben we erg leuke reacties ontvangen. De Hapke Snapke boxen vielen bij de meesten ook
goed in de smaak. Kortom een leuke avond. Wij willen iedereen bedanken voor het meedoen en in het
bijzonder alle sponsoren bedanken voor de mooie prijzen!

Logo fietstocht 12 juni (niet leeftĳdsgebonden)
Op zaterdag 12 juni a.s. willen we alle dorpsbewoners uitnodigen om gezellig met z’n allen te
gaan fietsen. Dit keer niet zomaar een fietstocht, want onderweg kun je meedoen aan de logo
puzzeltocht.
Wat houdt het in?
• De route heeft een lengte van 25 km en voor degenen die nog graag wat kilometers extra willen
trappen, kan die worden uitgebreid naar 35 km.
• Op de route zie je verschillende logo’s voorbijkomen. Weet jij ze allemaal te herkennen?
• Je gaat de strijd aan met mededorpsbewoners en maakt kans op 1 van de 2 prijzen. Onder de goede
inzendingen van zowel de korte als lange fietsroute verloten wij namelijk een Hanijdrobon t.w.v. € 10,• Kosten: €3,00 p.p. (kinderen t/m 12 jaar zijn gratis).
• Je krijgt voor onderweg nog een versnapering mee en er staat bij het eindpunt koffie/thee met wat
lekkers voor u klaar.
PS: bij slecht weer wordt de fietstocht verplaats naar zaterdag 19 juni.
Hoe ziet het programma eruit?
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’n paar handige handen

Brickmarkt

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

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

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

M. van der Bij

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

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

VOEG-KLUSSENBEDRIJF
Pastorykamp 7
9289 JN Drogeham
Tel.
0512 - 33 16 08
Mobiel 06 - 10472842
E-mail m.v.d.bij4@kpnplanet.nl

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

nicolai verf
sinds 1930
Alles op
verfgebied!
Metselwerk Lijmwerk en renovatiewerk. Voor bedrijf en particulier
Walbrechta 1, 9289 JW Drogeham | 0512 33 10 25 | info@metselbedrijfmulder.nl

Metselwerk Lijmwerk en renovatiewerk
Voor bedrijf en particulier

Walbrechta 1, 9289 JW Drogeham
0512 33 10 25 | info@metselbedrijfmulder.nl

Gealstrjitte 40
9289 HV Drogeham
tel. 0512-331233
www.nicolaiverf.nl
zat. na 12.00 gesloten

DHZ-verven, bouwverven,
behang, vloercoatings,
jachtlakken, tractorverf,
autolakken, spuitbussen,
landbouw- en industrieverf

Uw advertentie hier?

Knippen:
Kinderknip:
Kleuren v.a.:
Permanent v.a.:
en nog veel meer!

€ 12,50
€ 9,50
€ 27,50
€ 45,-

Maandag:
Woensdag:
Donderdag:

13.00-18.00
09.00-12.00
13.00-18.00

Bosmastrjitte 11 Drogeham

0628276418

YRRUDOXZSULQWHULQNW
YDQDOOHPHUNHQ
RRNLQHLJHQPHUN

Brancheorganisatie
voor de Pedicure

Hilda Laagland Nicolai
Pedicure/Schoonheidsspecialiste
Aantekening Diabetische Voet
Lytsewei 31, 9289 LA Drogeham
Tel. (0512) 331476
Mob. (06) 15 43 67 75
hildalaagland@gmail.com

Uw advertentie hier?

Neem contact met ons op.

Anna’s Kniphoekje

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

Neem contact met ons op.

