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Met Sint Maarten naar de kerk?

11 november is de dag……
De dag dat het lichtje branden mag. Maar waarom laten wij dit
lichtje ieder jaar op deze datum branden? Niet iedereen kent het
verhaal achter Sint Maarten.
Voor de tieners van klas 2 van de
tienerclub alle reden om hier verandering in te brengen. Samen met
de leiding bedachten zij om op 11
november de kerk open te stellen.
Voor de ingang werd een mooie
tent neergezet en de toegang werd
versierd met kleurige lichtjes. Dit
wekte wel nieuwsgierigheid.

Vele kinderen kwamen met hun
mooi gemaakte lampionnen even
kijken wat hier te halen viel. Zij
werden hartelijk door de tieners
ontvangen. De kinderen mochten
een plekje in de kerkzaal kiezen.
Ouders waren overigens ook van
harte welkom. Op het grote scherm
in de kerk werd een, door de tieners

gende groep tieners opgewacht
zelf gemaakt, filmpje getoond
en kregen alle kinderen een
waarin werd uitgelegd wie
zakje met wat lekkers en
Sint Maarten was en wat
Maar
een lekker warm knakhij deed waardoor wij
Hierna konden
hem nog steeds gedenliefst 119 worstje.
de kinderen hun weg
ken.
vervolgen naar de
kinderen weer
De boodschap die te
volgende bel. De tieners
tieners meegaven was:
en de leiding hebben
Delen maakt gelukkig. Het
enorm genoten van alle vrois waar, probeer maar!
lijkheid die avond. Zij mochten
Na het filmpje mochten de kinderen maar liefst 119 kinderen in de kerk
en hun ouders doorlopen naar Pro verwelkomen. Wij hopen alle kindeRege. Hier werden ze door een vol- ren volgend jaar weer te zien!

GGD Fryslân opent zesde corona-testlocatie in Oosterwolde
GGD Fryslân neemt vanaf donderdag 25 november een nieuwe
corona-testlocatie in gebruik in Oosterwolde.
De locatie bevindt zich in het voormalige pand van Dosgros aan de
Veengang 2, in Oosterwolde. Het
is de zesde GGD-testlocatie in de
provincie.
GGD Fryslân heeft al testlocaties
in Leeuwarden, Drachten, IJlst,
Kollum en Heerenveen. De vraag

naar testen is momenteel hoog en
de verwachting is dat die voorlopig
aanhoudt.
Daarnaast wil de GGD graag een
goede spreiding van de testlocaties, zodat de reistijd voor iedereen
beperkt blijft.
Op de nieuwe locatie aan de

Veengang worden in totaal vier testraten in gebruik genomen. Hier
kunnen 480 testen per dag worden
afgenomen.
De testlocatie in Oosterwolde is
alleen geopend op afspraak (via
coronatest.nl of bellen naar 08001202). Hoe lang de testlocatie nodig
is, hangt af van de ontwikkelingen
rondom het coronavirus.

Voeten
Wij zijn allemaal blij met onze
voeten. Onze voeten zijn o
zo belangrijk in ons dagelijks
bestaan. Ze brengen ons waar we
graag heen willen. We wandelen,
lopen en rennen. Ze geven ons
vrijheid. Als we moe zijn, gaan
we sloffen en leggen onze voeten
op tafel. Maar we klagen ook over
pijn aan onze voeten. Schoenen
knellen, we hebben blaren, likdoorns en eeltbulten. Voeten
zeggen veel over het dagelijks
leven. In spreekwoorden komt
het woord voet of voeten vaak
voor. De klokkenluider noemt u
een paar spreekwoorden. “Dat
heeft veel voeten in de aarde”.
Dit is het plan om een nieuw
doarpssintrum in ons dorp te
realiseren. “Ziekte komt te paard
en gaat te voet”. Hierbij kun
je denken aan corona die nog
steeds onder ons is. Het virus
wil maar geen afscheid nemen.
De klokkenluider heeft hier
grote zorg over. Het verdeelt ons
mensen. Gevaccineerden oordelen over niet-gevaccineerden en
andersom. En dan ben je bij het
volgende spreekwoord. “Op voet
van oorlog”. Corona zorgt voor
vijandigheid en verdeeldheid. Dat
is heel verdrietig en mag niet het
geval zijn in onze maatschappij.
Het spreekwoord “iemand op de
voet volgen” is ook nu nog steeds
van toepassing. We gaan graag
na wat iemand doet. Vroeger was
het roddelen en tegenwoordig
gebeurt dit met sociale media
als bijvoorbeeld facebook. Graag
kijken we wat een ander heeft te
melden, nieuwsgierig als we zijn.
Maar ook de wens om een eigen
woning te kunnen kopen of een
woning te huren, is voor veel
jongeren in ons dorp een grote
wens. Het spreekwoord zegt
“Men steekt gaarne zijn voeten
onder een eigen tafel”. Letterlijk
betekent het dat we graag een
eigen huis hebben. Maar de praktijk bij weinig aanbod van woningen is dat we “iemand het gras
voor de voeten wegmaaien”. Vaak
is iemand anders je te snel af
omdat er geen makelaar aan te
pas komt.
Voeten zijn en blijven belangrijk.
Letterlijk. Ze houden ons gaande. Soms is het moeilijk om het
voetpad te gaan. Met de aanleg
van glasvezel liggen de tegels in
het trottoir niet overal even vlak.
Dus oppassen. Er is veel te doen
in zaken die we willen bereiken zoals het nieuwe doarpssintrum. Zorg is er ook over hoe
we omgaan met elkaar en met
de gevolgen van de pandemie.
Hoe geven we onze jongeren een
woning. Zo zijn er veel zaken
te doen. Laten we in ons mooie
dorp op goede voet met elkaar
omgaan.
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FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever
dit schriftelijk in bij Wilma Verlaan (Herenweg 39)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Na een periode van ziek zijn,
hebben wij helaas afscheid moet nemen
van onze buurtgenoot, de heer

Mindert Wiersma
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen
en naaste familie veel sterkte.
Buurtvereniging Herenweg 1
Donkerbroek, 7 oktober 2021

SNERTAKTIES

BROEKJES
Voor al uw rouw- en bruidsarrangementen: Decora Bloembindsters, Aafje Rooks, tel.
06-22901770
en
Sietske
Kamminga, tel. 06-80060357,
www.decorabloembindsters.
jouwweb.nl
Voetfirst Verlaan, gediplomeerd
Pedicure, Wilma Verlaan, Herenweg 39, Donkerbroek, tel.:
0516-426068, lid Provoet. Behandeling volgens afspraak
Op www.donkerbroek.nl vind je
alles over Donkerbroek!
Voor al uw geboorte-, trouw-,
verhuis-, rouw- en gelegenheidskaarten, huisstijlen, logo
ontwerp, briefpapieren, facturen, enveloppen, clubbladen, liturgieën, advertenties, (dorps)
kranten naar BVK grafisch
vormgever, Mr. Jongebloedstr.
1, Haulerwijk, tel. 06-20060378
of www.bvkvormgever.nl

De stichting snertacties heeft de data voor het nieuwe seizoen
vastgesteld (onder voorbehoud) en deze kunt u dan ook alvast Sokkengaren, ritsen, elastiek,
naaimachinegaren e.d. bij Meuin de agenda noteren. De data zijn:
belstoffeerderij Visser Haulerwijk
2021:

11 december
2022:
15 januari / 12 februari / 12 maart

Verhalenavond 26 november
in Donkerbroek gaat niet door
Jelle Terwal uit Donkerbroek gaat op 26 november zijn verhaal niet vertellen tijdens de Verhalenavond van Pier21. De
organisatie heeft in verband met de aangescherpte Corona
maatregelen voor een andere opzet gekozen, waardoor
Donkerbroek niet meer in beeld is. Terwal gaat eventueel op
een volgende Verhalenavond alsnog zijn verhaal vertellen.

November 2021
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Voor al uw rouw- en bruidsarrangementen: Decora Bloembindsters, Aafje Rooks, tel.
06-22901770
en
Sietske
Kamminga, tel. 06-80060357,
www.decorabloembindsters.
jouwweb.nl
Ook voor wenskaarten (beterschap, verjaardag, condoleance,
etc.) en kerstkaarten kun je
naar BVK grafisch vormgever
in Haulerwijk
Wilt u ook een Broekje plaatsen? Kijk voor meer informatie
in het colofon op pagina 3!

