
nr. 5    •    Mei 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. 06-54950977
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 

23 mei Nummer 6 (juni)

22 augustus Nummer 7 (september)
19 september Nummer 8 (oktober)
24 oktober Nummer 9 (november)
21 november Nummer 10 (december)

De Brinkpraat verschĳ nt ongeveer 1,5 week na kopĳ datum
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Van de redactie
Mei, een maand met veel vrije dagen, rondom de meivakantie of met Hemelvaart of Pinksteren. 

Maar in mei staan we ook samen stil bij de 2e wereldoorlog, op 4 en 5 mei. In deze tijd ervaren we dat 
een oorlog niet meer tot een verleden behoort. We hebben in mei ook een zondag waarop moeders in 
het zonnetje gezet mogen worden, moederdag. 

Vanaf half mei mogen we ervan uitgaan dat er geen nachtvorst meer komt, na de ijsheiligen, en kunnen 
de potten en planten buiten blijven staan. Dan is de maand mei een spannende tijd voor de jongeren die 
bezig zijn met de voorbereidingen op hun examens, nog een paar weken dan is het al zover en moeten 
ze laten zien wat ze hebben geleerd in de afgelopen jaren.

Als je het zo bekijkt is er veel te beleven in deze maand, en dan komen daar de “eigen” gebeurtenissen 
bij, zoals verjaardagen, huwelijk of huwelijksjubilea, als ook spannende of minder leuke omstandigheden. 
Mei is een maand vol bijzonderheden. 

Deze Brinkpraat biedt ook een divers aanbod aan informatie, veel leesplezier gewenst.

Dorpsagenda 
Maandag  13.30 uur Spelletjesmiddag Doarpskeamer
Maandag 13.30 uur Wandelen  Doarpskeamer
Dinsdag 13.00 uur Handwerken Doarpskeamer
Donderdag 13.30 uur  Fietsgroep Doarpskeamer

4 mei 19.30 uur  Dodenherdenking   Jacobtsjerke
14 mei  Proeffi etsen duo-fi ets Flat “It Slotsté”
28 mei 17.00 uur  Workshop “kook je koelkast leeg” Doarpskeamer

8-11 juni  Feest v.v. Drogeham 75 jaar
13-16 juni  Avond4daagse Doarpskeamer
18 juni 16.00 uur   Vissen Prinses Margrietkanaal

22 juli 16.00 uur  Vrijmibo Doarpskeamer

16 en 17 sept. 20.30 uur  Gondelvaart op Wielen Parcours Dykswal

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.



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
U wordt van harte uitgenodigd om onze diensten in de kerk bij te wonen of online live of achteraf te vol-
gen via: www.kerkdienstgemist.nl  

01-05:  09.30 uur Ds. H. Zeilstra - Zuidbroek
 14.00 uur Kand. E. Hooghiemstra - Drogeham
08-05:  09.30 uur Ds. J. Jongsma
 14.00 uur Ds. J. van der Wal – Appingedam
15-05:  09.30 uur Ds. J. Jongsma
 14.00 uur Ds. Th.J. Havinga – Beilen
22-05:  09.30 uur Ds. T. Groenveld - Drachten
 14.00 uur Ds. J. Jongsma
26-05:  09.30 uur Ds. J. Jongsma Hemelvaartsdag
29-05:  09.30 uur Ds. M.H. de Boer - Tolbert
 14.00 uur Ds. J.H. Soepenberg – Assen Zuid
05-06:  09.30 uur Ds. J. Jongsma Pinksteren
 14.00 uur Ds. A.C. van der Wekken – Dokkum 

CGK Drogeham

01-05:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
08-05:  09.30 uur Ds. H. de Graaf
 14.00 uur Ds. H. de Graaf
15-05:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
22-05:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
26-05:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen Hemelvaartsdag
29-05:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
05-06:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen 1e Pinksterdag
 14.00 uur Ds. M.J. van Keulen
06-06:  09.30 uur Ds. M.J. van Keulen 2e Pinksterdag

PKN Drogeham
Alle diensten zijn online, live of ‘uit archief’ te volgen via www.pkndrogeham.nl 

01-05: 09.30 uur  Ds. I. Landman 
08-05: 10.00 uur Erwin Kooistra – Oars as Oars Dienst
15-05: 09.30 uur Ds. J.G. Arensman
22-05: 09.30 uur Ds. J. Tiggelaar
26-05: 09.30 uur Ds. M.T.P.M. Oomens Hemelvaartsdag 
29-05: 11.00 uur Ds. A. Elverdink
05-06: 09.30 uur Mw. Drs. J. Kerkhof – De Vries Pinksteren



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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Collecte Rode Kruis
Loop mee en collecteer voor een kinderontbĳ t

Wist je dat 4000 Friese kinderen opgroeien in armoede en vaak 
zonder ontbijt naar school gaan? Rode Kruis Fryslân ondersteunt 
deze kinderen met het project Kind & Ontbijt. Jij kunt hierbij hel-
pen met collecteren in Drogeham tijdens onze Nationale Collec-
teweek in juni.  

