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Tijd van Lichtjes
De dagen zijn kort en de avonden 
lang. Het is december. Wij bran-
den kaarsjes, hebben de kerstboom 
opgetuigd en in de tuin en aan het 
huis brandt de buitenverlichting. 
We houden juist in deze dagen van 
licht en gezelligheid in huis maar 
ook buiten. Maar het normale leven 
in Nederland is dit jaar anders. Het 
corona virus gaat rond. Het geeft 
angst en onzekerheid. Worden we 
besmet? Het virus is een onzichtba-
re vijand. Alles wat normaal hoort te 
zijn, is niet meer normaal. Kunnen 
we kerst met ons allen vieren? Dit 
jaar ook geen kerstnachtdienst in 
de Sintrumtsjerke.  En hoe gaat 
het op oudejaarsavond. We kunnen 
elkaar niet omhelzen en kussen. 
Het onzichtbare virus ligt op de loer 
en profiteert van de gelegenheid.  
Kerst is het feest van de verwach-
ting. De geboorte van het kindje 
Jezus. De verlosser. En daarmee 
het feest van de hoop. En die hoop 
en verwachting hebben we zeker 
nu nodig. Of je gelooft of niet. 
Met al het licht spreekt ook het 
verlangen  naar het voorjaar als 
alles weer gaat groeien en bloeien. 
Lichtpuntjes hebben we nu nodig. 
Zonder lichtpuntjes hebben we geen 
verwachting. 
Maar wat zijn nu de lichtpuntjes 
waar we naar uitkijken. Dat het vac-
cin er in het begin van het nieuwe 
jaar is en dat we  gevaccineerd 
worden. Dat we weer mogen samen-
komen. Dat jongeren elkaar kunnen 
ontmoeten zonder belemmeringen 
en naar tentfeesten en festivals kun-
nen. Dat ouderen en zieken niet 
bang hoeven te zijn. Dat we weer 
bij elkaar op bezoek mogen. Dat je 
als ondernemer weer mag en kunt 
ondernemen. Dat je baan blijft.  Dat 
je restaurant of kroeg weer open 
mag. Dat evenementen weer moge-
lijk zijn. Dat je weer naar de kerk 
kunt of dat je weer kunt sporten. 
Maar zover is het nog niet. Je hebt 
het gevoel dat lichtpuntjes doven 
omdat het virus zich meer en meer 
verspreid.  Waar is het eind van de 
tunnel. Laten we hopen dat het geen 
donkere dagen na de kerst worden. 
We hebben leefregels gekregen om 
het virus te keren. Laten we daar 
naar leven. Denk aan degenen die 
alleen zijn. Laat eens wat vaker van 
je horen door ze op te bellen. Haal 
eens een maaltijd bij Restaurant Het 
Witte Huis. Laat eens een bloemetje 
bezorgen door Bloemenhuis Carin 
bij diegene die wel een fleurig boe-
ketje kan gebruiken. Denk aan alle 
ondernemers in het dorp die het 
nu moeilijk hebben of aan degenen 
die door het virus geen werk heb-
ben. Denk aan degenen die in de 
zorg werken. Het virus legt een 
grote druk op hun werk. Heb begrip 
voor onze jongeren. Laten we ons 
vasthouden aan alle lichtpuntjes. 
Na slechte tijden komen, komen 
betere tijden. Na een winter wordt 
het altijd weer voorjaar. 
De klokkenluider wenst u fijne 
kerstdagen en vooral een gezond en 
voorspoedig 2021. 

Maar dit jaar  geen lange rij aan het 
einde van de middag en daardoor 
misschien wat minder gezelligheid.  
De coronamaatregelen vereisten 
een strakke planning want er moch-
ten niet veel mensen tegelijk komen 
en iedereen moest op anderhalve 
meter afstand  kunnen wachten. 
Bovendien was er voor het eerst 
ook gelegenheid voor een pneumo-
kokkenvaccinatie, dit jaar voor de 
leeftijdsgroep 73-79 jaar.

Omdat er elk jaar meer dan 800 
mensen worden opgeroepen was het 
wel een uitdaging om alles netjes te 
laten verlopen. Gelukkig konden wij 
de gehele dag in Pro Rege terecht 
en beheerder Wiebe de Jong heeft 
fantastisch met ons meegedacht en 
geholpen met de indeling van de 
grote zaal en de looproute. 

De dag was ingedeeld in blokken 
van een uur, begon om 10 uur en 
eindigde om 17 uur. Er waren twee 
straten voor de griepvaccinaties en 
één voor de pneumokokkenvaccina-
ties. Iedereen had thuis een oproep 
gekregen voor een bepaald uur, met 
het verzoek niet eerder of later 
te komen. Dat werkte heel goed, 
de meeste mensen konden direct 
doorlopen, alleen aan het begin van 
elk nieuw uur kwamen er wat meer 

tegelijk. In de hal stond een gast-
vrouw voor de ‘ coronacheck’. Het 
was leuk om te zien wat iedereen 
voor mondkapje op had. Sommigen 
hadden fraaie motieven zoals de 
Friese of zelfs de Achterhoekse vlag. 
Maar de baard-mannen kregen het 
wel wat benauwd!

De afgelopen jaren was het meestal 
zo dat ongeveer de helft van de 
uitgenodigde  mensen de griep-
prik kwam halen.  De verwachting 
was dat de opkomst dit jaar hoger 
zou zijn, daarom hadden wij meer 
vaccinaties besteld. Dat was maar 
goed ook want alleen al op maandag 
2 november zijn er 410 mensen 
geprikt, en de komende tijd loopt 
dat aantal nog op. Vermoedelijk 
komt het totaal rond de 500 uit. 

Voor de pneumokokkenvaccinaties 
was de opkomst nog hoger, name-
lijk bijna 80%. Aan het einde van 
de middag moesten wij mensen 
teleurstellen. Binnenkort komt er 
een nalevering dus we moeten even 
afwachten hoe dit verder loopt.
Al met al is de dag heel soepel ver-
lopen. Zowel de dorpsgenoten als 
het praktijkteam waren heel tevre-
den over de nieuwe werkwijze. Het 
draaiboek ligt al klaar voor volgend 
jaar! 

GRIEPCAMPAGNE 2020
Op maandag 2 november was het weer tijd voor de jaarlijkse 
griepvaccinatie, zoals altijd in Pro Rege.