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

Leidijk 36 8434 NC Waskemeer
Tel. 0516-858234 / 0627145396

Uitvaart
de Roos
aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek
www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Voor het verzorgen van

UITVAARTEN EN CREMATIES
kunt u een beroep doen op

Donkerbroek
vlaggen
te koop bij
bloemenhuis:

DRAAGT ELKANDERS
LASTEN
UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK
T. Oldersma, voorzitter
06 12890809
J. D. Klooster, secretaris
0516 491791
J. Baron, beheerder aula
0516 491958
Voor informatie en adreswijziging kunt u
terecht via ons secretariaat: secr.del@gmail.com

BODE:
Mevr. Erna Jansen
tel. 0512-539898, mob. 06-30389594

Nog geen lid?
Meld u aan via
donkerbroek.nl/
dorpsbelang
facebook.com/
dorpsbelangdonkerbroek
instagram.com/
dorpsbelang_donkerbroek

dorpskrant.opehichte@gmail.com
en begeleidt jong en oud
“ Een diëtistinadviseert
voeding en leefstijl!
”

 Overgewicht
 Ondergewicht / ondervoeding
 Diabetes
 Hoge Bloeddruk
 Te veel cholesterol
 COPD
 Hart- en vaatziekten
 Zwangerschapswens

www.sannederee-dietist.nl
o.a. in Donkerbroek

Maak nu een afspraak:

06 - 303 757 66

 Voedsel allergie en –intoleranties
 Maag- en darmklachten
 Suppletie advies
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Colofon
Uitgever:

Stichting Dorpskrant Donkerbroek

E-mail:

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

Info advertenties:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.
com /0516-491614 of 0516-491661.
Onder een advertentie wordt verstaan het plaatsen van een affiche/
poster of het bekend maken van
een ledenvergadering of een actie
ten behoeve van een stichting of
een vereniging. Zie ook inleveren
kopij!
Kopij met daarin een bedrag vermeld, wordt ook als een advertentie
gezien.

De volgende krant
verschijnt op of rond
17 december 2021
Kopij inleveren kan t/m
12 december 2021

Bezorging:

Klachten over bezorging van de
dorpskrant kunt u doorgeven
bij onze inleveradressen. Losse
nummers van de dorpskrant zijn
verkrijgbaar bij Goos Zantinge,
Herenweg 102, tel. 06-18666826.

Inleveren kopij:

Digitale kopij kunt u aanleveren
tot en met zondag 12 december op
het volgende mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Broekjes/Familieberichten:
De kosten voor een broekje
bedragen €7,50. De kosten voor het
plaatsen van een familiebericht
zijn bij een kleine advertentie
€12,50 en bij een grote advertentie
€25,00.

Affiche/poster:

De vereniging die een activiteit
wil aankondigen in de vorm van
een affiche/poster betaalt €15,tenzij naderhand een verslag van
de activiteit naar de krant wordt
gezonden.
De bedragen kunt u overmaken op
IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11
o.v.v. Broekje c.q. Familiebericht
en uw naam.
Inleveren kan bij Wilma Verlaan,
Herenweg 39. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke
aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende
met publicaties in dorpskrant “Op’e hichte”. Op alle
in deze krant gepubliceerde advertenties en redactionele artikelen rust copyright zoals dat bij de wet
geregeld is. Gehele of gedeeltelijke overname op wat
voor manier dan ook, zonder toestemming van de
producenten is niet toegestaan.

De redactie behoudt zich het recht
voor om te selecteren en redigeren

wat geplaatst wordt.

Uitvaartvereniging
D.E.L. Donkerbroek
Geef uw veranderingen van
de gezinssituatie door
aan de Ledenadministratie.
DIT IS IN UW EIGEN BELANG !
Voor adressen :
Zie advertentie in dit blad.

Lichtjesavond
trok minder
bezoekers

November 2021

Evenals vorige jaren organiseerde uitvaartvereniging Draagt
Elkander Lasten, samen met pg Donkerbroek-Haule een lichtjesavond. Ditmaal konden we weer fysiek bij elkaar samen
komen, dit in tegenstelling vorig jaar.
Toen werd, wegens corona, aan de
dorpsgenoten gevraagd om thuis te
blijven en een kaars voor het raam
te plaatsen. Tevens werden vanaf
19.00 uur de kerkklokken bij de
Laurenstsjerke geluid.
Dit jaar vond de lichtjesvond plaats
op zaterdagavond 30 oktober om
19.00 uur. Onder goede weersomstandigheden was er eerst een programma bij de tent van een half uur.
Hierin vertelde bode Erna Jansen
iets over haar werk tijdens corona.
Drie kinderen van basisschool De
Twirrewyn droegen een gedicht
voor. De algehele leiding was in
handen van kw. Nicolien Bergsma.
De toegang naar de begraafplaats en

de paden om de graven heen waren
verlicht met kaarsjes in glazen potten. Zie foto.
Hierna konden de aanwezigen de
grafkaarsen, aangeschaft door middel van een gift van de oudejaarsvereniging De Nachtdravers, en steentjes bij hun overleden geliefden en/
of kennissen neer zetten. Na het
officiële gedeelte was er koffie en
thee voor de aanwezigen. En voor
de basisschoolkinderen was er chocolademelk. Al met al een gepaste
bijeenkomst voor het herdenken
van onze overleden familieleden en
kennissen. Direct na de bijeenkomst
viel de regen met bakken uit de
hemel.

Dorpsgenoten:
Graag willen wij het volgende onder uw aandacht brengen.
In de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 november is er op de begraafplaats aan de Kerkenreed ingebroken. Door het openbreken van de dubbele deuren hebben ongenode gasten zich toegang tot de schuur verschaft.
De net aangeschafte bladblazer (780 euro) en de kleine bladblazer (300
euro) en ook een elektrische heggenschaar (200 euro) en bosmaaier (350
euro)zijn door het dievengilde ontvreemd. Daar de vrijwilligers afhankelijk zijn van dit gereedschap is dit een behoorlijke strop. Graag zou ik in
contact willen komen met mensen die voorafgaande aan de inbraak misschien iets is opgevallen wat tot opheldering van deze criminele activiteit
zou kunnen leiden.
Namens de kerkrentmeesters PKN Donkerbroek-Haule
Gerke van der Meulen.

Dorcas voedselactie
De Dorcas Voedselactie wordt altijd
in de week rondom Dankdag voor
gewas en arbeid georganiseerd.
Vele vrijwilligers i.s.m. de Coop
zamelden dan het door u gekochte
voedsel in.
Omdat de actie in 2020 anders
moest is er veel geleerd. Er vond
een online inzameling plaats en van
de opbrengst werd in Oost-Europa
tussen november en het voorjaar
lokaal voedsel gekocht en werden
hier pakketten mee samen gesteld.
Deze hebben een waarde van EUR
15 en met dit bedrag kon naar
tevredenheid een pakket worden
samengesteld.
Onze lokale partners (kerken of
andere organisaties) zorgen zoveel
mogelijk voor de inkoop. In de
meeste gevallen helpen daarna vrijwilligers mee bij het maken en
verspreiden van de pakketten. De
distributie wordt gedaan door de
lokale partners. Zij weten het beste
wat er in het pakket kan en wie het

’t meest nodig heeft. De voedselpakketten worden voor een groot
deel in de wintermaanden bezorgd.
Waar het past kan dit aanvullend
op andere momenten van het jaar
worden gedaan. De reacties van
mensen toen ze een pakket kregen
met producten die ze kenden: dat
was geweldig! Ze vonden het fijn dat
er lokale versproducten in zaten.
Het zijn producten die ze kennen.
Bovendien zijn we zo flexibeler in
het samenstellen van een pakket en
kunnen we meer afstemmen op de
behoefte die er is. Ook kunnen we
zo geld werven voor bijvoorbeeld
trainingen en extra ondersteuning
zodat onze hulp straks niet meer
nodig is.
Dit jaar is de actie gedurende de hele
maand november, maar natuurlijk
is uw gift altijd welkom. Meer info
vindt u op info@dorcas.nl
Uw bijdrage ontvangen zij graag op
NL04 RABO 0106 2500 00

DORPSAGENDA

DOKTERSWACHT
Dringend een huisarts nodig
tijdens avond of nacht,
weekend of feestdag ?