Ontbijttassen uitdelen 

Iedere week worden er gezonde ontbijttassen met ingrediënten voor zeven gezonde ontbijtjes uitge-
deeld in Fryslân aan kinderen in voedselnood. Tegelijkertijd worden deze kinderen en hun ouders be-
trokken bij het belang van gezonde voeding en een goede start van de dag. Zo wil het Rode Kruis de 
ontbijtgewoontes van de gezinnen verbeteren en de kansen op en gezonde toekomst vergroten. Met 
een gezond ontbijt en de bijbehorende ondersteuning krijgen de kinderen weer perspectief en groeien 
ze gezonder op. Een ontbijttas kost 7 euro. 

Hoeveel ontbijtjes collecteer jij bij elkaar? 
Onze collecteweek is van 12 t/m 18 juni. Het zou geweldig zijn als jij ons wilt helpen door mee te collec-
teren voor dit goede doel. Het geld wat wordt opgehaald blijft binnen Friesland en wordt geheel aan ons 
project kind en ontbijt besteed.

Heb jĳ  tĳ d en zin om mee te helpen?

Je kunt je opgeven bij Jan Posthumus via tel.  06-21855828 of stuur een mail naar 
collectedistrictfriesland@rodekruis.nl

Gondelvaart op wielen Drogeham

De Musketiers; Uitgeknald
De Buorren; Speels
Om’e Dyk; Bingo!
De Jeugd; Valhalla
De Bining; Hot Transformer
De Bosma-Delte; Tijd

Roun om’e toer; Viva la france
Lyts Begjin; Hekserij
De Fjouwersprong; de Droegehamster monopoly
Dacapo volgt nog.

Ontwerpen 53ste Gondelvaart op wielen bekend!

24 maart jl. kwamen de blokhoofden weer bij el-
kaar om de ontwerpen te presenteren. De buurten/
groepen hebben ontzettend hun best gedaan om 
het ontwerp te presenteren. 
De ontwerpen:

Eindelijk kan ook de Gondelvaart op wielen weer doorgaan, de bouwers gaan binnenkort los met het 
bouwen van hun gondel. Bent u nieuwsgierig hoe dit precies in zijn werk gaat en wilt u eens mee werken/
denken aan het bouwen van zo’n prachtige gondel? 
Geef dit aan via gondelvaartopwielen@gmail.com, wij brengen u in contact met een buurt/groep.

En vergeet niet vrijdag 16 en zaterdag 17 september in de 
agenda te zetten.



www.apetito-shop.nl

Met zorg bereid.

Runderlapje in jus 
met bloemkool en 

aardappelpuree

Runderhachee 
met rode kool en 

aardappelen

Nasi goreng 
met kipsaté

Macaronischotel 
met rundergehakt

Grootmoeders 
kippannetje

Bestel 
& geniet 

van:

Ook
natriumarm,
vegetarisch of 

glutenvrij.

Probeer nu 5 maaltijden 
voor slechts € 19,95!

Speciaal voor u

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

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
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Bedankje
Efter eltse trien skûlet in moai oantinken...

Wy wolle eltsenien betankje foar de stipe dy wy yn hokker foarm dan ek, krigen hawwe nei it ferstjerren 
fan ûs leave soan en broer.

Tjerk Helder.

It hat ûs hiel goed dien.
Wiebe en Baukje en bern.

De Spitkeet
SPITKEET WANDELTOCHTEN
Op zaterdag 7 mei organiseert openluchtmuseum De Spitkeet in 
Harkema weer de jaarlijkse Spitkeetwandeltochten. Er zijn weer vier 
afstanden nl. 40, 25, 15 en 8 km. De 40 km start tussen 8 en 9 uur, 
de 25 km tussen 8 en 10, de 15 km tussen 9 en 12 en de 8 km tussen 
half 10 en 2 uur. De routes van de 40 en 25 km zijn bepijld en verder 

krijgt iedereen een duidelijke routebeschrijving mee. Bij de drie langste afstanden zijn onderweg contro-
le- en rustplaatsen ingelast. Uiterlijk om 17.00 uur wordt een ieder weer bij De Spitkeet terug verwacht. 
De kosten voor deelname bedragen € 5,00.