Een picknickmand in de hand, een krat in de auto of een emmer 
in de fietstas. Zomaar drie manieren om je pannetje te vervoe-
ren naar de snertactie. 

Normaal komen de verenigingen langs de deuren. Door Covid was dat nu 
niet haalbaar en kwam stichting snertactie met een alternatief plan. Er 
was iets minder snert gekookt en dat kwam aardig uit. Op alle drie locaties 

kwamen veel mensen met hun pannetje of afsluitbare bak om een paar 
liter snert. Per locatie ging er dan ook vijf tot zeven gamellen snert over de 
toonbank. De stichting kijkt met een goed gevoel terug op de actie. Ze ziet 
de acties van 9 januari, 30 januari, 20 februari en 23 maart dan ook met 
vertrouwen tegemoet. 

Tekst en foto door Wiebe de Jong

Snertactie vindt een mooi alternatief
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Voor het verzorgen van

UITVAARTEN EN CREMATIES
kunt u een beroep doen op

DRAAGT ELKANDERS LASTEN
UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK

T. Oldersma, voorzitter
06 12890809

W. ten Wolde-Dongstra, secretaris
0516 491389

J. Baron, beheerder aula
0516 491948

Voor informatie en adreswijziging
kunt u terecht via ons secretariaat:

secr.del.@gmail.com

BODE:
Mevr. Erna Jansen
tel. 0512-539898

mob. 06-30389594

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

Pedicure
voetverzorging

Alma van der Meulen

Meester Geertswei 36
9241 GL Wijnjewoude

Behandeling volgens afspraak

Telefoon 0516-480895

Professionele voetverzorging
Gediplomeerd
Aantekening diabetische voet
Aantekening reumatische voet
Lid Provoet
Voetverzorgingsproducten
Praktijkruimte begane grond
Garantie
Ook bij u thuis
Cadeaubonnen verkrijgbaar

Voetfirst Verlaan, gediplomeerd 
Pedicure, Wilma Verlaan, He-
renweg 39, Donkerbroek, tel.: 
0516-426068, lid Provoet. Be-
handeling volgens afspraak

Voor al uw geboorte-, trouw-, 
verhuis-, rouw- en gelegen-
heidskaarten, huisstijlen, logo 
ontwerp, briefpapieren, factu- 
ren, enveloppen, clubbladen, li-
turgieën, advertenties, (dorps)
kranten naar BVK grafisch 
vormgever, Mr. Jongebloedstr. 
1, Haulerwijk, tel. 06-20060378 
of www.bvkvormgever.nl

Te koop: Mooie kerstbomen: 
G.W. Smitweg 10, tel. 0516-
491244

Sokkengaren, ritsen, elastiek, 
naaimachinegaren e.d. bij Meu-
belstoffeerderij Visser Hauler-
wijk

Op www.donkerbroek.nl vind je 
alles over Donkerbroek!

Geboorte-, trouw- jubileum-, 
of verhuiskaart? BVK grafisch 
vormgever heeft heel veel keus. 
Mr. Jongebloedstrat 1 in Hau-
lerwijk, tel. 06-20060378 of kijk 
alvast op www.bvkvormgever.nl

Voetenbankjes/hockers in vele 
soorten en maten, voor binnen 
en buiten. Meubelstoffeerderij 
Visser, Haulerwijk

BROEKJES

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

DEJONG
Winteraanbieding
Onderhoudsbeurt  v.a. €29,50
Gratis haal en breng service!

www.dejongtweewielers.nl 
’t Oost 26 in Oosterwolde Tel: 0516-522532

Uw E-bike Specialist

Volg ons op Facebook en Instagram

Uw E-bike Specialist

Volg ons op Facebook en Instagram

Uw E-bike Specialist

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever

dit schriftelijk in bij Wilma Verlaan (Herenweg 39)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken 
voor de vele kaarten, telefoontjes, bloemen en 
andere warme reacties tijdens mijn ziek zijn.

Hartelijke groet,
Gellie Hofman

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, 
bloemen, telefoontjes en fruitmanden 
die ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in 
M.C.L. Leeuwarden en Nij Smellinghe Drachten en 
bij mijn thuiskomst.

Vriendelijke groet,
Wietze – Itie Meijerhof

Via deze weg willen wij iedereen bedanken die aan 
ons gedacht heeft na het overlijden van ons lieve 
nichtje Annet.  
Het doet ons ontzettend goed dat er zo met ons  
meegeleefd wordt. 

Familie Simon en Marie Lindeboom 

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Donkerbroek
vlaggen

te koop bij
bloemenhuis:

Nog geen lid?
Meld u aan via

donkerbroek.nl/
dorpsbelang

facebook.com/
dorpsbelangdonkerbroek

instagram.com/
dorpsbelang_donkerbroek
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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 ver-
staan 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 ver-
meld, wordt ook als een advertentie 
gezien.

De volgende krant
verschijnt op of rond

29 januari 2021
Kopij inleveren kan t/m

24 januari 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 24 januari 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 redac-
tionele 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.

DOKTERSWACHT
Dringend een huisarts nodig 

tijdens avond of nacht, 
weekend of feestdag ?

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Gelukkig mocht er in Donkerbroek 
gewoon van deur tot deur gegaan 
worden. De kinderen in het dorp 
hebben niet voor niets hun uiter-
ste best gedaan op lampionnen. 
Dus deze burgemeester ging maar 
naar de winkel voor corona-proof 
voorverpakt snoepgoed. Ik hoop-
te natuurlijk dat er, ondanks het 
gebrek aan warme chocolademelk, 
wel veel kinderen langs zouden 
komen. 

Aan de verdere voorbereidingen  lag 
het ook niet. Ik had duidelijk licht-
jes aan, zodat iedereen kon zien dat 
ze zeker bij mij konden komen. Ook 
had ik natuurlijk mijn mooie burge-
meester ketting om. 

En ja hoor! Ook dit jaar wisten de 
kinderen prima mijn huis te vin-
den. Ik heb heel veel mooie liedjes 
gehoord. De meest prachtige lampi-
onnetjes passeerden mijn deur en ik 
heb kilo's snoep uit kunnen delen. 
Wat is dit elk jaar weer een gezel-
lig festijn en wat kan ik hier van 
genieten! 

Ik hoop dat alle kinderen van 
Donkerbroek een flinke buit met 
lekkers hebben binnen gehaald. En 
hopelijk, tot volgend jaar! Misschien 
dan wel weer met warme chocola-
demelk!