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112
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DECEMBER
4
11
15

14.00 uur Café Donkerbroek Klaverjassen inleg € 5,00
Snertactie (€3,- per liter)
Vrouwen op Weg: Kerstbroodmaaltijd

Fotokalender
Donkerbroek 2022
Net als vorig jaar verkopen we ook dit jaar de kalender niet huisaan-huis. Deze prachtige en unieke kalender kunt u bestellen
via de mail: debazuindonkerbroek@outlook.com of via de facebook van DeBazuinDonkerbroek.
Vermeld u uw naam, adres en hoeveel kalenders u wilt kopen. Via een app
of belletje naar 06-30 46 75 56 kan het ook. Wij zorgen er dan voor dat de
kalender bij u thuis komt. Verzenden kan ook, maar dan komen er verzendkosten overheen. Wilt u er liever even op uit om de kalender te kopen, dan
kan dat ook.
Dit jaar hebben we namelijk ook twee verkoop/afhaalpunten:
n Heine Altena, Bovenweg 33 (06-30738625)
n Roel Veldkamp, Wemerstraat 13
De Fotokalender Donkerbroek 2022 is dit jaar vanwege ons 100-jarig jubileum in kleur. Elke maand heeft zijn eigen pagina met daarop een prachtige
foto uit de historie van Donkerbroek. De kalender koopt u voor € 6,50 per
stuk.
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Kookt u,
of koken wij
vandaag?
√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen
WARME MAALTIJDEN -KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400

Bouwkundig Bemiddelingsburo

R. KOOTSTRA B.V.
v/h Timmer- en Onderhoudsbedrijf

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

WILT U WETEN WAT RINZE
VOOR U KAN BETEKENEN?
Wij verwijzen u dan graag door
naar onze website, maar bellen
kan natuurlijk ook gewoon.

www.kootstra.info
mail@kootstra.info
(06) 13 01 21 47

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek
POSITIEF OPVOEDEN EN
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT
www.hondenschooljoka.nl
Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043

Herenweg 132 A, 8435 WZ Donkerbroek
Tel.: 06 22 63 29 26

www.bouwservicedvdwal.nl
info@bouwservicedvdwal.nl
Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden
Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden
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Beste dorpsgenoten,
Het is alweer November. Dit betekent alweer bijna het
einde van het jaar. Een tijd waar de Nachtdravers haar
drukke periode ingaat. Na een gezellige start met een
BBQ zijn we iedere zaterdag weer druk aan het vergaderen. Ondanks alle omstandigheden proberen de
Nachtdravers zo goed als het kan door te zetten om
zoveel mogelijk activiteiten door te laten gaan.
Zoals u al had gemerkt zijn de Nachtdravers enveloppen meegestuurd in de dorpskrant van September. Alle Nachtdravers hebben in de afgelopen weken hun best gedaan om de Nachtdravers
envelop bij u thuis op te halen. Heeft de Nachtdraver u nou
gemist en wilt u graag de Nachtdravers envelop alsnog geven,
dat kan op diverse manieren. U kunt contact opnemen met de
voorzitter Harold Vogelzang of de envelop aan de deur brengen (Herenweg 46). Een berichtje sturen via de Nachtdravers
Facebook mag natuurlijk ook, dan zorgen wij ervoor dat de
envelop alsnog bij u wordt opgehaald. Voor alle inwoners van
Donkerbroek die de envelop hebben ingeleverd, willen wij jullie
enorm bedanken voor jullie steun. Zonder de vrijwillige gift van
u, hebben wij geen inkomsten om alles te organiseren.
Ook zijn alle papieren voor suggesties met betrekking tot de
giften, burgemeester en Donkerbroeker gesorteerd en uitgeteld.
Voor de Nachtdravers is het al duidelijk wie de Donkerbroeker
van het jaar wordt, maar dit houden ze nog even geheim tot aan
het einde van dit jaar. Over de giften wordt nog druk vergaderd.
Er zijn enkele goeie ideeën binnen gekomen en dan is het nu ook
aan de Nachtdravers om te kijken of deze giften haalbaar zijn.
Heeft u nog een leuke suggestie voor een gift bedacht. Dan kunt
u altijd nog contact opnemen met de voorzitter of een berichtje
sturen via de Nachtdravers Facebook. Daarnaast hebben wij

ook meerdere leuke ideeën binnen gekregen voor een nieuwe
vrouwelijke burgemeester. Ook dit zal op 31 december bekend
worden gemaakt aan alle inwoners.
De aanmeldingen van het gezamenlijke koffiedrinken van de
70+’ers zijn geteld. Zoals het nu lijkt kan het koffie drinken dit
jaar gewoon doorgaan. Echter zijn wij nog druk in vergadering
hoe we dit gaan organiseren maar de vooruitzichten lijken positief. Heeft u nog vragen over het koffiedrinken neem dan contact
op met de voorzitter Harold Vogelzang, of stuur een berichtje via
de Nachtdravers Facebook.
Het eerste weekend van December zullen we weer een grote
kerstboom plaatsen vooraan in Donkerbroek bij het witte huis.
Dit gebeurt op zaterdag 4 December in de ochtend. Een boom
zoeken en vinden is altijd moeilijk, maar ook nu is het ons weer
gelukt om een prachtige boom te vinden. De boom komt dit jaar
van de Leidijk uit Donkerbroek. Mocht u nou zelf een mooie
kerstboom in de tuin hebben staan en deze aan de Nachtdravers
willen schenken voor volgend jaar, dan kunt u contact opnemen
met een van de Nachtdravers. In de tussen tijd dat alle jongens de
boom plaatsen en verlichting erin hangen, zullen de dames deze
dag de presentjes voor de ouderen in ons dorp inpakken.
Voor oudejaarsdag hebben wij een aangepast programma, hoe dit
programma precies wordt uitgevoerd is nog niet bekend. We zijn
daarom ook druk bezig met alle voorbereidingen om ook dit jaar
alles weer perfect te laten lopen.
Heeft u nog een vraag of een opmerking, dan kunt u contact
opnemen met de voorzitter Harold Vogelzang, 06-27405590, of
een bericht te sturen via de Nachtdravers Facebook.
Met vriendelijke groeten,
“De Nachtdravers”

Giften Laurenstsjerke
en Klokkenstoel
In Op ‘e Hichte van oktober
stond een artikel over onderhoud
Laurenstsjerke en Klokkenstoel.
Bij de krant was een brief met verzoek om een gift bezorgd. Aan dit
verzoek is in ruime mate gehoor
gegeven.
Het College van Kerkrentmeesters
van de Protestantse Gemeente
Donkerbroek - Haule is blij om u te
kunnen vertellen dat er al €4545,aan giften is ontvangen.
Wij bedanken Stichting Ontwijk en
Dorpsbelang voor hun giften. Maar
ook alle particulieren die hebben
gedoneerd heel hartelijk bedankt.
Wij merken dat velen van u onze
Laurenstsjerke een warm hart toedragen.

Kledingbeurs was succesvol
Zaterdag 30 oktober 2021 was de najaar en winter kledingbeurs
in Pro Rege. Na een dag alle binnengekomen kleding te hebben
gesorteerd, was het een prachtig gezicht: zoveel rekken vol met
jurken, blouses en jassen.
Geweldig al die tafels vol met broeken, shirts, truien, schoenen, sjaals,
mutsen ect. Ook nog een hele zaal
vol met kinder- en babykleding, zo
mooi om te zien! Wat hebben de
vrijwilligsters hard gewerkt om alles
klaar te krijgen en wat was het
zaterdagmorgen gezellig toen de
mensen die gebruik maken van de
voedselbank kleding voor zichzelf
en hun gezin konden uitzoeken.
Met volle tassen en blijde gezichten
gingen ze naar huis. ’s Middags
was iedereen uit Donkerbroek en
omstreken welkom om voor een
klein prijsje kleding uit te zoeken.
Hier werd door veel mensen gebruik
van gemaakt, prachtig dat veel kleding een nieuwe bestemming en
eigenaar vond. Om 15.00 uur hadden we voor goed €177,00 verkocht.
Dit bedrag hebben we bestemd voor
de voedselbank. De overgebleven

kleding hebben we naar de depots
voor Dorcas gebracht, waar alle
ingebrachte kleding opnieuw een
goede bestemming krijgt.

Iedereen die mee heeft geholpen om
deze kledingmarkt te laten slagen en
kleding heeft geschonken, hartelijk
dank. In het voorjaar 2022 hopen
we weer een voorjaar en zomer kledingbeurs te kunnen organiseren,
dus bewaar alvast uw kleren, schoenen, jassen ect. hiervoor!
Diaconie Donkerbroek/Haule

Wilt u wel een gift overmaken en
was het er nog niet van gekomen
dan vermelden wij hierbij nog een
keer het bankrekeningnummer:
NL17 RABO 0314600043
Nogmaals alle gevers hartelijk dank!