Medisch voetzorg
Drogeham e/o

Jolanda Veenstra
M .0613904284

Eastermar

1. Tussen 12.00 – 14.00 uur kunt u zich melden bij de Doarpskeamer.
2. Na het voldoen van de bijdrage (bij voorkeur per pin) ontvangt u de route, het logo antwoordenformulier en de versnapering p.p.
3. Fietsen van de korte of lange route. Verspreid over de fietsroute treft u allerhande logo’s aan. Aan u
de uitdaging om van zoveel mogelijk logo’s te kunnen benoemen van wie die is.
4. Bij het volbrengen van de tocht kunt u het antwoordformulier inleveren bij de organisatie en ontvangt
u koffie/thee met wat lekkers.
We hopen op een zonnige dag zodat we als dorpsbewoners samen mogen genieten van het nieuwe
terras bij De Doarpskeamer.
Aanmelden
Aanmelden voor deze activiteit kan per mail MEYD@drogeham.com of door onderstaand antwoordstrookje in te leveren bij De Doarpskeamer, Delte 20.
Naam

: ..................................................................................................

Adres

: ..................................................................................................

Tel.nr.

: ..................................................................................................

Fit & Sûn
Initiatieven van de werkgroep
Onderdeel van MEYD
(Mei Elkoar Yn Droegeham)
Terugblik online live kookworkshop
Op zaterdag 22 mei organiseerde Fit & Sûn voor het eerst een online live
kookworkshop. Ondanks dat de verbinding af en toe wat haperde, heeft het
eten er niet minder op gesmaakt. Er zijn weer lekkere gerechten gemaakt
zoals deze verse tomatensoep.
De werkgroep hoopt dat we snel weer een real live kookworkshop kunnen
organiseren.

Zullen we samen even FARTLEK trainen?
Wat zeg je? FARTLEK? Ja, even een stukje taalles, FARTLEK komt uit het Zweeds en
betekent vaartspel. Het is een leuk spel om samen te gaan doen. Of alleen, dat kan
natuurlĳk ook.
Starten met hardlopen vanuit het 0 punt
Wanneer je wilt starten met hardlopen kom je om in de vele schema’s die jou moeten gaan helpen. Vaak
in combinatie met een app. Het is lastig bepalen wat je precies moet doen en/of welke app bij je past.
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denken | bouwen | leven
Wat wij doen is meer dan bouwen alleen. We denken mee en creëren
samen met onze opdrachtgevers creatieve oplossingen.
Of het nu gaat om seriematige bouw of bouwen onder architectuur:
wij stellen ons flexibel op. (Be)denken, (be)bouwen, (be)leven.
Voor nieuwbouw, verbouw, service en onderhoud.

Tillewei 13 Drogeham
Tel: 0615335695

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

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

0512 36 99 00
www.spoelstra-advies.nl
info@spoelstra-advies.nl

Specialist in:
>
>
>
>

Ruimtelijke Ordening
Bouwrecht
Milieurecht
Natuurbeschermingsrecht

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

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

FARTLEK training kan hier uitkomst bieden. Je bepaalt namelijk zelf wat je gaat doen afhankelijk van hoe
jij je voelt die dag en waar jij zin in hebt. Doe je dit met een hardloopmaatje of, ook mooi, je kind(eren)
dan bepaal je om de beurt wat het mag gaan worden die dag.
Zo werkt Fartlek?
Een ronde bestaat uit 4 tempo’s waaruit je kunt kiezen: -wandelen, -joggen, -hoog tempo hardlopen en
sprinten. Na de start kies je een punt waar je naar toe wilt. Bijvoorbeeld de derde boom links van de weg
en je sprint (of een ander tempo) daar naar toe. Aangekomen bij die boom kies je een nieuw punt en afhankelijk van je conditie kies je een ander tempo om vervolgens daar naar toe te bewegen. Zo bepaal jij
zelf hoe je de trainingsroute invult. Een leuke en nuttige interval training die ideaal is om samen te doen.
Geen piepjes in je oren of iemand die “zegt” wat je moet doen.
Hoe weet ik of ik het goed doe?
Wanneer je niet zeker weet of je verstandig bezig bent en je wilt hier deskundige informatie over dan kan je
terecht bij You vs You Fitcentre. Dit is voor zowel leden als niet-leden. Hier kun je vrijblijvend binnen lopen
om informatie, tips over hardlopen, welke schoenen je moet dragen, etc.. Vanwege corona is men niet altijd aanwezig maar even een mailtje sturen naar fitcentre@youvsyou.nl en zij nemen zelf contact met je op.
Welke route dan?
We hebben in de buurt verschillende mooie routes die erg geschikt zijn voor FARTLEK. Op de foto’s zie
je een route van 4,5 km en van 6 km. Als startpunt voor beide routes is gekozen voor de kruising Skieppedrifte/Lândyk. Daar kan je ongestoord beginnen, hoef je nergens meer over te steken en loop je lekker
in het buiten gebied.
Route 4,5 kilometer