Groetjes,
Sietse Dijkstra,
burgemeester Donkerbroek

Sint-Maarten coronaproof

Als ik om mij heen keek werd er overal al corona-proof getrakteerd. Als Sint-Maarten wel door 
zou mogen gaan, werd het vast niet gewaardeerd als ik met mijn traditie, warme chocolademelk, 
zou komen. 

Ik heb dit zelfs nog even aan 
Dieuwertje laten weten. Zie hier-

voor het filmpje op mijn Facebook 
pagina. 

Uiteindelijk had ik al een hele stapel 
naar het Pietenhuis in Nederland 
gebracht, samen met nog vele ande-
re burgemeesters. 

Ik wist dat Sinterklaas dit jaar 
zou thuis werken, maar hij zou 

Sinterklaas, hij kwam?!?

Vlak voor Sinterklaas in Nederland aan zou komen, belde hij me 
op. Of ik, namens hem, wel alle tekeningen van de kinderen van 
Donkerbroek wilde verzamelen? Maar natuurlijk Sinterklaas, 
geen probleem!

toch zeker nog wel even naar 
Donkerbroek komen? 

Dus stond ik daar 21 november langs 
de vaart te wachten op de Sint en 
zijn pieten. Ik vond het wel vreemd 
dat er amper andere mensen waren. 
Vandaag was toch de intocht van 
Sinterklaas in Donkerbroek? Had ik 
verkeerd in mijn agenda gekeken? 
Hield de sinterklaascommissie van 
Donkerbroek mij voor de gek? 

Nadat ik daar een poosje stond te 
wachten en een aantal kinderen al 
een prachtige dans hadden gedaan 
voor de Sint. Nog geen stoomboot 

in zicht. Maar toen ging mijn 
telefoon. En jawel. Dit was 
Sinterklaas. Ik moest een mega 
groot en zwaar pakje meene-
men in de auto en hij zou 
per gps zijn locatie doorgeven. 
In plaats dat Sinterklaas naar 

Donkerbroek kwam, moest ik naar 
Sinterklaas toe! 

Hoe dat verder af liep? Alle kinderen 
van Donkerbroek hebben het film-
pje al gezien via www.donkerbroek.
nl of via mijn “burgemeester don-
kerbroek” Facebook pagina. 

Groetjes,
Sietse Dijkstra,
burgemeester Donkerbroek

Nog geen
stoomboot

in zicht...

Snelheids-
remmende
maatregelen 
Donkerbroek
Naar aanleiding van het gesprek 
met de gemeente over de betonblok-
ken op de Oude tramweg stond in 
vorige Op ‘e Hichte een oproep tot 
meedenken over de snelheid in het 
dorp. 

Verschillende dorpsgenoten hebben 
de moeite genomen om hier hun 
gedachten over te delen. Soms met 
uitgebreide schetsen en oplossin-
gen. Namens Dorpsbelang bedankt! 
Wij nemen deze stukken mee naar 
de gemeente en zullen hierover in 
gesprek blijven!

AED dekking in 
Donkerbroek 
Momenteel hangen er 6 AED’s 
in ons dorp. Op www.hartslagnu.
nl kun je zien waar deze hangen. 
Binnenkort komen hier nog twee 
bij en zitten we op 8 AED’s. Voor 
ons relatief kleine dorp doen we het 
heel goed! Bij een tweetal recente 
AED oproepen zagen we dat er snel 
voldoende burgerhulpverleners ter 
plaatse waren. Ook hierop mogen 
we heel trots zijn.

Hartveilig Ooststellingwerf
Inmiddels heeft de gemeente 
Ooststellingwerf een jaarlijks budget 
beschikbaar gesteld. Dorpsbelang 
heeft hier ook deels aanspraak op 
gemaakt en een AED verstrekt 
gekregen. Een gemeentelijke werk-

groep zorgt voor een evenredige 
verdeling van dit budget. Zo kan 
hier ook het jaarlijkse onderhoud 
uit gefinancierd worden.

Bijscholing 
burgerhulpverleners
Door de huidige Covid19 problema-
tiek kunnen we momenteel helaas 
geen cursussen en herhalingscur-
sussen geven. De gegeven cursussen 
zijn gelukkig twee jaar geldig. De 
mensen die opgeleid zijn krijgen 
persoonlijk bericht over het verlen-
gen van het certificaat en eventu-
ele herhalingscursussen. Wanneer 
hierover op korte termijn een mail 
binnenkomt kan via de app van 
hartslagnu / via de site de geldig-
heidsdatum aangepast worden naar 
2022. Zo blijf je beschikbaar voor 
oproepen. Wil je tussendoor de ken-
nis toch even opfrissen? Op Youtube 

staan verschillende instructieve 
filmpjes. Zoek dan op hartslagnu of 
burgerhulpverlening.

Op het moment dat het mogelijk is 
om een nieuwe- / herhalingscursus 
te geven zullen we dit via de krant 
en social media aangeven.

Nieuws van Dorpsbelang Donkerbroek
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iTOVi-Bodyscan 
Aroma Therapie 

Raindrop Massage 
Essentiële Oliën 

Aroma Freedom Technique

 
Dames en Heren kapper 

Haarkleur-specialist 
Balayage 

Kleurcorrecties 
Make-up

 Schapendrift 6A,  8435WK Donkerbroek   0516491550

Kijk voor onze openingstijden & 
het maken van een afspraak op 

 
 www.dekappersjop.nl 

0516491550

Kim de Boer

www.bewustzijnmetolie.nl

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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

VOOR HET ONTWERPEN & DRUKKEN VAN:

huisstijlen, brochures,
kranten, posters, flyers,

drukwerk bedrijven, stickers,
reclameborden/vlaggen,
geboorte-/trouwkaarten,

rouwdrukwerk

bvk
GRAFISCH

VORMGEVER
www.bvkvormgever.nl

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78 

info@bvkvormgever.nl

Jouwdrukkerijdichtbij!

www.bvkvormgever.nl

eubelstoffeerderij

Visser
Leeksterweg 2A, 8433 KV Haulerwijk
Tel./fax (0516) 42 31 70

UW ADRES VOOR:

 Herstofferen van meubelen  Buitenmeubelen
 Caravan- en bootkussens  Autostoffering
 Meubelstoffen  Leer
 Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.)  Brocante
 Kleinvakartikelen

www.visser-stoffering.nl

Tevens leveren wij ook tapijt,

laminaat, P.V.C., vinyl en gordijnen
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Data
verschijning
Op ’e Hichte

• 29 januari
• 26 februari
• 26 maart
• 30 april
• 28 mei
• 25 juni
• 24 september
• 29 oktober
• 26 november
• 18 december

Zondag 20 december 4e advent
9.30 uur: kw. Nicolien Bergsma
Bijzonderheden: gezinsdienst „Op 
weg naar Kerst’

Donderdag 24 december
geen dienst

Vrijdag 25 december 1e kerstdag
9.30 uur: mw. ds. T. Braam, 
Wittelte
Bijzonderheden: geen

Zondag 27 december
9.30 uur: ds. H. Engelsma, 
Wijnjewoude
Bijzonderheden: geen

Donderdag 31 december
19.30 uur: ds. J. H. van der Mark, 
Wolvega
Bijzonderheden: oudejaarsdienst

Zondag 3 januari
9.30 uur: ds. G. P. den Hollander, 
Oldeholtwolde
Bijzonderheden: geen

Zondag 10 januari
9.30 uur: mw. ds. D. van der Leij, 
Drachten
Bijzonderheden: geen

Zondag 17 januari
9.30 uur: ds. L. de Ruiter, Drachten
Bijzonderheden: geen

Zondag 24 januari
9.30 uur: ds. P. M. Rappoldt, 
Emmen
Bijzonderheden:geen

Zondag 31 januari
9.30 uur: mw. ds. D. Hasper, 
Jubbega
Bijzonderheden:geen

KerkdienstenKerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Geachte dorpsgenoten,
Het duurt niet lang meer en dan komen voor de Nachtdravers de mooiste dagen van het jaar 
er weer aan. Nu de boom staat en we de meeste vergaderingen hebben gehad zijn alle voor-
bereidingen bijna klaar. De laatste puntjes moeten nog worden aangepakt, dit gaat er voor 
zorgen dat we net als elk jaar voor een geslaagde oudejaarsdag gaan zorgen.

Zoals u al had gemerkt zijn de Nachtdravers envelop-
pen 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 
Nico de Boer (0622057719), daarnaast kunt u ook de 
envelop aan de deur brengen bij de voorzitter (Wilpkamp 
27). 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 Nachtdravers envelop hebben ingele-
verd, wil de Nachtdravers jullie enorm bedanken voor jullie steun. Zonder de vrijwillige gift van u, hebben wij 
geen inkomsten om alles te organiseren. Dit jaar waren de Nachtdravers weer verbaasd, er is namelijk weer een 
recordbedrag aan giften opgehaald. Nogmaals u wordt vriendelijk bedankt, uw gift wordt enorm gewaardeerd. 
Door de vele ingevulde suggesties voor de giften en de Donkerbroeker van het jaar, hebben de Nachtdravers 
een keuze gemaakt. We zullen dit voor u nog even geheim houden, de bekend making van de giften en 
Donkerbroeker van het jaar. Dit jaar worden deze coronaproof gepresenteerd. De kar is te bewonderen bij  ‘t 
witte huis van 13:00-17:00. 

De aanmeldingen van het gezamenlijke koffiedrinken van de 70+’ers zijn geteld. Ondanks de omstandigheden 
hadden vele ouderen zich weer opgegeven voor dit jaar. Echter hebben wij als Nachtdravers besloten om het 
koffiedrinken dit jaar over te slaan. Het is niet verantwoord om een koffiedrink ochtend in deze tijd te orga-
niseren. Iedereen die zich heeft opgegeven voor het koffiedrinken is inmiddels gebeld met de mededeling dat 
het koffiedrinken dit jaar niet doorgaat. Heeft u nog vragen over het koffiedrinken neem dan contact op met 
de voorzitter Nico de Boer, of stuur een berichtje via de Nachtdravers Facebook.
Het is dan ook al vast opge-
vallen dat we afgelopen 5 
december weer een grote ver-
lichte kerstboom en een fairy-
bell voor aan het dorp hebben 
geplaatst. Dit jaar komt de boom 
uit Haulerwijk. Met behulp 
van Loonbedrijf Veldkamp, 
Hoveniersbedrijf Postma kon-
den we de boom weer met gemak 
plaatsen. Terwijl de jongens de 
boom aan het plaatsen waren, 
zijn de vrouwen alvast begonnen 
met enige voorbereidingen voor 
oud en nieuw. Zo zijn onder 
meer de presentjes ingepakt en 
hebben we alvast wat bedank-
pakketjes gemaakt. In de mid-
dag zijn jongens begonnen met 
het plaatsen van de gift van 
vorig jaar. Het voetbalbord is 
dan ook vanaf nu te bewonderen 
bij het sportveld. 

Voor de kindermiddag zal er op de Nachtdravers Facebook een bericht komen te staan wat we hiermee gaan 
doen. Dit bericht zal door middel van de school dan ook bij alle kinderen terecht komen.

Het boekje is ondertussen helemaal klaar en is besteld. Deze kunt u binnenkort in de bus verwachten. In het 
boekje kunt u terug vinden wat het programma van dit jaar zou zijn, verder gaan we terugblikken op vorig 
jaar en zullen de nieuwe leden aan u voorgesteld worden. Zoals altijd is er een leuke prijsvraag en een tekening 
waar bij de kinderen ook een leuke prijs mee kunnen winnen.

Voor oudejaarsdag hebben wij een aangepast programma. Helaas hebben we het koffiedrinken af moeten zeg-
gen, maar de kindermiddag gaat gewoon door. Verder is de kar met de giften en Donkerbroeker van jaar bij ‘t 
witte huis te bewonderen van 13:00-17:00. Verder is de stunt zoals altijd de hele dag te bewonderen.  

Met vriendelijke groeten, “De Nachtdravers”

Vanuit het landelijke programma 
Maatschappelijke Diensttijd (MDT) 
hebben welzijnsorganisaties Scala 
, M.O.S, de Skûle, Caleidoscoop 
en Sociaal Collectief samen sub-
sidie ontvangen voor het opstar-
ten van MDT-Divers Friesland. 
Het project richt zich op jongeren 
uit de gemeenten Smallingerland, 
Waadhoeke, Harlingen, 
Heerenveen, Ooststellingwerf en 
Súdwest-Fryslân. 