Kerst met Chr.
Brassband De Bazuin
Wees welkom op zaterdag 11
december om 20.00 uur in de
Sintrumtsjerke te Donkerbroek. Er
wordt dan een Kerstconcert gehouden door Brassband De Bazuin uit
Donkerbroek o.l.v. Dirk Vincken.
Deze avond kunt u genieten van
mooie Kerstmuziek met de warme

Data
verschijning
Op ’e Hichte

sound van de brassband. Een divers
programma voor jong en oud.
Entree is gratis! Wel is er een collecte bij de uitgang.
Uiteraard wordt dit concert uitgevoerd volgens de dan geldende
RIVM richtlijnen.
Tot ziens op 11 december!

• 17 december
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Naast
behandelingen
geven wij ook
voorlichting en
adviezen.

Huidtherapeuten behandelen mensen met een zieke of beschadigde
huid vaak op verwijzing van huisarts of specialist.
Voor een deel van de behandelingen kunt u nu ook zonder verwijzing
bij ons terecht.

Kijkt u voor meer
informatie
op onze website!

Behandelingen waarvoor u onder andere in de praktijk voor
Huidtherapie Keuning terecht kunt zijn:
- Acné
- Elektrische epilatie
- Coagulatie van o.a. verwijde vaatjes en steelwratjes
Vosseheer 7
- Manuele lymfe drainage
8435 WL
- Oedeemtherapie
Donkerbroek
- Het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen
085-877 06 88
- Camouflagetherapie
www.huidtherapie-keuning.nl
- Littekentherapie
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl
- Zonbescherming - voorlichting en adviezen

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

pedicure ook voor
reuma -en diabeet patiënten
dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen

Koelkasten

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

eubelstoffeerderij

Visser
Creatief in stoffering

Leeksterweg 2A • 8433 KV Haulerwijk • T: (0516) 42 31 70

UW ADRES VOOR:

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

■ Herstofferen van meubelen

■ Buitenmeubelen

■ Caravan- en bootkussens

■ Autostoffering

■ Meubelstoffen

■ Leer

■ Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.)

■ Kleinvakartikelen

Tevens leveren wij ook tapijt, laminaat,

P.V.C., vinyl en gordijnen

www.visser-stoffering.nl
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Ordening bij de gemeente gedaan, net als bij
de ‘Welstand’.
Ondertussen zijn offertes aangevraagd bij
verschillende installateurs en deskundigen
op het gebied van duurzaamheid etc. Door
dit in vroeg stadium te doen kunnen de
tekeningen direct aangepast worden aan de
benodigde ruimte voor bijv. de installaties.
Ook wordt er een eerste kosteninschatting
gemaakt van de uiteindelijke bouwkosten.
Indien nodig kunnen ook op dat vlak nog
keuzes gemaakt worden. Zoals algemeen
bekend, heeft ook het DoarpsSintrum te
maken met de huidige kostenstijgingen van
de bouwmaterialen.
Kerkzaal / grote zaal
De onderdeelcommissie Kerkzaal/grote zaal
heeft in overleg met de gebruikers een wensenlijst opgesteld voor deze werkzaamheden. De architect heeft dit visueel gemaakt.
Zodra deze tekeningenen in ons bezit zijn,
zullen we deze uiteraard delen.
Omdat het grootste gedeelte van deze werkzaamheden niet begroot zijn in de bouwsom, worden hiervoor aanvullende middelen
en subsidiepotten aangeschreven.

Ontwikkeling
DoarpsSintrum
november 2021
Via de nieuwsbrieven die zowel op
Facebook als de dorpskrant verspreid
zullen worden, houden wij u op de
hoogte van de voortgang en de ontwikkelingen rondom het DoarpsSintrum.

Stand van zaken - de stuurgroep
We zijn bijna zover dat de oprichting van
Stichting DoarpsSintrum Donkerbroek een
feit is! De statuten zijn definitief en de
afspraak bij de notaris voor het passeren van
de oprichtingsakte zit in de planning.

Vragen, opmerkingen, ideeën? Mail naar
doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com.

Architect een Bouwbegeleiding
Afgelopen periode is de aanvraag Ruimtelijke

PR
www.doarpssintrumdonkerbroek.nl
is
inmiddels online, heeft u er al eens een
kijkje op genomen? We proberen deze actueel te houden, zodat Donkerbroek en andere
belangstellenden zo goed mogelijk op de
hoogte kunnen blijven.
In december is een presentatie aan het
dorp gepland, gezien de opnieuw verzwaarde

maatregelen is het nog even afwachten of
dat door kan gaan. We houden jullie op de
hoogte via de nieuwsbrief, via Facebook en
dus de nieuwe website!
Subsidies
Jeanette van der Horn van den Bos is vanuit
de stuurgroep bezig met het genereren van
de in het projectplan beschreven benodigde
subsidies. Een dorpsgenote met ervaring
in de financiële wereld is bereid gevonden
dit samen met Jeanette op te pakken. Een
mooie uitdaging!
Vraag maar raak...
Via het mailadres kunt u uw vragen en
suggesties ook digitaal aan de stuurgroep
mailen. Erg leuk dat verschillende vragen
via deze weg al binnengekomen zijn.
We beantwoorden ze graag (V=Vraag,
A=Antwoord):
V: Wat gaat er nou met de Peggebult gebeuren? Ik heb een brief van Carex ontvangen
dat het tijdelijk bewoond gaat worden. Hoe
moet dat nou dan met de verenigingen?
A: Zolang de Peggebult niet in gebruik genomen hoeft te worden als achtervang locatie
voor de verenigingen, die tijdens de sloop
van Pro Rege tzt zonder onderkomen komen
te zitten, wordt deze tijdelijk verhuurd via
Carex.
Binnenkort ontvangen de verenigingen een
email van de stuurgroep DoarpsSintrum
met nadere informatie.

Goud op internationaal toernooi
Op 20 en 21 november werd in Breda de internationale wedstrijd Breda Open Acrobatics Cup gehouden. Voor ontzettend
veel acrobatische gymnasten de eerste wedstrijd in lange tijd
Voor veel gymnasten was het de eerste keer aangezien Gymnastiekbond
KNGU zich in 2020 en 2021 genoodzaakt zag het wedstrijdseizoen te
schrappen. De sporters popelden
dan ook om zich eindelijk weer
eens met concurrentie te kunnen

meten. Namens topsportstichting
Acro Academy wisten de Pupillen en
Jeugd teams voor een medailleregen
te zorgen.
Acrogymnaste Kuna Vlasma uit
Oosterwolde wist hier met haar
sportpartner Dieuwke Boomsma

een grote bijdrage aan te leveren.
In de categorie Jeugd damesparen
zetten Kuna en Dieuwke (een combinatie team Acro Academy / SV
Donkerbroek) een prachtige balans
oefening neer, die de jury wist te
imponeren en hen de hoogste trede
op het erepodium opleverde. Ook
met hun tempo oefening wisten zij
de concurrentie af te troeven voor
het goud, wat hen vervolgens ook de

Allround gouden positie opleverde.
Met drie gouden medailles keerde
Kuna dan ook tevreden terug uit
Breda.
Ook Ties Oosterhof uit Donkerbroek
stond met zijn nieuwe sportpartner
Lizz Stoker op de hoogste trede van
het erepodium. Het paar wist in de
categorie Jeugd gemengde paren
een indrukwekkende balans-oefening neer te zetten, die hen zeer

overtuigend het goud opleverde. Het
is een veelbelovend begin van het
nieuwe partnerschap voor Ties, die
in september nog op de Europese
Kampioenschappen stond met voormalig partner Rebecca Groote. Hij
kijkt dan ook met vertrouwen uit
naar het nieuwe acrogym seizoen.
Mare Blaam. Kuna midden achter
in het geel. Ties links in het blauw.
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‘t Witte Huis
DONKERBROEK

Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur
of op afspraak
keuken open vanaf 11.30 uur
Tel: 0516-491288
reservering@restauranthetwittehuis.nl

Professionele voetverzorging
Gediplomeerd
Aantekening diabetische voet
Pedicure
Aantekening reumatische voet
voetverzorging
Lid Provoet
Alma van der Meulen Voetverzorgingsproducten
Praktijkruimte begane grond
Meester Geertswei 36
Garantie
9241 GL Wijnjewoude
Ook bij u thuis
Cadeaubonnen verkrijgbaar
Behandeling volgens afspraak
Telefoon 0516-480895

www.postmahoveniers.nl

SCHOON
ZONDER WATER!

Ekowax Cleaning Products zijn ecologisch
veilige schoonmaak- en onderhoudsproducten die met weinig inspanning de
beste resultaten leveren.

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

Hygiënisch Schoonmaken

De Rabo Bankieren App

Biologisch Afbreekbaar
Krasvrij

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de
Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,

Water- en Vuilafstotend

een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

Download nu de Rabo Bankieren App.