SPITKEET PUZZELTOCHTEN
De Spitkeet heeft drie puzzeltochten ontwikkeld: een wandel-, fi ets- en autopuzzeltocht.

Wandelpuzzeltocht
Een mooie wandelpuzzeltocht in de omgeving van ons mooie themapark met een kuierbingo met wat er 
zoal te zien is in deze mooie omgeving.

Fietspuzzeltocht
Een leuke fi etspuzzeltocht die jullie naar de mooiste en leukste plekjes in onze omgeving brengt; met 
feitjes en weetjes waar je normaal niet op let en misschien wel vaak aan voorbij fi etst.

Autopuzzeltocht
En als laatste een autopuzzelrit die jullie naar de meest prachtige stukjes tussen wad en de wouden leidt, 
naar plekjes waar je misschien, ondanks dat ze dichtbij zijn, nog nooit bent geweest.

Alle tochten beginnen en eindigen bij De Spitkeet. Bij het bedenken van de puzzeltochten hebben we 
natuurlijk rekening gehouden met gezinnen met kinderen. De wandel- en fi etsafstanden zijn ook voor hen 
prima te doen. Voor de autopuzzeltocht is er een leuke bingo gemaakt voor op de achterbank; goed om 
je heen kijken en opletten onderweg dus! De wandel- en fi etspuzzeltochten zijn € 4,95 per stuk, de auto-
puzzeltocht is € 14,95. Ze zijn allemaal verkrijgbaar vanaf 1 mei aan de balie van themapark De Spitkeet!

Meer informatie
www.despitkeet.nl
www.facebook.com/spitkeet



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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Succes voor Turnlust 
Op 2 april mochten 2 teams namens Turnlust meedoen aan de plaatsingswedstrijd in Damwoude. De 
wedstrijd was voor de middenbouw, supplement 7.
Na twee jaar geen turnwedstrijden, hoorden de kleine foutjes erbij. Maar ondanks dat hebben de dames 
het ontzettend goed gedaan! Zelfs zo goed dat team 1 met een tweede plek is doorgestroomd naar het 
Friese Kampioenschap teams! Daarnaast hebben Lianna van der Wal en Mariska de Jong zich nog ge-
plaatst voor de individuele meerkampfi nale en een aantal toestelfi nales!

De onderbouw mocht een week later naar Damwoude. Voor hen was hier het allereerste meetmoment. 
Wat een succes! Ze hebben hun mooiste oefeningen laten zien aan het publiek en een echte jury! Van 
deze jury kregen ze stickers (brons, zilver of goud). Aan het einde van de wedstrijd mochten ze alle 6 het 
podium betreden en kregen ze hun diploma. 

U begrijpt het, wij gaan weer verder met trainen voor de komende Friese Kampioenschappen. Daarnaast 
hebben we op 21 mei nog een onderlinge wedstrijd in Harkema met verenigingen uit de buurt. 
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Geschiedenis van Drogeham
Sint Walburga
Vroeger, in de Middeleeuwen, was de kerk gewijd aan een heilige. Een heilige was door zijn/haar inspi-
rerende wijze van leven iemand die als voorbeeld diende. De beschermheilige van de kerk in Drogeham 
was Walburga. Zij werd ook wel Walbrechta genoemd. Ze was de dochter van de Angelsaksische koning 
Richard en werd geboren in 710 in Winburg in Engeland. Op aandringen van de zendeling Bonifatius 
ging ze naar Duitsland om daar als non in het klooster te gaan en als zendelinge te gaan werken. Later 
werd ze abdis (hoofd) van het klooster in Heidenheim. In 779 kwam Walburga te overlijden. Al snel werd 
ze als heilige vereerd. Op afbeeldingen komt ze voor met een oliefl esje en drie aren in de hand. In de 
andere hand heeft ze een staf en een boek. 

Nieuwe kerk
De eerste kerk in Drogeham is gebouwd in de 13e eeuw. Alleen de toren, die door de eeuwen heen is 
blijven staan, herinnert nog aan deze tijd. De jaarankers op de toren geven het jaartal 1704 aan. In dat 
jaar is de toren gerestaureerd. In de 19e eeuw raakte de kerk bouwvallig en werd besloten een nieuwe 
kerk te bouwen. Op 23 juni 1875 stond in de Leeuwarder Courant: ‘Aanbesteding van het bouwen eener 
nieuwe kerk te Drogeham. De commissie voor den Kerkbouw der Hervormde Gemeente te Drogeham 
c.a. gedenkt aan te besteden: Het afbreken der bestaande en het bouwen eener nieuwe kerk met bijle-
vering van alle daartoe benodigde materialen. Gedrukte bestekken zijn op franco aanvrage à f 0,50 te 
bekomen bij de administrerend kerkvoogd A. van der Wal, terwijl de teekeningen van af den 2 juli ter 
inzage liggen bij F. Oosterbaan, kastelein te Drogeham. Het werk moet uitgevoerd worden in 1876. De 
commissie voornoemd, G.J. Hoeksma, P.B. Bosma, A. van der Wal, H.J. Meinardy en B.J. Kloosterman’.