De gunning van deze subsidie-
aanvraag is een prachtig resultaat 
van de samenwerking tussen jon-
geren, jongerenwerkers, verschil-
lende ketenpartners en de zes 
betrokken gemeenten, waaronder 
Ooststellingwerf.

MDT Divers zal de komende twee 
jaar 400 jongeren de kans geven om 
talenten te ontdekken, ervaringen 
op te doen, nieuwe mensen te ont-
moeten en kansen voor maatschap-
pelijke impact te realiseren. Als wel-
zijnsorganisaties zijn zij al actief in 
het aanbieden van programma’s en/
of activiteiten, gericht op jongeren-
participatie en talentontwikkeling 
in de eigen regio. Met de samenwer-
king staat uitwisseling van kennis 
en een groter bereik van jongeren 
in Friesland centraal. 

Bij MDT Divers gaan jongeren op 
expeditie. Jongeren tussen 14-27 
jaar die wonen, werken of naar 

school gaan in 1 van de bovenge-
noemde gemeenten zijn welkom. 
Door maatwerk en passende bege-
leiding, is elke jongere welkom om 
mee op expeditie te gaan. Jongeren 
bepalen hun eigen route en krij-
gen begeleiding van jongerencoa-
ches. Meedoen kan tijdens of naast 
school, studie, werk, een vakantie of 
tussenjaar. Talenten en kansen van 
de regio ontdekken is een belangrijk 
onderdeel in de expeditie. Jongeren 
doen vrijwillig mee, zij hebben de 
regie bij ‘de beste versie van zich-
zelf’ ontwikkelen. 

Over maatschappelijke dienst-
tijd (MDT)
Binnen het programma MDT werken 
de ministeries van Volksgezondheid, 
Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, 
Cultuur & Wetenschap (OCW) en 
Sociale Zaken & Werkgelegenheid 
(SZW), jongerenorganisatie 
Nationale Jeugdraad, Vereniging 
Nederlandse Organisaties 
Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeen-
ten en maatschappelijke organisaties 
met elkaar samen. Staatssecretaris 
Paul Blokhuis van VWS is politiek 
verantwoordelijk voor MDT. In het 
regeerakkoord is afgesproken dat 
er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen 
euro beschikbaar wordt gesteld voor 
MDT.

Meer informatie over MDT: https://
www.doemeemetmdt.nl

Vijf welzijnsorganisaties 
ontvangen samen een 
tweejarige landelijke 
subsidie voor jongeren

Afgelopen maand september ver-
scheen in de dorpskrant en op de 
dorpssite het verhaal over Coba 
Jonker en Wielerbaan de Zwaluw 
bij Ontwijk in de jaren dertig van 
de vorige eeuw. 

Na dit verhaal hield de zoektocht 
naar informatie over Coba Jonker 
en de Wielerbaan niet op. We kwa-
men in contact met de heer Wiebe 
Koning uit Oosterwolde. De heer 
Koning is een zoon van Coba Jonker 
en hij vertelde ons dat hij nog een 
fotoalbum van zijn moeder had over 
haar prestaties als wielrenster en 
wielerbaan de Zwaluw. Ook was hij 
nog in bezit van de racefiets van zijn 
moeder.

Coba Jonker is opgegroeid in het 
pand aan de Herenweg 3 waar haar 
vader Klaas Jonker een winkel in 
huishoudelijke artikelen had en 
waar nu Friso Zekerheid kantoor 
houdt. Zo ontstond het idee om in 
de etalage en achter de ramen bij 
Friso Zekerheid een mini expositie 
te organiseren met de fiets van Coba 
als middelpunt. 

De fiets van Coba Jonker is een 
baanfiets van het merk de Mol en 
niet zomaar een fiets. De Mol was 
een bekende fietsenfabrikant uit 
Ossendrecht. Op Mol-racefietsen 
werden in de jaren dertig vele 
internationale prijzen gewonnen 
door Nederlandse wielrenners. 
Kenmerkend zijn de houten vel-
gen, het ontbreken van remmen 
en versnellingen. Wel zitten er aan 
weerzijden van de achteras een 
tandwiel met een verschillende 
grootte, waardoor bijvoorbeeld bij 
de grasbaanraces, waar Coba Jonker 
ook regelmatig aan deelnam, door 
het omdraaien van het achterwiel 
een lichtere versnelling kon worden 
gekozen. De fiets is ongeveer 85 
jaar oud.   

Naast de fiets zijn er foto’s uit het 
fotoalbum van Coba Jonker te zien 
van haarzelf op deze fiets en wieler-
baan de Zwaluw. De mini expositie 
is van buiten af te bezichtigen bij 
Friso Zekerheid. 

Werkgroep Historische
Route Donkerbroek

Mini expositie ‘de fiets 
van Coba Jonker’
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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 

Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden

Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden

Herenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ Donkerbroek

Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26

www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  
info@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nl
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Via de nieuwsbrieven die zowel op Facebook 
als de dorpskrant verspreid zullen worden, 
houden wij u op de hoogte van de voort-
gang en de ontwikkelingen rondom het 
DoarpsSintrum. 
Vragen, opmerkingen, ideeën? Mail naar 
doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com. 

Stand van zaken - de stuurgroep
Afgelopen maand heeft in het teken gestaan 
van het fine tunen van de tekeningen. 
Omdat vanwege de geldende wetgeving een 
aanpassing doorgevoerd moest worden, is 
de inpandige ruimte verdeling opnieuw 
onder de loep genomen. Na overleg met 
architectenbureau Van Manen en Zwart, 
Studio JK en Arjet Eggink van De Blonde 
Bouwbegeleiding, heeft de stuurgroep een 
nieuwe tekening ontvangen. Hierin zijn de 
ruimten o.a. nog efficiënter ingetekend en 
is een lift geplaatst. De bovenverdieping is 
iets vergroot en er is een extra toilet boven 
gepland. Het gebruikersgemak is dus verder 
omhoog gegaan evenals het bruto vloerop-
pervlak.

Komende maand gaat de stuurgroep met 
deze nieuwe tekening opnieuw om tafel met 
de besturen van de stakeholders en de com-
merciële gebruikers, waarna de nieuwe inde-
ling aan alle dorpsgenoten gepresenteerd zal 
worden. Nog heel even geduld!