Nieuwste Nano-Technologie
Particulier en Professional

www.ekowax.nl

Een aandeel in elkaar

Tel: 06-82232347
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Beenbreek
Latijnse naam: Narthecium ossifragum
Fryske namme: Bûtergers

den. De groeiplaats is op natte heide
terreinen en dan in de omgeving
van een ven. Het beste voor hun is
als er een greppeltje naar dat ven
toeloopt die licht water afvoerend
is. Door de stroming komt er wat
zuurstof in het water en dat is net
het beetje dat tot voeding dient.
In het Wijnjeterperschar heb ik de
groeiplaats op 4 plaatsen gevonden.
De bloeitijd is vanaf juni en kan wel
doorgaan tot oktober met heldere
gele bloemen. Heel fraai is dat de
stengel recht op blijft met daaraan
de uitgebloeide bloemen die zeer
fraai verkleuren naar bijna rood en
die blijven er nog lang aan zitten.
Hierop bevindt zich ook het zaad.
De plant vermeerdert zich dus door
middel van zaadverspreiding. Op
enkele plaatsen kan ze nog wel in
grotere aantallen voorkomen .

Deze keer een plant met een bijzondere naam. Maar eerst de groeiplaats van deze soort. Waar is die
te vinden? Helaas maar op enkele
plaatsen. Het is een plant die op
de rode lijst staat van zeldzame en

kwetsbare soorten. Dat betekend
dat ze zeldzaam is en met uitsterven bedreigt. Dit komt voornamelijk door verdroging van de heide
gebieden en doordat natte heide
velden zeer zeldzaam zijn gewor-

Dan de naam van deze plant. Die
roept direct vragen op. De theorie
is dat als men vroeger langdurig
het vee liet grazen op deze terreinen dat de dieren kalkgebrek
kregen hierdoor kon er gemakkelijk
gebroken benen ontstaan. Alleen
men gaf de schuld aan het opeten
van de plant maar de oorzaak was
de zure kalkarme grond waarop de
beesten graasden. De Latijnse naam

WK limieten behaald bij
Acro Academy / SV Donkerbroek
Op zondag 14 november werd in Den Bosch de eerste kwalificatie gehouden voor de Wereldkampioenschappen Acrogym
2022, die van 3 tot 13 maart gehouden zullen worden in Bakoe,
Azerbeidzjan.
Na de successen op het EK eerder
dit jaar hoopt Nederland opnieuw
een grote delegatie heen te zenden.
Zes teams van topsportstichting
Acro Academy Noord Nederland
hopen na de behaalde finales en
medailles op het EK ook op het WK
hun kunsten te vertonen. Hiervoor
moeten in drie wedstrijden minimaal twee limieten behaald worden.
Bij de Senioren kwam het trio Nova
Houtman, Nynke Veenma en Anna

Koster in actie. Na haar zilveren
medaille op het EK 2019 en haar
bronzen medaille op het EK 2021
wist de Donkerbroekster Anna met
partners Nova en Nynke deze kwalificatiewedstrijd te tonen dat zij
in de Senioren zeker op hun plaats
waren.
Met hun prachtige oefeningen liet
het combiteam Acro Academy/FC
Meppel/SV Donkerbroek er geen
twijfel over bestaan en scoorden
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ruim boven de limiet. Tess Offringa
en partner Esmee de Graaf hebben ook een bronzen medaille van
het EK op hun nachtkastje liggen.
Zij vallen dit jaar in de Junior-2
categorie en wisten met hun degelijke oefeningen de jury gerust te
stellen dat ook op het WK kansen
liggen. Ook zij wisten een ruime
limiet binnen te slepen. Het duo
vormt een combi Acro Academy/SV
Donkerbroek.
Prachtige resultaten dus in deze
eerste WK kwalificatie! Op 28
november en 12 december zijn de
volgende kwalificaties gepland.

wijst ook in die richting Os is been,
fragum is breken. De fryske namme
zal wel te maken hebben met de vel
gele kleur van de bloem.
Ook is er een theorie die vermeld
dat men de stengels van deze plant

kookte en met het aftreksel beesten
behandelde die been wonden hadden.
Heel jammer dat het zo slecht gaat
met deze plant, met als oorzaak de
verdroging van de groeiplaatsen.
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Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:
Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek
(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal
0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

Verhuur van:

verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

Betrouwbaar, betrokken en deskundig
Betrouwbaar,
endeskundig
deskundig
Betrouwbaar, betrokken
betrokken en

Hartenrijk

Bovenweg 6
Donkerbroek
www.hartenrijk.nl

Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

Friso
Zekerheid
eenonafhankelijk
onafhankelijk kantoor
metmet
verschilFriso
Zekerheid
is iseen
kantoordat
datonderhandelt
onderhandelt
verschilzijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen
lende
verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen
belt, krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon. Door de korte lijnen zijn
zijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons
zijnwij
met
een aantrekkelijke
prijsstelling
flexibel
en kennen wij onze
klant. en de juiste voorwaarden. Als u ons
belt, krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon. Door de korte lijnen zijn

belt, krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon. Door de korte lijnen zijn

MetwijFriso
weet
u precies waar u aan toe bent.
flexibelZekerheid
en kennen wij onze
klant.

[ psychosociale therapie ] [ EMDR ] [ wandeltherapie & hiking ]
[ therapie bij trauma, rouw & verlies ] [ paardencoaching ]

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,

beheer
begraafMet Friso Zekerheid weet u precies waar u aan toe bent.
Herenweg 3 8435 WN Donkerbroek
Met Friso Zekerheid weet u precies waar u aan toe bent. plaatsen
wij flexibel en kennen wij onze klant.

T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl
Herenweg 3 8435 WN Donkerbroek

Voor informatie over:

❆
❆
❆
❆

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

kunt u contact opnemen met:
dhr. M. Draaistra, Bovenweg 31, 8435 VT Donkerbroek, tel. 06-30467876

T: (0516)3 491223
www.frisozekerheid.nl
Herenweg
8435 WN
Donkerbroek
T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen
Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen
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Het kruikje

Op 9 januari 2020 overleed Grietje de Haan - Prins, Tante Grietje. Zij
woonde aan het eind van de tweede wereldoorlog samen met haar ouders
en zuster op de boerderij, Donkerbroek Oost 388, nu Herenweg 120.

’t Oost 388
Vader was Jacob Prins en moeder heette Afke Bouma. Haar oudere broer en zus
waren Dirk en Ypie. Verder waren inwonend
de ouders van moeder, een boerenknecht
en een dienstmeisje. En de familie had een
kostganger, juffrouw Minnertsma. Haar
broer Dirk was al getrouwd en de deur uit,
maar werkte mee op de boerderij.
Juffrouw Minnertsma was juffrouw aan de
Christelijke lagere school in Donkerbroek.
In februari 1945 kwamen evacués uit
Swalmen, Limburg, vanwege het oorlogsgeweld in Midden- en Noord Limburg. De
verdeling van de evacués uit Limburg vond
plaats vanuit de school en als schooljuffrouw
was juffrouw Minnertsma daar bij betrokken. Zij kreeg de boodschap mee van moeder
Prins dat het huis vol was en ze niet meer
een evacué konden huisvesten. ‘s Avonds
kwam juffrouw Minnertsma thuis ... met
een evacué: Piet Mertens uit Swalmen. Piet
was toen dertien jaar. Juffrouw Minnertsma
beloofde dat zij wel voor Piet zou zorgen.
Grietje Prins was getrouwd geweest met
Pier de Haan, die in 2011 was overleden. Zij
hadden geen kinderen. Haar oudere zuster
Ypie was ongetrouwd en al jong overleden.
Dirk Prins, haar oudere broer, leefde ook
niet meer en was getrouwd geweest met
Margje Waslander. Zij hadden drie kinderen:
Afke, Jenny en Jacob. Zij waren de erfgenamen van Grietje.
Grietje had wel eens verteld over de evacués
uit Limburg en over Piet Mertens. Piet had
een koperen drinkkruikje bij zich toen hij
kwam en heeft dat later, na de oorlog, toen
de evacués weer teruggingen naar Swalmen,
achtergelaten: “Dat mogen jullie wel hebben”. Dat kruikje kwam, bij de erfenis, in
bezit van Jenny Prins. Zij vond eigenlijk dat
dat kruikje terug moest naar Piet Mertens
of familie of nabestaanden. Of eventueel een
museum over de geschiedenis van de evacuatie uit Limburg naar Friesland ...