De kerk kreeg, overeenkomstig de oorspronkelijke stijl, weer kleine en smalle rondboogvensters. De gro-
te rondboogvensters, die er in de loop der tijd ingezet waren, kwamen niet terug. De kerkgangers waren 
hier niet zo tevreden over, want die klaagden na de nieuwbouw dat het zo donker in de kerk was. De kerk 
werd in die tijd verlicht door olielampen; elektriciteit was er namelijk nog niet. 

Bewoners van de Tsjerke Buorren

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

(oneven nummers = zuid- en westkant, even nummers = noord- en oostkant)
(nummering loopt op van oost naar west)

1. John Jimmink Anna Semeijn
3.  Wieger Rekker Baukje van der Tuin
5. Feije van der Wal Goitske Bron
7. De Fakkel
9. Albert Wagenaar Hielkje van der Wal
11. Hendrik de Vries -
13. Siebe Hamstra Hanna Hoekstra
15. Freerk Nicolai Japke van der Bij
17. Ludzer Krol Hijlkje van Houten
19. Marten Huisma Elske Dupon
21. Nanne van der Veen Antje van der Heide
25. Pieter van der Berg (ovl.) Martje Jonker
27. Gerlof Schaper Freerkje van der Leest (ovl.)
29. Jannes Bakker Anna Kootstra
31. Tjibbe Bakker Hielkje van der Meer (ovl.)
33. Sikke Helder Johanna Hamstra
35. Hendrik Hamstra Sjoukje Elzinga
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2. Gaatze Rekker Engeltje Broersma
2a Klaas Huitema (ovl.) Aafke Bouma
4. hervormde kerk
6. Andries Nicolai Marijke Hamstra
8. Lucas Laanstra Teike Nicolai
14. Douwe Douma Femkje Hoogsteen
16. Wolter Hiemstra Iekje Hollema
18. Hendrik Hoogsteen Beitske Bruinsma (ovl.)
20. Durk Nicolai Durkje de Meer

De woningen met de nummers 2-2a en 25-27 waren dubbele huizen; er woonden toen twee huishoudens 
in. Aan de Tsjerke Buorren 10-12 stond een dubbel huis dat in 1958 is afgebrand. Het huis op nummer 15 
heeft nu als adres Pastorykamp 19.

Simon Hoeksma, s.hoeksma@hetnet.nl

Even voorstellen
Goedendag,

Wij zijn de familie Zwart. Ons gezin bestaat uit 4 personen en 1 kat: 
Edwin(27), Hanriëtte(25), Jayden(6), Quinty(2) en kat Speedy. Wij wonen 
sinds 3 mei 2021 aan de Ike Buorren. 
Hiervoor woonden wij in Langezwaag en daar hebben wij 6 jaar heerlijk ge-
woond. Wij kregen de vraag of ons huis ook te koop was en eigenlijk werd het 
huis ook een beetje te klein voor een gezin van 4, dan moet je verder zoeken. 
Toen kwamen wij dit mooie huis tegen met veel mogelijkheden voor ons als gezin. Edwin heeft namelijk 
als hobby autocross waar wij veel van onze weekenden doorbrengen. En ik heb altijd al de droom gehad 
om als gastouder te beginnen, waar hier mogelijkheden voor waren. Sinds november ben ik voor mij zelf 
begonnen onder de naam “Nofl ike Tyden”.  In onze vrije tijd zijn wij graag buiten en spreken wij af met 
vrienden/familie. Edwin werkt voor De Vries Trappen en is vroeg van huis en werkt door heel Nederland. 
Wij zijn altijd in voor een gezellig praatje. We hopen hier nog vele jaren met genot te wonen. 

Groeten van de Fam Zwart.