Planning
Om een duurzaam en toekomstbestendig 
gebouw neer te zetten is het van groot 
belang dat de verenigingen die nu onderdak 
hebben in de huidige voorzieningen ook in 
het toekomstige gebouw een plek hebben. 
Een van de pijlers van het DoarpsSintrum. 
Daarnaast zijn er verschillende aanvra-
gen voor eventuele uitbreidingen, dus ook 
daarin willen we goede afwegingen maken. 
Donkerbroek is een dorp dat afgelopen 
jaar nog groeide, met een nieuwe school 
en goede voorzieningen op vele vlakken. 
Om dat zo te houden is onder andere het 
DoarpsSintrum een grote meerwaarde. Er 
is dan ook in de nieuwe tekeningen volop 
rekening gehouden met flexibel gebruiken 
van de ruimten. Er zijn meerdere zalen in 
verschillende afmetingen, die koppelbaar 
zijn door schuifwanden. Ook de planning is 
daarin opnieuw in kaart gebracht. Wij zijn 
heel blij dat met deze nieuwe indeling nog 
meer ruimte ontstaan is voor adhoc gebruik 
en uitbreiding, zonder dat dit druk legt op 
de exploitatiebegroting. Ook zijn de ruimten 
in de nieuwe indeling beter passend bij de 
grootte van de verschillende groepen.

Bouw- en procesbegeleiding
Komende weken zullen gesprekken gevoerd 
worden met de gemeente, Doarpswurk en 

de PKN. Ook zal een afstemmingsoverleg 
plaatsvinden voor de bouw- en procesbe-
geleiding. Gezien de Coronatijd vraagt dit 
helaas extra tijd en organisatie.

Welstand
Om later in het proces te kunnen komen 
tot een definitief ontwerp is afstemming 
en overleg met Welstand nodig. Vanuit 
Architectenbureau Van Manen en Zwart 
wordt een eerste vooroverleg gepland. Zo 
weten we of we op de goede weg zijn met het 
ontwerp van het exterieur.

Duurzaamheid
Een ander punt van aandacht om tot het 
definitief ontwerp te kunnen komen is het 
gebruik van materialen tijdens de bouw. 
Om aan de gestelde duurzaamheidsambities 
te kunnen voldoen moeten hierin keuzes 
gemaakt worden. Duurzaamheid en bouw-
kosten hangen altijd nauw met elkaar samen 
en het zijn serieuze ambities die we gesteld 
hebben. Ook bij het aanvragen van de sub-
sidies is het belangrijk om scherp te heb-
ben welke ambities waargemaakt kunnen 
worden. We willen achteraf natuurlijk geen 
gelden terug moeten betalen omdat er niet 
aan voorwaarden voldaan zou zijn.

Communicatie
Omdat wij als stuurgroep erg aanlopen 
tegen de communicatieve beperkingen van 
deze tijd, zoeken wij naar andere wegen om 
u als dorpsgenoten op de hoogte te houden 
van de ontwikkelingen. Uit de vele gesprek-
ken die wij o.a. bij school, op straat en tele-
fonisch gevoerd hebben, moeten we helaas 
concluderen dat nog lang niet iedereen op 
de hoogte is van de stand van zaken van het 
DoarpsSintrum. We doen onze uiterste best, 
maar de nieuwsbrief in de Op ‘e Hichte, en 
de updates op facebook bereiken nog lang 
niet iedereen. Ook het online vragen uurtje 
afgelopen maand heeft geen nieuwe vragen 
opgeleverd.
We hebben inmiddels contact gehad met De 
Twirrewyn; de nieuwsbrief mag nu ook via 
Parro verspreid worden.

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: Is het nog een optie om het kerkge-
bouw te slopen en helemaal voor nieuw-
bouw te gaan?

 A: Nee. Dit is geen optie. Uitgangspunt 
is altijd geweest om ons dorpsgezicht 
de Sintrumtsjerke, een vanwege monu-

ment, te herbestemmen. Dit past in de 
huidige tijd, binnen de kerkenvisie van 
het rijk en de pilot van de Gemeente 
Ooststellingwerf. Bovendien is de onder-
houdsstatus van het gebouw goed te 

Ontwikkeling
DoarpsSintrum
DECEMBER 2020

noemen en kunnen wij met beschikbare 
subsidies, de aanwezige ruime ervaring 
in het onderhoud van het gebouw en 
deskundig advies, het gebouw goed inte-
greren. 

• V: Hoe zit het met het hekje tussen P bij 
Stap es In en de uitgang van de kerk?

 A: Het hekje… Er was wat miscommuni-
catie. In goed overleg met De Twirrewyn, 
de PKN en Dorpsbelang, was het hekje 
verwijderd om zo een extra uitgang te 
creëren en verkeersopstoppingen op 
de kruising Schoolstraat - Herenweg 
te voorkomen. Nadat het tijdelijk weer 
teruggeplaatst was, is het nu defini-
tief verwijderd en keurig afgewerkt, met 
dank aan de gemeente.

Actielijst Stuurgroep DoarpsSintrum tot nu toe

15-12-2020 Overleg De Blonde Bouwbegeleiding (voortgang budget en planning)
14-12-2020 Overleg Doarpswurk, Gemeente Ooststellingwerf, PKN (juridische 

vraagstukken)
1-12-2020 Overleg Stuurgroep (voortgang, indeling en planning)
18-11-2020 Overleg Van Manen en Zwart, Studio JK, De Blonde bouwbegeleiding 

(indeling gebouw, wettelijke eisen)
12-11-2020  Ivm corona geen inloopavond daarom geplande digitale Zoom meeting.
 Stuurgroep DoarpsSintrum Donkerbroek SAMEN met de inwoners van 

Donkerbroek.
09-11-2020 Overleg Stuurgroep (juridische vraagstukken, statuten, verduurzaming 

kerk en indeling)
05-11-2020  Nieuwsbrief in Op ‘e Hichte
26-10-2020  Overleg Werkgroep Kerk & Gemeenschapscentrum (statuten)
21-10-2020  Vergadering Gemeente (Wethouder en beleidsmedewerker, digitaal, 

stand van zaken + claimrecht)
15-10-2020  Bestuursvergadering Stuurgroep (verduurzaming kerkzaal)
        Nieuwsbrief in Op ‘e Hichte
30-09-2020  Overleg Architect (bespreking tekening en indeling)
24-09-2020  Bestuursvergadering Stuurgroep
21-09-2020  Overleg Kerk & Gemeenschapscentrum (voorwaarden gebruik)
10-09-2020  Bestuursvergadering Stuurgroep
07-09-2020  Gesprek omwonenden
24-08-2020  Overleg BSO (buitenschoolse opvang)
19-08-2020  Bestuursvergadering Stuurgroep
08-07-2020  Overleg Sweco / gemeente (Verkeersplan + eenrichting)
29-06-2020  Vergadering Gemeente (Wethouder en dhr. Van Vaals, stand van zaken 