Route 6 kilometer

Deze route is vanaf de kruising richting Kootstertille; na een paar honderd meter sla je
linksaf het Boppepaed in (het schelpenpaadje
bij een bankje). Dit pad loop je door tot het
eind daarna ga linksaf de Boskwei/Bosweg op.
Bij de kruising hierna ga je linksaf de Skieppedrifte in die loopt dan weer terug naar het
startpunt. Dit is 4,5 km met een hoop hekken,
bomen, bankjes en huizen die je als ijkpunten
gebruikt en waar je naar toe kan wandelen,
joggen hardlopen of sprinten.

Vanaf de kruising ga je de Skieppedrifte op en
deze loop je helemaal uit. Op het einde sla je
rechtsaf de Boskwei/Bosweg in het vervolg je de
weg. Deze weg gaat bij een T-splitsing over in de
Westerein en hier blijf je gewoon de weg vervolgen. Op het einde van de weg (dit is wel een stukje kom je op een kruising en daar sla je rechtsaf de
Lândyk op en vervolg je deze weg totdat je weer
op het startpunt bent. Ook hier heb je mooie markante punten langs de weg zoals opritten, strandjes, zijwegen en zoals al eerder benoemd de bomen en hekken.

Zo gemakkelĳk is het……..ga jĳ de uitdaging aan?? Heel veel fitte meters toegewenst!!
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Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.

Nagelstudio Edileuza
Nailart
Voet-Hand verzorging

www.edileuza.nl
tel: 06 4677 8333

G. de Haan
inboedels & ontruimingen gevraagd
open op afspraak: 06 - 51550354
voor meer info: 06 - 51550354 G. de Haan

Schuifpuien – Kozijnen – Ramen
Deuren - Machinale houtbewerking
Oastkern 25A, 9288 XJ Kootstertille
(T) 0512-331682 (E) info@hamstra-kozijnen.nl
Mail of bel voor vrijblijvende offerte!

Wandelen in en om Drogeham in juni en juli
Nu de zomer er aankomt en de coronabeperkingen langzaamaan versoepeld worden,
willen we d’r op uit! Wie gaat er met ons mee?
Wandelgroep vanuit De Doarpskeamer:
Van half juni tot aan de Bouwvak vertrekken we elke maandagmiddag om 13.30 uur vanaf de Doarpskeamer voor een leuke en gezellige wandeling van ongeveer 3 kilometer in en om Drogeham. Vooraf
aanmelden is niet nodig: we zien vanzelf wie er met ons meegaan.
Na afloop staat om 14.15 uur de koffie voor ons klaar in de Doarpskeamer (of buiten, afhankelijke van
de coronamaatregelen). Zowel aan de deelname aan de wandelgroep als aan de koffie en thee zijn geen
kosten verbonden.
De wandelingen vinden plaats op de volgende data en worden begeleid door één of twee begeleiders
van MEYD die verschillende routes voor ons uitstippelen:
• 14, 21 en 28 juni.
• 5, 12 en 19 juli.
Alle wandelingen staan los van elkaar: je kunt één keer meedoen of misschien vaker of juist elke keer.
Doen jullie mee? Dan zien we elkaar vanaf maandag 14 juni om 13.30 uur bij de Doarpskeamer aan De
Delte!