Nieuws van vv Drogeham
Van woensdag 8 juni tot en met zaterdag 11 juni staat VV Drogeham in het teken van 
haar 75-jarig jubileum. Het wordt een week vol voetbal en feest. Met meerdere acti-
viteiten op en rond de velden van sportpark ‘t Doltsje. De activiteiten op woensdag 
zijn besloten. Op de andere dagen is iedereen welkom!
Donderdag 9 juni
Op donderdag is vanaf 16;00 uur tot 18;00 kinderbingo voor de jeugd t/m JO13, 
daarop aansluitend is er een disco voor de kinderen. Op donderdagavond is er een 

pubquiz, vanaf 19;30 uur. Na de pubquiz is er muziek in de tent tot 24;00.
Vrĳ dag 10 juni
op vrijdagavond is er het Mega Mixtoernooi, hierover komt later meer informatie.
Na het mixtoernooi is de feesttent weer open tot middernacht, met muziek van DJ Dirk Winkel.
Zaterdag 11 juni
op zaterdagochtend wordt er een clinic voor de jeugdleden verzorgd door Veens Voetbalacademie. 
Zaterdagmiddag zijn er activiteiten voor de seniorenleden. Om 16;00 begint het Matinee, met live mu-
ziek. Vanaf 20;30 begint het feest in de feesttent, met muziek van Dieptriest. 

Volg VV Drogeham op facebook en instagram om op de hoogte te blijven van het jubileumfeest!

D e Jubileumcommissie.



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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LENTEFAIR
VOOR

COMPASSION
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25 MEI,16.30 - 20.00 UUR
DE BOSK 6A IN HARKEMA

WEES WELKOM!



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
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MEYD

FIT & SÛN

Start fi etsgroep
Wanneer : elke donderdag vanaf 12 mei om 13.30 uur
Waar : verzamelen bij “De Doarpskeamer”
Route : +/- 25 km, steeds wisselend, in rustig tempo + kleine pauze
We gaan los….………..…elke fi etsliefhebber is van harte welkom. Man, vrouw, jong, oud;
bewegen en ontmoeten daar krijg je energie van!
Elke donderdag is er iemand aanwezig die een route voorhanden heeft, en ze zijn mooi!
Met dank aan Plaatselijk Belang en waar nodig iets aangepast.
Neemt u zelf een appeltje voor de dorst mee?
We proberen t/m september door te fi etsen en zo mogelijk ook tijdens de zomervakantie.  
Kom fi etsen en geniet!  

Voor vragen kunt u terecht bij: Wietse Postmus 06-13800543 & Hinke Spoelstra 06-45945362

Proeffi etsen op duo-fi ets
Wanneer : zaterdag 14 mei
Waar : Seniorenfl at ‘It Slotsté’
Tijd : 11.00 u – 15.00 u
Afspraak : niet nodig en het is gratis

Voor wie? Voor inwoners fan ‘e Ham die liever niet meer zelfstandig fi etsen; voor inwoners die overwegen 
in de toekomst deze fi ets te willen gebruiken. Maar ook voor familie/kennissen van toekomstige gebrui-
kers is er de mogelijkheid de duo-fi ets samen uit te proberen.

Er is deze dag een beproefd gebruiker aanwezig om u de voor- en nadelen te vertellen.
Er is steeds een vrijwillige ‘meetrapper’ die u vergezeld op uw proefronde op 1 van de 3 elektrische 
duo-fi etsen.

Er ligt op deze zaterdag ook een intekenlĳ st voor zelfstandig gebruik op de dag hierna, zondag 15 
mei. Erg leuk om er dan echt samen met familie/kennissen op uit te trekken!
Naar gelang het aantal inschrijvingen wordt de tijdsduur bepaald. Ook dit kost niets.

Deze dagen zijn éénmalig………….daarom kom langs!      Koffi e en thee staat klaar!
Bij slecht weer verplaatsen we de proefdagen naar 21 en 22 mei (facebook en poster seniorenfl at)

Voor vragen kunt u terecht bij: Anita Bakker 06-10324915 en Hinke Spoelstra 06-45945362  

Kook je koelkast leeg workshop!  
Weet je niet wat je met je restjes groente, fruit, vlees, aardappelen of rijst aan moet?
Gooi ze niet weg maar neem ze mee naar de kook je koelkast leeg workshop!
Samen toveren we van al deze restjes wat heerlijks op tafel! Zaterdag 28 mei vanaf 17.00 uur 
Kosten: €5,-.

Geef je op via fi tensun@drogeham.com, vermeld je naam en het aantal personen waar je mee komt. 



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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Workshop paaskrans
Op 30 en 31 maart jl. vonden de workshops plaats waarin een paaskrans werd gemaakt. We kijken terug 
op twee gezellige avonden en echt elke krans was uniek want iedereen brengt zijn eigen creativiteit en 
smaak mee. We hebben al een aantal creaties achter de ramen gespot in het dorp.