Helaas de corona kwam, en het idee om een
zoektocht in Limburg te beginnen naar Piet
Mertens of familie van hem, werd uitgesteld.
Zuid Limburg was begin 1945 al bevrijd en
men dacht dat wel snel Midden- en Noord
Limburg zouden volgen. Maar de Duitsers
boden meer verzet dan verwacht en het
gehele gebied kwam in de vuurlinie te liggen. Zo ook Swalmen. De inwoners werden
door de Duitsers gedwongen te evacueren.
Ze werden lopend door de sneeuw naar
Brüggen in Duitsland gebracht. Onder hen
bevond zich Piet Mertens.
In Brüggen werden ze in treinen gedreven,
soms in personenwagons, soms in goederen
wagons en verder getransporteerd, niet
wetend waarheen. Vanwege beschietingsgevaar reden de treinen alleen ‘s nachts
en stonden overdag stil. Soms stonden ze
langer stil, o.a. bij Wesel. Dan speelden de
kinderen buiten, maar kwamen de geallieerde vliegtuigen dan kropen ze onder de
trein of in het bos.
Het was een barre en angstige tocht.
Uiteindelijk gingen ze in het Noorden de
grens weer over Nederland in. Daar werden
ze opgevangen, ontluisd en verspreid over
de dorpen en steden. Zo kwam Piet Mertens
in Donkerbroek bij Jenny haar grootouders.
Toen hij ongeveer na drie maanden weer
terugging naar Swalmen, moest iedereen
een traantje wegpinken, ook moeder Afke
Prins, zo hadden ze zich in korte tijd aan Piet

Het kruikje
gehecht. In Swalmen bleek bij terugkomst
dat door de beschietingen veel was vernield.

Op 6 oktober 2021, nadat de corona regels
waren versoepeld, zijn Jenny en Jan (haar
man) naar Roermond gereisd om op zoek
te gaan naar Piet Mertens: We zijn met het
kruikje in de rugzak, op donderdag naar
Swalmen gegaan.

Na een korte wandeling, via kasteelruïne
Ouborg, hebben we, in de Boutestraat, een
dame aangesproken en gevraagd naar Piet
Mertens. Zij kon ons niet verder helpen en
verwees ons naar de doe-het-zelf winkel,
verderop in de straat. Maar ook die kende
geen Piet Mertens. Hij dacht dat misschien
de eigenaar van de boekwinkel ons wel kon
helpen, omdat hij in de carnavalsvereniging
zat of had gezeten. Wij naar de boekwinkel
aan de Hoogstraat. De eigenaar was nog niet
aanwezig en zou er om twee uur wel zijn. Of
we dan terug konden komen.
We zijn naar de Markt gelopen en aangebeld
bij de pastorie in de veronderstelling dat de
Pastoor misschien nog archieven had met
gegevens uit die tijd. Maar de Pastoor deed
niet open. Op het plein was een dorpshuis
o.i.d. waar drie oudere dames naar binnen
gingen. Die hebben we aangesproken. Eén
van hen was als meisje ook geëvacueerd
geweest en ondergebracht bij een familie in
Winsum (Fr.). Zij herinnerde zich dat haar
broer daar z’n eerste communie had gedaan.
Maar ze kenden geen Piet Mertens. Nog een
keer bij de pastorie aangebeld, maar ook nu
werd niet opengedaan. Inmiddels was het
twee uur geweest en zijn we teruggegaan
naar de boekwinkel.
De heer van Heijster is met ons aan tafel
gaan zitten. En nadat we hem het doel van
onze reis hadden verteld, is hij gaan zoeken.
Ledenlijsten van de carnavalsvereniging van
jaren terug, kwamen op tafel en hij is gaan
bellen.
Aanvankelijk zonder succes. Wel kwam een
naam naar voren die er op leek: Pierre
Mertens. Wij dachten dat de leeftijd niet kon
kloppen, want wij dachten uit de verhalen
van Grietje dat Piet toen een jongen van 8 10 jaar was. Dus zou hij nu ruim
80 jaar moeten zijn. Deze Pierre Mertens
leefde niet meer. De heer van Heijster heeft
geprobeerd zijn vrouw, weduwe Annie
Mertens, te bereiken. Geen gehoor.

Bij Annie Mertens en Tante Mia in Swalmen
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Na nog een paar telefoontjes, toch weer
mevrouw Annie Mertens gebeld: geen
gehoor. Opnieuw gebeld, gesproken en gerekend over de mogelijke leeftijd van Piet
Mertens, ten derde male naar mevrouw
Annie Mertens gebeld.
De zoon van Annie Mertens, Patrick nam de
telefoon aan. Hij en zijn dochter, Jolijn hadden haar meegenomen om boodschappen
te doen in Duitsland en kwamen net weer
thuis.

Na een korte uitleg zei hij: “Laat die mensen maar komen”. We kregen een speciale krant mee: “1945 - 2020; 75 jaar vrijheid; Nooit meer oorlog; 75 jaar bevrijding”,
uitgegeven door: Dorpsraad Swalmen;
Milieu-en Heemkunde Vereniging Swalmen;
Oranjecomité Swalmen.
Met een kaart en uitleg hoe we het huis van
Annie Mertens konden vinden, gingen we
weer op pad. Tien minuten later belden we
aan. We werden binnengelaten door Patrick.
Hij werkt, als verpleegkundige op de IC in
het ziekenhuis in Roermond en had een vrije
middag. In de achterkamer van een groot
herenhuis werden we uitgenodigd aan de
koffie en werd Jolijn, de kleindochter naar
de bakker gestuurd.
We hebben ons verhaal verteld. Mevrouw
Annie Mertens is de weduwe van Pierre
Mertens en dat was een neef van Piet
Mertens. De zuster van Pierre is Tante Mia,
mevrouw Simons - Mertens, 98 jaar. Toen
we ons verhaal hadden verteld is Tante Mia
gebeld en zij wilde ook graag komen. Tante
Mia en Pierre Mertens zijn beide als evacué
in Donkerbroek geweest. Tante Mia bij juffrouw Gillebaard aan de Herenweg, naast de
Gereformeerde Kerk en Pierre bij de familie
Teijema, hoek Schapedrift/Vosseheer.
Tot een jaar of vier geleden zijn er nog
steeds contacten geweest met de familie
Teijema. Naderhand hebben we mevrouw
Teijema gesproken en die heeft dat bevestigt. Na het overlijden van Pierre Mertens is
dat contact verwatert.
Onder het genot van koffie met vlaai zijn
herinneringen opgehaald en verteld.
Tante Mia kende nog het volgende rijmpje
dat ze in 1945 in Donkerbroek had geleerd:
Bûter, brea en griene tsiis
Wa’t dat net sizze ken
Is gjin oprjochte Fries.

De familie had geen contacten meer met de
familie van Piet Mertens. Die waren vertrokken uit Swalmen en ze hadden hen uit het
oog verloren. Wel wisten ze dat de vrouw
van Piet nog familie had in Swalmen. Patrick
heeft een telefoonnummer gekregen van een
nicht van Piets vrouw, die misschien nog wel
een telefoonnummer of een adres had van
één van de kinderen van Piet.
Met een goed gevoel over deze bijzondere ontmoeting, zijn we teruggegaan naar
Roermond, naar ons b&b. In de bevrijdingskrant die we van de boekwinkel hadden
gekregen werden drie boektitels genoemd
waarin de evacuatie van Swalmen naar
Friesland wordt beschreven:
le. 30.000 evacués, Limburg en Friesland verbonden door de oorlog;
2e. Dagboek van een evacué;
3e. Swalmen ‘40 - ‘45.
Op internet stond dat het 1e boek nog te
koop was bij een antiquaraat/2e hands
boekwinkel in Roermond.

Het eerste telefoonnummer van de nicht
van mevrouw Mertens (van Piet Mertens)
leverde direct een aanknopingspunt op: het
telefoonnummer van Marcel Mertens.
We hebben ‘s avonds nog met Marcel
Mertens gebeld. Zijn vader was inderdaad
Piet Mertens uit Swalmen en zijn moeder
Bertie Tijssen ook uit Swalmen. Als kinderen hadden ze tegenover elkaar in dezelfde
straat gewoond. Zijn moeder had wel vaak
verteld over de evacuatie naar Friesland.
Zijn vader sprak er niet over. Vader was al op

56 jarige leeftijd overleden, maar moeder
leeft nog en is 88 jaar, zij woont in Sittard
in een verzorgingshuis. We hebben een
afspraak gemaakt voor de volgende middag in het verzorgingshuis van zijn moeder.
Maar hij zou het haar niet vertellen, zodat
het voor haar een verrassing zou zijn.
Vrijdagmorgen zijn we eerst naar antiquariaatlboekwinkel Boom gelopen.
Het boek ‘30.000 evacues” was er nog en
hebben we gekocht. Toen het gesprek kwarn
op onze reis en de zoektocht en de bedoeling
daarvan moest de heer Boom huilen.
Het ontroerde hem, zijn ouders waren in die
tijd geëvacueerd naar Drachten.
Hij ging nog even achter in de winkel op
zoek naar nog andere boekjes over de evacualie en kwam terug met nog twee boekjes:
“Swalmen ‘40-’45’. Het andere boekje was
“Tussen twee vuren, fronttijd en evacuatíe
van noord-en midden Limburg, sept.’44-mei
‘45”. Dat laatste boekje heeft hij ons geschonken. “Uit dankbaarheid” zei hij. Toen we hem
bedankten en met drie boeken de deur uitgingen, pinkte hij nog een traantje weg.