Een ommetje vanuit de Seniorenflat It Slotstee:
Ook met de bewoners van It Slotstee willen we er graag op
uit, maar dan voor een korter ommetje. Om 13.30 uur vertrekken we vanuit de hal van It Slotstee voor een korte wandeling,
eventueel met rollator of stok, richting de Doarpskeamer. Daar
staat de koffie dan al klaar en hebben we wel een pauze verdiend. Daarna gaan we weer wandelend terug naar It Slotstee.
De zes data zijn dezelfde als hierboven en ook hierbij zorgt
MEYD voor voldoende begeleiders en voor gratis koffie en
thee. Wie doet er mee? Aanmelden is niet nodig: we staan
maandag 14 juni om 13.30 uur klaar in de hal van It Slotstee.
Vragen over het wandelen
in juni en juli?
Voor vragen kun je terecht bij:
Hans Venema
Sonja v/d Wal
Anita Bakker
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UW GROENE

vakwinkel

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

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

-

uw tuin
uw dieren
puikbeste kleiaardappelen
ijzerwaren/gereedschappen
doe-het-zelf artikelen
agrarische produkten

-

huishoudelijke artikelen
bedrukking van bedrijfskleding
dealer gasflessen
bloemen/planten
enz…enz….enz….

BESTELLINGEN KUNT U OOK PLAATSEN VIA EMAIL:
INFO@DELEYENDROGEHAM.NL
TEL: 0512-331502
GRATIS THUISBEZORGD!!!
Binnenkort ook weer vuurwerk!

Drogeham

0512 - 332972

Voor elke gelegenheid bieden wij het juiste bloemwerk.
Een breed assortiment tegen een gunstige prijs!!!
APK • AUTOPOETSEN • CARWASH • FINANCIERING • LEASE • OCCASIONS
ONDERHOUD • SCHADEHERSTEL • TANKSTATION

Lândyk 2 Drogeham 0512 - 332972
www.rozenkwekerijhartholt.nl

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

Sânkop 31
9289 JV Drogeham
Tel: 0512-331129

MAATWERK IN
HOUT EN STAAL

Oastkern 17, Kootstertille
www.stark-interieur.nl

MEYD-prĳswoordpuzzel
Onder de goede inzendingen van deze prijspuzzel verloten wij een Hanijdrobon t.w.v. € 10,-.
Wilt u ook graag kans maken? Los onderstaande puzzel op. Twee woorden met een gezamenlijke overeenkomst in een woord of reeks letters. In het voorbeeld maakte het woord tocht 2 woorden: fietstocht
en tochtstrip. Kunt u alle resterende woorden of reeks letters de juiste plaats geven? Als u alle woorden
of reeksen van letters heeft kunnen plaatsen, maakt u kans op de Hanijdrobon.
U kunt uw oplossing mailen naar MEYD@drogeham.com o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer of uw
gegevens invullen, pagina uitknippen en inleveren bij MEYD, Delte 20.
De prijswinnaar wordt persoonlijk op de hoogte gesteld en bekend gemaakt op onze website en in de
volgende editie van Brinkpraat. Veel succes! Uiterste inleverdatum is donderdag 8 juli a.s.

fiets
fiets

…............
tocht

strip
strip

ren
bloem
ora
kaar
takel
beker
plaats
woord
vol
uit

…............
…............
…............
…............
…............
…............
…............
…............
…............
…............

bloem
zuur
der
takel
park
plaats
woord
stress
vol
ster

kel
gang
rol

koers
kans
finale

ken
wagen
kast

tijd
ren
pomp

ster
den
ken
aan
maal
slot
slaag
kop
lade
fiets

…............
…............
…............
…............
…............
…............
…............
…............
…............
…............

dier
teken
ing
mand
slot
winst
spel
lade
eel
station

keuze
was
naam

kool
paarden
zin

ten
teken
tocht

Naam

: .....................................................................................................................................................

Adres

: .....................................................................................................................................................

Tel.nr.

: .....................................................................................................................................................

MEYD-prĳswoordpuzzel mei
De oplossing van de prijswoordpuzzel in mei was ‘zie de zon en geniet’. Uit de goede inzendingen van
de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: Rinse Algra. Gefeliciteerd met de prijs!
De prijs (Hanijdrobon t.w.v. 10,-) is inmiddels aan de prijswinnaar uitgereikt.
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Hair and Beautysalon

Uw advertentie hier?
Neem contact met ons op.