Winnaars Kleurplaat wedstrĳ d
Maar liefst 29 kleurplaten hebben we ontvangen en wat hebben alle inzenders hun best gedaan. Met 
potlood, stift, uitgeknipt en op mooie vellen papier geplakt of versierd met glitters en andere mooie ver-
siersels. De winnaars van deze wedstrijd zijn: Jolien Heidbuurt, Eneah Veenstra, Tanja de Boer en Marije 
Heidstra. Van harte gefeliciteerd met jullie prijs! Alle prijzen in de paassfeer zijn inmiddels uitgereikt.

Nieuwsgierig naar alle inzendingen? Het waren er te veel om bij de deur van de Doarpskeamer te hangen 
en daarom hebben we ze in insteekhoezen gestopt en hangen ze bij het hek. Op deze manier kan ieder-
een meegenieten van de kleurrijke paaseieren.

Winnaars Paaseieren zoeken Winnaars Paaseieren zoeken 

Wat een drukte in het dorp op maandag 11 april. 
Ouders en kinderen waren op de been, op zoek naar 
de 3 eieren: goud, zilver en brons. Het duurde dan 
ook niet lang en de drie eieren waren snel gevon-
den. Een succesvolle actie. 

Het gouden ei: locatie Chr. Geref. Kerk; gevonden 
door Ferdy en Ryan 

Het zilveren ei: locatie tennisbaan, gevonden door 
Ferdy en Ryan 

Het bronzen ei: locatie monument ‘De Koe’, gevon-
den door Myrthe en Sanne



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



nr. 5    •    Mei 2022    •    Jaargang 37    
20

Klaverjastoernooi 
Het klaverjastoernooi is inmiddels afgesloten met aan het einde van de middag heerlijke soep en stok-
brood. De winnaars van het toernooi: Henk Veenstra (1e), Piet Jensma (2e) en Joost Bijlsma (3e). Per 
kaartmiddag waren natuurlijk mooie vleesprijzen te winnen en de eindwinnaars kregen ook nog eens een 
mooi vleespakket. Daarnaast werden alle deelnemers aan de activiteit even extra in het zonnetje gezet 
met een tas van Slagerij Otte Boersma. 

Houd je ook van kaarten en wat competitie? Komend najaar (oktober/november tot april 2023) gaan we 
weer van start op de donderdagmiddag. Locatie: De Doarpskeamer. Starttijd 13.30 uur tot ca 16.30 uur. 
Lijkt het jou leuk om hieraan mee te doen dan kun je dat kenbaar maken per mail MEYD@drogeham.com 
of appen naar Klaas Alma, 06 33 513 612. 

Per kaartmiddag bedragen de kosten € 5,- p.p. en dat is incl. koffi e/thee/cake. 

Koersbal 
Al ruim 14 dorpsbewoners nemen op de dinsdagochtend deel aan koersbal. Het was even zoeken naar 
de spelregels en werking, maar wat een mooi gezelschapsspel dat voor iedereen toegankelijk is. 
Lijkt het je leuk om eens te kijken of mee te doen? Laat het ons weten per mail MEYD@drogeham.com 
dan hoort u van ons wanneer we komend najaar weer van start gaan. 
Kosten bedragen € 3,- p.p. en dat is incl. koffi e/thee/cake. 

Huren Doarpskeamer 
De Doarpskeamer is onder specifi eke voorwaarden beschikbaar en te huur voor kleinschalige zakelijke 
activiteiten. Belangstelling? Als u een mail met info en contactgegevens stuurt naar MEYD@drogeham.
com dan neemt Hans Venema of Pieter van Houten contact met u op.

Prĳ spuzzel MEYD 

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

Wilt u ook graag kans maken? U treft op de volgende pagina 18 gezegden/spreekwoorden aan waarin 
woorden van vogels voorkomen. In de tabel daarboven staan de desbetreffende woorden vermeld. Elk 
woord wordt slechts 1 keer gebruikt. Als u het juiste woord heeft gevonden, staat achter het gezegde/
spreekwoord welk letter van het woord u kunt plaatsen in de laatste kolom. Heeft u de juiste letters in de 
laatste kolom staan dan verschijnt daar de oplossing waarin ook een vogelsoort voorkomt. 

U kunt uw oplossing mailen naar MEYD@drogeham.com o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer of 
uw gegevens hieronder invullen, pagina uitknippen en inleveren 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 19 mei a.s.