Bertie Mertens in Sittard
‘s Middags zíjn we naar Sittard gereisd,
enigszins gespannen of we nu de juist farnilie Mertens zouden ontmoeten. Marcei
haalde ons van het station. Onderweg naar
het verzorgingshuis van z’n moeder vertelde hij dat Donkerbroek toch een vage
herinnering bij hem opriep. Zijn vrouw was
al bij moeder en zou ook aanwezig zijn bij
deze ontmoeting. Maar moeder wist nog
van niets. We kwamen de zaal binnen van
het verzorgingshuis en moeder zat met de
rug naar de deur met haar schoondochter
ernaast. Wij liepen naar haar toe en Jenny
zei: “lk ben Jenny Prins uit Donkerbroek,
zegt u dat iets?”
Ze hoefde maar heel kort na te denken en
toen kwamen de herinneringen. Haar man,
Piet Mertens, was de Piet Mertens waar wij
om zochten. Na ons verhaai en uitleg hoe we
nu ineens voor haar stonden, hebben we het
kruikje uit de rugzak en het folie gehaald en
aan haar gegeven. Ze was ontroerd en dankbaar. Het kruikje zou een erepiaats op haar
kast krijgen, naast een foto van haar man.
Zij heeft de hele middag herinneringen aan
de evacuatie, de angstige reis en de verhalen
die ze kende van haar man, verteld.
Zij was dertien jaar en kwam na een barre
tocht ín Makkum terecht, bij een familie
Volbeda.
Maar voordat de evacués geplaatst werden
bij gezinnen in Friesland rnoesten ze ontluisd worden. Ziihad lange zwarte vlechten
en heeft op de grond liggen gillen toen die
afgeknipt werden. Daar heeft ze nu nog wel
eens nachtmerries van.

Ook in Makkum is tijdens de bevrijding
gevochten. Dan moesten ze in de kelder van
de Katholieke Kerk schuilen. Tot er een
soldaat met het geweer in de aansiag om de
hoek van de deur kwam kijken. Dat bleek een
Canadese soldaat te zijn en waren ze bevrijd.
Het huis van de Volbeda’s was beschadigt
en daarom werden ze bij een andere familie
ondergebracht, rnaar nu in Sneek”.
––––––––

Blij en dankbaar dat onze missie is geslaagd
en dat het kruikje zijn bestemming heeft
gekregen, zijn we weer huiswaarts gegaan.
Donkerbroek, 2 november 2021
Jenny Prins en Jan Kort
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BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
TE HUUR
Alle kilometers vrij!

Ook voor al uw auto onderhoud,
apk en zomer- & winterbanden!
Banden netto prijzen. U betaalt bij ons alleen voor de montage!

Herenweg 9 - Donkerbroek - 06 57333335 - www.couplaza.nl

Voor nieuw-, Verbouw
en renoVatie
ook voor: kozijnen, ramen en deuren

Rinse Taekema Tel. 06 - 46 03 84 42
Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude

Jan Boonstra & Zn.
installatiebedrijf

UW TOTAALINSTALLATEUR
• Gas, water en riolering
• Verwarming
• Sanitair
• Elektra
• Ventilatie
• Dak- en zinkwerk

GA VOOR DUURZAAM!
• Pelletkachels
• Zonneboilers
• Zonnepanelen

Oosterwoldseweg 2C | 8433 PV Haulerwijk | www.boonstrainstallatie.nl | 0516 421178

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516
Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

Vakmanschap met passie

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

November 2021

13

K O R F B A L Donkerbroek/Dio/Odis/VZK

Injectatie
Zaalcompetitie
De oefenwedstrijdendag was 13
november jl. Des morgens begonnen we met de jeugd. En dat ging
de gehele dag door t/m de senioren s’avonds. In de namiddag
was de aspiranten-/ juniorencombinatie OWK/ Rodenburg/ Sparta
(Zevenhuizen) met diverse teams
aanwezig. Zowel met onze B1, A2 en
A1 werd er plezierig gebald.
Indelingen
De zaalcompetitie start dit weekend.
(27/28 november).
De thuiswedstrijden van alle teams
zijn in de Boekhorst in Oosterwolde.
En dat is cool. Alleen voor u als
toeschouwer op dit moment niet
leuk: dat is vanwege een coronamaatregel nu even niet toegestaan.
Hopelijk vanaf januari weer. (of
hopelijk eerder)
Want de indelingen zijn namelijk
om te smullen.
Bij de jeugd veel oude bekenden
uit de buurt. (nou ja, de C1 heeft
wel veel reizerij naar het Grunniger

Agenda
Za. 4 december, 19:30 uur
Kinea 1 - DIO/Donkerbroek/
ODIS/VZK 1 in Heerenveen
Donderdag 30 december a.s.

Oliebollenactie
Bestelling af te halen in de kantine.

laand; En het nieuwe team E4 mag
veel naar Noord-Friesland). We gaan
het beleven komende maanden.
En verrassend genoeg bij ons 1e
team ook weinig reizerij in de landelijke klasse 2B.
Met:
Club Brothers (Groningen)
DTG (De Tuke Goaiers) (Wijckel)
Kinea (De Knipe) (met ons Fokje)
Noordenveld (Roden)
Thrianta (Hoogeveen)
De Waterpoort (Sneek)
Dit lijkt een stuk beter als eerder op het veld naar Enschede en
Apeldoorn, etc.
“Ik zou wel naar elke uitwedstrijd
willen”. Maar dat mag dus even niet.
Mooie poule. Hoge verwachtingen.
En dan het 2e team met
AVO 5 (Assen)
Club Brothers 2
OKO/Bies (Grunniger Opende)
Pallas ’08 3 (Leeuwarden)
DOW/TFS/Wez Handich 6 (bekend)
Wez Warber en Fluch 2 (Hempens/
Teerns/Goutum)
Ook hier veel bekenden en lekker
dichtbij.

Ledenvergadering
Op 27 oktober was de jaarvergadering van de afdeling korfbal. Een
mooi gevulde kantine met leden,
ouders van leden, trainers, coaches,
ereleden en Sjoukje Mekkes namens
vereniging VZK.

Gebak voor de kampioenen!
Voorzitten Aukje Ekkels leidde een
ieder ondersteund door aandachtspunten op het scherm rustig en
beschaafd door de vergadering.
Alle ouders waren content met de
samenwerking zoals die nu loopt.
Afgelopen seizoen was dat natuurlijk niet of nauwelijks meetbaar,
maar de afgelopen najaarscompetitie zeker wel. Zorgenkind in
de combi blijft Odis (Elsloo) die
en geen jeugd en geen senioreninbreng heeft momenteel. En daarnaast de scheidsrechtertaak slecht
vervult.
De financiën van penningmeester