*Genieten en leren van dieren en natuur op onze leerboerderij.
*Een fijne plek om te werken aan je leerdoelen.
*We verzorgen jeugdzorgtrajecten, onderwijs & zorg, onderwijs & recreatie
voor kinderen, scholen en andere groepen.
Meer informatie?

Kijk op onze website www.hamstermieden.nl

Oude foto’s
FOURAGEHANDEL WĲMA AAN DE BUORREN 6 DROGEHAM 1905-1989
Inleiding
Drogeham was heel lang een agrarisch dorp met veel boerderijen. De boeren hadden veevoer nodig.
Omstreeks 1905 begon Wiebren Jacobs Wijma (1873-1964) een fouragehandel aan De Buorren 6. Hij
verkocht onder meer veevoer, kunstmest, voederbieten en stro. In 1929 nam zijn zoon Jarig Wijma het
bedrijf over. Jarig werd in 1969 opgevolgd door zijn zoon Wiebren Wijma. In 1989 is het bedrijf opgeheven.
1. Het begin van De Buorren in 1965
Links vooraan de woning van Wijma. Achter
dit huis was het fouragebedrijf. In het midden schoenenzaak Marten Postmus. Hier is nu
kwalitaria ‘De âlde Boek’.
Op de achtergrond de Gereformeerde Kerk.
Rechts vooraan de markante woning die Wiebren Jacobs Wijma in 1929 liet bouwen aan
De Buorren 1. Rechts achteraan het voormalige postkantoor.
De weg door het dorp was in 1965 een betonweg.
2. De woning van Wĳma aan De Buorren 6 omstreeks 1930
Het fouragebedrijf was aan de achterkant. Het
oude huis is in 1969 afgebroken. Daarna is er
een nieuwe woning gebouwd.
De weg door het dorp was in 1930 een klinkerweg.

3. De woning omstreeks 1955 met de schuur aan de rechterkant
De vrachtwagen staat voor de schuur.
Het vervoer van de producten ging eerst
met paard en wagen. In 1945 kreeg het bedrijf een vrachtwagen. Dit was een verbouwde legerauto.
Op de muur van de schuur stond op een reclamebord: P. Sluis pluimveevoer.
De S van Sluis had de vorm van een haan.
Vervolg op bladzijde 25.
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4. De schuur die rechtsachter het huis stond
Bij
B deze schuur waren ook veestallen. Er was
plaats
voor ongeveer acht koeien. Op het rek onp
der
d het raam staan melkbussen.

5. Het pakhuis links achter het huis waar de voorraad werd opgeslagen
Bij de vrachtauto staat links Taeke Wijma en
rechts Jarig Wijma. Tot 1975 was Taeke Wijma in
dienst bij zijn broer Jarig. Op de bovenste deur
van het pakhuis en op de vrachtwagen staat: UTD
mengvoeder.
Fouragehandel Wijma verkocht veevoer van het
bedrijf Ulbe Twijnstra. Dit bedrijf was eerst in Akkrum gevestigd. Later fuseerde het met de mengvoerafdeling van Calvé in Delft en kreeg toen de
naam UTD.
Deze afkorting betekent: U. Twijnstra-Delfia.
6. De woning in de winter

7. Het reclamebord op de schuur

Afsluiting
De fouragehandel aan De Buorren 6, die vanaf 1905 eigendom is geweest van drie generaties Wijma,
werd in 1989 opgeheven. Op de plaats van de schuur en het oude pakhuis staat nu het grote pand van
installatiebedrijf Bakker.
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
De openingstijden en spreekuurtijden zijn als volgt:
Hoofdvestiging:
Drogeham, Lândyk 4
08:00 uur tot 18:00 uur (behandeling kleine huisdieren alleen op afspraak)
Locaties:
Surhuisterveen, De Dellen 50 - Zwaagwesteinde, Ferlinge Stasjonstrjitte 1-b
Ma, wo, vr.: 14.00 uur tot 17.00 uur (spreekuur van 16.30 - 17.00 uur)
Di, do.: 14.00 uur tot 18.30 uur (spreekuur van 18.00 - 18.30 uur)
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