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! 
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Papegaai Kieviet Zwaluw Kwartel Gans Mussen 

Uil Mus Vogel Raaf Vogels Hoentje 

Vogeltje Kraai Haan Uilskuiken Reiger Pauw 
 

   Oplossing 

1 Een vliegende ________________ vangt altijd wat. 1e letter  

2 Zo zwart als een ________________. 1e letter  

3 Praten als een ________________. 2e letter  

4 Eén ________________ maakt nog geen zomer. 3e letter  

5 Daar kraait geen ________________ naar. 4e letter  

6 In mei leggen alle ________________ een ei. 1e letter  

7 Zo fris als een ________________ zijn. 2e letter  

8 Dat is een sprookje van Moeder de ________________. 1e letter  

9 Spugen als een ________________. 2e letter  

10 Een ________________tje knappen. 3e letter  

11 Iedere wijze uil is ooit een ________________ geweest. 4e letter  

12 Iemand blij maken met een dode ________________. 3e letter  

13 Zo trots als een ________________. 1e letter  

14 De ________________ is gevlogen. 2e letter  

15 Ieder ________________ zingt zoals hij gebekt is. 6e letter  

16 Als een ________________ lopen. 7e letter  

17 Zo doof als een ________________. 6e letter  

18 De ________________ vallen van het dak. 6e letter  
  

Oplossing prijspuzzel MEYD mei:  ...............................................................................................................  

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

Adres:  ..........................................................................................................................................................  

Tel.nr.  ...........................................................................................................................................................  

Winnaar MEYD-prĳ swoordpuzzel april 2022 

De oplossing van de prijswoordpuzzel in april was ‘27’. 
Uit de vele goede inzendingen van de prijswoordpuzzel hebben we de volgende winnaar getrokken: 
S. Witteveen. Gefeliciteerd met de prijs! 

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



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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Viswedstrĳ d 18 juni 
En na de succesvolle maar wel frisse viswedstrijd (was namelijk behoorlijk koud) 
in april 2021 wordt het weer hoog tijd voor een vervolg en we gaan dit keer uit 
van mooi weer. 

De viswedstrijd vindt plaats op zaterdag 18 juni en is voor jong en oud 16.00 – 
19.00 uur. 

‘s Middags vanaf 15.30 uur kunnen fanatieke vissers, maar ook supporters, zich verzamelen bij de vis-
steigers bij het Prinses Margrietkanaal voor een echte viswedstrijd. Iedereen die mee wil doen, moet zelf 
vismateriaal, aas en een krukje of een stoel meenemen. Het gaat deze middag om het totaalgewicht van 
alle vissen die je tussen 16.00 en 19.00 uur vangt. Voor de drie vissers met de hoogste totaalgewichten 
ligt er een mooie prijs klaar. We regelen een evenementen vispas die geldig is voor 1 dag, zodat we niet 
weer voor iedereen een losse pas hoeven aan te vragen. Aanmelden kan via de website van Drogeham 
www.drogeham.com bij MEYD of door het invullen van de MEYD-opgavestrook in deze editie. 

Kosten voor deelname zijn € 4,00 p.p. Dat is incl. een heerlijke warme snack. Het bedrag mag je contant 
meenemen, maar het is ook mogelijk om te pinnen bij het mobiele pinapparaat van MEYD.

Vrĳ MiBo voor 55+ op vrĳ dag 22 juli 
Kijkt u ook uit naar een gezellig samenzijn en onder het genot van een hapje en drankje te kunnen ge-
nieten van live muziek? Dan is vrijdag 22 juli een middag waarop u toch echt bij de Doarpskeamer moet 
zijn. Dan hebben we een vrijdagmiddagborrel met live muziek van 16.00 – 18.00 uur. Kom gezellig langs 
en geniet mee van wat de muzikant (accordeonist) ter ore brengt. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Voor slechts € 5,00 p.p. Hiervoor krijgt u naast live muziek maar liefst 
2 consumpties en wat lekkers aangeboden. Opgeven kan via de website www.drogeham.com of door het 
invullen van de MEYD-opgavestrook in deze editie.

OPGAVESTROOK ACTIVITEIT MEYD 

Ik geef me op voor (aankruisen wat van toepassing is): 

⃝ Viswedstrijd 18 juni 2022    ⃝ Vrijmibo 55+ 22 juli 2022 

Aantal personen:  ..................................Aantal personen:  ..........................................................................

1. Naam:   .....................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................................

Adres:  ..........................................................................................................................................................