Proef: Friese apotheek
gaat vaccineren tegen corona
Op maandag 22 november start apotheek De Drie Stellingen in
Oosterwolde met vaccineren tegen corona. De prik wordt gezet
door medewerkers van de apotheek. Het gaat om een proef van
een week.
In juni waren de
apothekersassistenten van De Drie
Stellingen al betrokken bij de vaccinatiecampagne door
de spuiten klaar te
maken voor injectie.
‘We zijn enorm
trots dat onze rol in
het vaccinatieproces nu wat groter wordt’, aldus Rogier Hilbers,
directeur van De Drie Stellingen
en tevens voorzitter van de Friese
Apothekerscoöperatie. ‘We hebben
er ongelooflijk veel zin in.’
In Sneek loopt er momenteel een
proef met vier apotheken die onderdak bieden aan vaccineren door de
GGD Fryslân. In de constructie met
apotheek De Drie Stellingen prikt
het apothekersteam dus zelf.
De apotheek heeft een mail uitgestuurd naar het eigen klantenbestand. Ook wie alleen informatie wil
over vaccineren kan bij de De Drie
Stellingen terecht.
Om de prik te kunnen zetten heeft
de huisarts de apotheker en zijn
medewerkers officieel ‘bekwaam’
verklaard. ‘We wilden als GGD
graag verder samenwerken met de

apothekers, omdat
dit laagdrempelig is
voor de inwoners van
Fryslân, maar dat
kon niet zomaar.
Zo moest er juridisch
een aantal zaken
geregeld worden en
moesten de apotheker en zijn team een
speciale training volgen’, aldus Nils
van Mourik, kwartiermaker vaccineren GGD Fryslân.
‘We zijn blij dat deze proef kan
starten en hopen dat het een succes
wordt, zodat we ook op andere plekken in Friesland kunnen starten.’
GGD Fryslân richt zich met het
fijnmazig vaccineren op specifieke
doelgroepen in gebieden/wijken/
dorpen waarvan bekend is dat daar
de vaccinatiegraad achterblijft.
Uit onderzoek in Noord-Nederland
door Lifelines blijkt dat een deel van
de mensen die niet gevaccineerd is,
dit alsnog wel wil. Mensen weten
bijvoorbeeld niet dat vaccineren
gratis is en vaak zonder afspraak
kan.
Ook wijst het onderzoek uit dat een
deel van de ongevaccineerden meer
vertrouwen heeft in medici dan in

Renita Stalenhoef werden goedgekeurd. De
gezamenlijke combi-pot
is goed gevuld, want
afgelopen seizoen weinig
uitgave en ook geld terug
ontvangen. (Corona).

De kascommissie was uiterst
tevreden. Jan de Boer vult voor volgend jaar de commissie aan.
Het bestuur bestaat momenteel
uit 3 personen. Naast genoemden
is dat Esther Nijholt. Renita geeft
aan dat dit haar laatste seizoen
is. Het bestuur vergadert met de

DE EERSTE TIEN LESSEN
VOOR € 380,-

Het Hoge Stuk 27
8431 KL Oosterwolde Fr
0516-515717 | 06-22650279

GGD Fryslân merkt echter wel dat
er des- en misinformatie rondgaat. Ook begrijpt niet iedereen de
gebruikte taal.

autorijschoolpietvanveenen@gmail.com
www.autorijschoolpietvanveenen.nl

Wie is de leukste
sportaanbieder van
Ooststellingwerf?

Insturen kan nog steeds. Laat in
het filmpje naar voren komen: 1.
Waarom de club zo leuk is, 2. Welke
doelgroepen er sporten bij de club
en 3. Wat de sociale functie is van de
sportclub. Filmpjes kunnen uiterlijk 30 november aangeleverd wor-

Na de vragenronde sloot voorzitter Aukje de vergadering af met
een filmpje van een online-activiteit
die vorig seizoen een paar keer is
geweest. Met complimenten aan de
activiteitencommissie.

Autorijschool Piet van Veenen

de overheid. Bij vragen of twijfels is
het dan prettig dat er gesprekspartners beschikbaar zijn waar al een
goede band mee is, zoals bijvoorbeeld een huisarts of een apotheker.
Het is niet de bedoeling om alle
inwoners die nog geen prik hebben
genomen te overtuigen voor een
vaccinatie tegen het coronavirus.

Oosterwolde – De themagroep
Inclusief Sporten en Bewegen van
Beweegplein.nl roept alle sport- en
beweegaanbieders op om een kort
filmpje in te sturen om kans te
maken op de titel Leukste sportaanbieder van Ooststellingwerf.

combi (Dio, VZK en
Odis) en separaat (want
er zijn natuurlijk ook sv
Donkerbroek-zaken te
bespreken). Marten vertegenwoordigt het korfbalbestuur bij de omnivergaderingen.

Denk
om jezelf én
denk om
elkaar!

den via contact@beweegplein.nl
Sport- en beweegaanbieders maken
kans op geldprijzen van €250,-,
€400 en €600,- voor de clubkas. De
eerste tien inzendingen ontvangen
een voucher van €50,-.
Beweegplein
Het Beweegplein is een website dat
is ontstaan uit het Lokaal Sport- en
Beweegakkoord van de gemeente
Ooststellingwerf. Inwoners is
gevraagd om hier in mee te denken, de themagroep die hieruit is
ontstaan heeft inmiddels al heel

wat sportaanbieders gebundeld op
deze website. Op deze website staan
alle sport- en beweegaanbieders van
Ooststellingwerf. Men kan zoeken
per sport of per dorp en ook kun je
zien welke sportaccommodaties te
huur zijn in de gemeente.

Inleveren kopij krant
De kopij van de krant kunt u
inleveren via ons mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com
Advertenties:
(0516) 49 16 14 of 49 16 61
en het e-mailadres
Zie verder colofon op pagina 3!
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T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109 Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Centrale verwarming
Water & Sanitair
Dak- en Zinkwerk
Gasinstallaties
Zonnepanelen
Onderhoud
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
0516 - 42 15 10

info@devegt.nl

www.devegt.nl

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

’t West 34, 8435 VN Donkerbroek, tel. 0516-491478 / fax 0516-491231

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren
• PVC en isolatie
• Etc.

bijv. planken, palen,
vlonderplanken
bijv. planken, palen,
vlonderplanken

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

Hout met FSC keur mogelijk

Tractoren - Landbouwmachines - Grondverzet - Heftrucks - Keuringsstation - Stalinrichting
Gas - Water - Elektra - CV - Warmtepompen - Sanitair - Dakbedekking - Zinkwerk - Rioolontstopping

Wij helpen u graag!
Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.: 0513-541214 • info@kuperus.frl • www.kuperus.frl

Grasmaaiers - Kettingzagen - Heggenscharen - Bladblazers - Bosmaaiers - Hogedrukreinigers
Diervoeders - Gereedschap - Doe-het-zelf materialen - Afrastering - Werkschoenen - Kleding

Al 60 jaar bijzonder gewoon!
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COOPCOMPACT BOONSTRA
& OPENINGSTIJDEN
ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur
za
8.00 - 18.00 uur
zondag gesloten
CoopCompact Boonstra
Herenweg 13, Donkerbroek
Tel. 0516-491313

COOP.NL

Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek
Tel. 0516 - 49 21 28
Weverswâl 3B
9243 JL Bakkeveen
Tel. 0516 - 54 13 25

Merkebuorren 16
9241 GG Wijnjewoude
Tel. 0516 - 48 12 74

Sl. de Bruineweg 2
8433 MB Haulerwijk
Tel. 0516 - 42 12 81

www.bakkerijvandermolen.nl

Autobedrijf Verlaan
Uw auto op de 1e plaats

Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van
auto’s en brommobielen
Donkerbroek - T 0516 49 12 66
www.verlaan.nl

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Eindeloos veel
mogelijkheden
Bij iedere woonstijl en in iedere
situatie past een kast op maat.
Quality Parket kan voor u een
kast op maat maken.
U kunt al uw wensen en kleuren
verwerken in een systeem van
een ongekende kwaliteit tegen
een zeer goede prijs!
Laat u verrassen en
stap eens binnen in onze
showroom in Donkerbroek.

Oude Tramweg 15, Donkerbroek
0516 49 1345

www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl
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Dames en Heren kapper
Haarkleur-specialist
Balayage
Kleurcorrecties
Make-up
Schapendrift 6A, 8435WK Donkerbroek 0516491550

Kim de Boer
Kijk voor onze openingstijden &
het maken van een afspraak op
www.dekappersjop.nl
0516491550

Jouw drukkerĳ
dichtbĳ!
Mr. Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwĳk

KERSTKAARTEN

iTOVi-Bodyscan
Aroma Therapie
Raindrop Massage
Essentiële Oliën
Aroma Freedom Technique
www.bewustzijnmetolie.nl

Uw E-bike Specialist!

JONG

DE

Gratis haal en breng service
in een straal van 10 km
vanaf Oosterwolde.

Volg ons op Facebook en Instagram
www.dejongtweewielers.nl
’t Oost 26 in Oosterwolde Tel: 0516-522532

Kerstdozen
10 soorten
à € 3,25

DRUKWERK

van geboortekaartje
tot rouwkaart
en van visitekaartje
tot reclamebord.
Alles is mogelĳk!

T: 06 20 06 03 78
E: info@bvkvormgever.nl

www.bvkvormgever.nl

Ook los
verkrĳgbaar!

BOEKEN

KAARTEN

verjaardag,
beterschap,
condoleances,
geluk, dank je wel,
sterkte, etc.