+ voorschot)
24-06-2020  Bestuursvergadering Stuurgroep
17-06-2020  Bestuursvergadering Stuurgroep
15-06-2020  Overleg Werkgroep Kerkenraad (PKN-gemeente)
11-06-2020  Gesprek bestuur Dorpshuis Oan ‘e Feart Donkerbroek
10-06-2020  Bestuursvergadering Stuurgroep.
 Uitgenodigd Boekhouder/belastingadviseur (BTW vraagstuk + rechts-

vorm)
08-08-2020  Gesprek Draagt Elkanders Lasten Aula Donkerbroek
06-06-2020  Gesprek omwonenden
03-06-2020  Bestuursvergadering Stuurgroep
 Uitgenodigd De Blonde Bouwbegeleiding BV
27-05-2020  Gesprek omwonenden
22-05-2020  Gesprek omwonenden
20-05-2020  Bestuursvergadering Stuurgroep
06-05-2020  Bestuursvergadering Stuurgroep
 Uitgenodigd De Blonde Bouwbegeleiding BV en Doarpswurk voor ken-

nismaking
28-04-2020  Eerste vergadering oprichting: Stuurgroep DoarpsSintrum Donkerbroek
03 en 04-2020 gesprekken met 15 potentiële stuurgroep leden
17-12-2019  toezegging krediet door Gemeente Ooststellingwerf voor de realisatie 

van DoarpsSintrum Donkerbroek en de herinrichting van het centrum
Okt t/m dec ‘19  aanwezig bij en inspreken bij raadscommissies ruimte en samenleving
27-09-2019  Brandbrief naar raadsfracties ivm begroting, door uitblijven reactie op 

plan
19-06-2019 Inspreken raadscommissie ruimte, aanbieden tekeningen alternatief 

verkeersplan
18-06-2019  Inspreken raadsvergadering, aanbieden plan burgerinitiatief 

DoarpsSintrum Donkerbroek en herinrichting centrum

Maar nu kunt u op een andere 
manier een kalender kopen en ons 
steunen. We hebben al een mooi 
aantal kalenders rond kunnen bren-
gen maar willen het nogmaals onder 
de aandacht brengen.
Deze prachtige en unieke kalender 
kunt u bestellen via de mail: deba-
zuindonkerbroek@outlook.com of 
bestellen via de facebookpagina van 
DeBazuinDonkerbroek. 

Vermeld u uw adres er bij en het 
aantal kalenders wat u wilt kopen. 
De kosten van de kalender zijn 
slechts € 6,50. 
Bij het afleveren van de kalender 
ontvangt u een begeleidende brief 
over het afrekenen van de kalender.

Bent u niet zo technisch aange-
legd? Telefonisch bestellen mag ook 
06-30 46 75 56. U mag natuurlijk 

ook altijd een lid van de Bazuin 
aanschieten. Heeft u het idee dat de 
buurman of buurvrouw misschien 
wel interesse heeft, bespreek dit met 
elkaar. Op gepast afstand natuurlijk 
maar we willen er graag voor zor-
gen dat niemand de mooie kalender 
mist.

De Fotokalender Donkerbroek 2021 
bestaat uit 13 pagina’s met evenveel 
nieuwsgierige foto’s uit het nabije 
en verre verleden van ons dorp. 
De kalendarium van de kalender is 
voorzien van weeknummers. 

Fotokalender Donkerbroek 2021 van de Bazuin
De kalenderactie van De Bazuin verloop dit jaar anders dan 
voorgaande jaren. Niet zoals u van ons gewend bent huis-aan-
huis

Brandwonden 
collecte
De brandwonden collecte die van 4 
tot 10 oktober in Donkerbroek en 
Haule is gehouden heeft 607 euro en 
70 cent opgebracht. Iedereen heel 
hartelijk bedankt voor dit mooie 
bedrag. Vooral een bedankje aan alle 
collectanten die zich ook dit jaar 
weer beschikbaar hebben gesteld. 
In verband met Corona is er dit jaar 
niet overal in Donkerbroek gecol-
lecteerd. We hopen volgend jaar alle 
routes weer te kunnen doen.

Seia de Vegt

ma

di

wo

do

vr

za

zo

ma

di

wo

do

vr

za

zo

ma

di

wo

do

vr

za

zo

ma

di

wo

do

vr

za

zo

ma

di

wk 44 

wk 45

wk 46

wk 46

wk 47

wk 48

Sint Maarten

November
 Op deze foto uit 1917 is de 
korenmolen te zien, die aan 
de oostkant van ons dorp 
stond. Molenaar in die tijd 
was Meine van der Wulp, die 
tevens de laatste molenaar 
was. De korenmolen werd in 
1922 afgebroken. De molen 
werd al op de atlas van Scho-
tanus uit 1664 weergegeven. 
De foto is waarschijnlijk geno-
men vanaf wat nu de Boven-
weg is. Zo te zien ligt er een 
heideveld tussen de Bovenweg 
en de molen (Molenweg). 
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Autorijschool Piet van Veenen 

Het Hoge Stuk 27 
8431 KL Oosterwolde Fr 
 

0516-515717 | 06-22650279 
 

autorijschoolpietvanveenen@gmail.com 
 

www.autorijschoolpietvanveenen.nl 

DE EERSTE TIEN LESSEN 
VOOR € 380,- 

          

Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek
Tel. 0516 - 49 21 28

 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 Sl. de Bruineweg 2
 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk
 Tel. 0516 - 54 13 25 Tel. 0516 - 48 12 74 Tel. 0516 - 42 12 81

www.bakkerijvandermolen.nl

Ook voor al uw auto onderhoud,
apk en zomer- & winterbanden!

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

Banden netto prijzen. U betaalt bij ons alleen voor de montage!