Tel.nr.  ...........................................................................................................................................................
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Oude foto‘s
Het Generaal Spoormonument bĳ  Buweklooster (2)

Inleiding
In de Brinkpraat van april staan foto’s van het Generaal Spoormonument dat in 1955 werd opgericht op 
de driehoek  aan het eind van de Sânnen. Deze driehoek lag tussen de weg van Drogeham naar Augusti-
nusga en de afslag naar Harkema. Het driehoekige terrein waarop het monument stond, werd het Gene-
raal Spoorplantsoen genoemd. Deze keer drie foto’s die bij de vorige serie aansluiten.

1. De onthulling van het Generaal Spoormonument in 1955

Het monument is op 8 juni 1955 onthuld door 
mevrouw  H.T. Spoor-Dijkema. Na de onthulling 
werd het overgedragen aan de gemeente Acht-
karspelen. Burgemeester H. van Ek nam het na-
mens de gemeente in ontvangst. Op de achter-
grond van de foto de woning van Boksma aan de 
Kromelle 4. De Kromelle is de verbindingsweg 
tussen it Kleasterbreed en de Hamsterpein.

2. Het Generaal Spoorplantsoen en het monument in 1957

Op de voorgrond het Generaal Spoorplantsoen 
en het monument. Op de achtergrond het begin 
van De Sânnen. Rechts de boerderij van familie 
De Vries aan de Sânnen 4 en links de boerderij 
van Schut de Sânnen 1. Vanwege de toename 
van het verkeer is de kruising in 1977 geheel ver-
nieuwd. Hiervoor was het nodig het plantsoen te 
ruimen en het monument te verplaatsen naar een 
kleinere plaats aan de zuidkant van de Sânnen.

3. De kruising bĳ  Buweklooster en het monument na de reconstructie van 1977 (foto Hans Postema)

Deze foto is ongeveer vanuit hetzelfde
standpunt genomen als die van 1957. Links voor-
aan de nieuwe locatie van het monument aan de 
zuidkant van de Sânnen. Rechts de boerderij van 
De Vries aan de Sânnen 4. Hier is in 2017 een 
nieuwe boerderij gebouwd. Links achteraan de 
voormalige boerderij De Sânnen 1. Hier is nu mi-
ni-camping ’Het Schuttersplek’.

In 1996 is de kruising opnieuw aangepast. Wan-
neer we nu langs de kruising bij Buweklooster rij-
den, dan kunnen we het ons moeilijk voorstellen 
dat hier tot 1977 een plantsoen is geweest met 
in het midden het monument op een opvallende 
plaats. 

Klaas de Jong, Lytse Wei 26
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WEEKENDDIENSTEN EN AVONDDIENSTEN HUISARTSEN 
DOKTERSWACHT FRIESLAND 

0900 112 7 112 
Bĳ  levensbedreigende situaties: 112 

Platvorm W.v.g. en ouderen beleid: 
Voor klachten kunt u bellen naar: H. van der Kooi tel. 0512 - 361099, Jouwerkamp 9 Harkema 

Thuiszorg De Friese Wouden: 
Voor al uw hulpvragen betreffende verzorging, verpleging, huishoudelijke hulp, kraam zorg, voeding- en 
dieetvoorlichting en ouder- en kinderzorg, kunt u dag en nacht bellen met het volgende centrale num-
mer: 088 - 5126550 

ISIS Kraamzorg: 
Op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 en 16.30 uur op tel,nr.: 0513 - 727042
E-mail: info@isiskraamzorg, Website www.isiskraamzorg.nl 

Weekenddiensten Wĳ kverpleging Achtkarspelen: 
De Wijkverpleging is 24 uur per dag beschikbaar. 
Bij dringende hulpverlening kunt u in het weekend bellen: 0512-581376. 

Bode uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’: 
Nijboer uitvaartzorg, Tillewei 11A, 9289 HB Drogeham, tel. 0512-331420 b.b.g. 06-14179578 

Buurtagent Karel Henstra 
Karel Henstra, Tel.nr 0900-8844

Hamsterhulp 
Tel. 06 - 39 74 18 67 of mail hamsterhulp@gmail.com

WEEKENDDIENSTEN DIERENARTSEN 
Tijdens het weekend tijden en buiten de openingstijden is de 

dierenartsenpraktijk bereik baar op telefoonnummer: 

0512 - 332650 
Dierenartsenpraktĳ k Tusken Diken en Feanen
Voor paarden en pony’s kunt u bellen Equinoord: 0594 - 645252 

Hoofdvestiging: 
Drogeham, Lândyk 4 

Locaties: 
Surhuisterveen, De Dellen 50 - Zwaagwesteinde, Ferlinge Stasjonstrjitte 1-b 

Voor de huidige openingstijden verwijzen we u graag naar onze website.

www.tuskendikenenfeanen.nl

Belangrijke nummers
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