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

CouperusAutoverhuur

T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com
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van het volgende jaar niet beleven. 
Het liefdesleven van de soort is ook 
bijzonder, zo kan een vrouwtje met 
meerdere mannetjes paren en ook 
is bekend dat de mannetjes hel-
pen met het groot brengen van de 
jongen. Ik weet niet of ze bij elke 
vogel waarmee ze gepaard hebben 
de taken op zich nemen. Het is 
een zogenaamde standvogel maar 
er trekken ook wel vogels weg en 
er komen hier ook trekkers uit het 
noorden voor die hier enige tijd 
verblijven.

De kleur van het vrouwtje is geheel 
grijs met slechts enkele bruine 
veertjes. Het mannetje daarentegen 
heeft iets meer kleur, die heeft een 
kopje en hals die blauw grijs is.

Opvallend is dat ze een spitse sna-

vel hebben in tegenstelling tot de 
andere mussensoorten. Nu is het 
bekend dat mussen zaadeters zijn 
en daarom een dikkere brede snavel 
hebben.  Maar de heggenmus met 
zijn spitse snavel is een insecten-
eter. Ze zijn dan ook geen familie 
van elkaar. Maar in de winter als 
er weinig insecten zijn eten ze dus 
ook wel zaad. Nog een groot ver-
schil is de zang: tjilpen de mussen, 
de heggenmus heeft een prachtig 
liedje die wel iets doet denken aan 
de zang van Roodborstjes en de 
Winterkoning. Ook zingen zowel 
het mannetje als het vrouwtje.  Ook 
in de winterperiode zijn ze te horen.
Nog even wachten dan kan de voe-
derplank weer gevuld worden en is 
het weer genieten van de soorten 
die voorbij komen.

Deze keer een vogel die niet zo alge-
meen bekend is: De Heggenmus. 
Toch staat ze te boek als algemeen 

voorkomend. Aanleiding van dit 
verhaal: het zingen van een vogel 
achter ons huis. Ik kon deze niet 

direct herkennen. Maar hij ver-
plaatste zich en toen zag ik dat 
het een heggenmus was. De zang 
is prachtig maar ook misleidend. 
Ze kan heel goed de zang van een 
andere vogel imiteren. Nu zingen 
alleen nog het Roodborstje en de 
Winterkoning en dat liedje bootste 
hij dus na. Dat ze niet zo bekend is 
heeft meerdere oorzaken. Ten eerste 
is het een zeer onopvallende vogel, 
met een kleur die er niet uit springt. 

Ze is namelijk grijs. Ook leidt ze een 
verborgen bestaan en is meestal op 
de grond aan het voedsel zoeken, 
vaak in gezelschap van de gewone 
huismus. Vooral in de zomer leidt 
ze een verborgen bestaan. In de win-
terperiode is ze meer  te ontdekken. 
Zo kwamen er vorig jaar regelmatig 
heggenmussen bij de voedselplank.

Leefwijze
Ze leven voornamelijk in plaatsen 
met veel struiken. Daar bouwen ze 
ook hun nest in en leggen ze afhan-
kelijk van het voedselaanbod soms 
wel zes eieren,  die na 11 tot 14 
dagen broeden uitkomen. Dit kan 
wel 3 tot vier keer herhaald worden. 
Nu is het bekend dat dieren die veel 
jongen krijgen dat daar ook veel 

Heggemus
Latijnse naam: Prunella Modularis

Fryske namme: Grauwpiper

Vogelwacht 
Donkerbroek blikt terug
Het jaar 2020 loopt alweer ten einde 
Het jaar waarin corona de wereld in zijn greep houdt 
Dit geld ook zeker voor de vogelwacht Donkerbroek 
We hebben alleen de natuur werkdag kunnen organiseren 
Een excursie voor de leden zat er door de corona niet in 
Het vogelhuis timmeren voor de jeugd in de kerstvakantie zal hier door 
ook niet plaats vinden 
De koekactie in januari zal er ook niet zijn 
Het afgelopen jaar ging het 'veldwerk’ wel gewoon door 
Voor de groep van broed/nazorg weidevogels weer een bewogen jaar 
Met minder nesten en daarboven op de droogte waardoor er veel moei-
lijker voedsel te vinden is voor de vogels en er dus minder kuikens groot 
worden 
De werkgroep uilen telde dit jaar ook minder nesten de uilen hebben last 
van concurrerende predatoren 
Het bestuur wil dank uitbrengen aan hun leden/ donateurs, de vrijwil-
ligers die hun waarnemingen/telingen registreren de vrijwilligers die de 
vogelhuizen onderhouden 
Wij hopen in het jaar 2021 elkaar vaker te kunnen ontmoeten 
Secretaris vogelwacht Donkerbroek John Koopmans 

Natte tenten, onvoldoende sanitair 
en te weinig eten. Zo wachten dui-
zenden bange kinderen in Griekse 
vluchtelingenkampen op de winter 
die komt. De situatie in de vluch-
telingenkampen is mensonwaardig. 

Veel mensen bivakkeren noodge-
dwongen in fragiele, zelfgemaakte 
bouwsels die wegwaaien als er veel 
wind staat. Medische zorg is er nau-
welijk, ook niet voor zwangeren, 
pasgeboren baby’s en chronische 
zieken. Er is geen hulp voor getrau-

matiseerden. Het is er onveilig en er 
is veel geweld tussen verschillende 
bevolkingsgroepen. 

Via partnerorganisaties helpt Kerk in 
Actie vluchtelingen in Griekenland. 
Bij aankomst worden ze welkom 
geheten, krijgen ze voedsel en water 
en een pakketje kleding. 
Ook krijgen ze informatie over hun 
procedure en hulp bij het aanvragen 
van documenten. Kinderen krijgen 
les op een veilige plek buiten het 
kamp, Waar mogelijk worden vluch-

telingen geholpen naar een betere 
plek. 

De Diaconie van de PG Donkerbroek-
Haule is een actie gestart om vanuit 
onze dorpen een financiële bijdrage 
te leveren. U kunt ons helpen om 
deze actie te doen slagen door uw 
bijdrage over te maken op NL59 
RABO 0314 6054 85 t.n.v. Diaconie 
o.v.v. Geef Licht. 

Helpt u mee om deze actie tot een 
succes te maken? Hartelijk dank! 

Krijg meer controle over je gewicht 
en een gezonde leefstijl door GLI. 
Met gecombineerde leefstijlinter-
ventie (GLI) ga je samen met een 
leefstijlcoach kijken hoe je gezonde 
keuzes kunt maken bij een passend 
leefpatroon. 

Je verliest gewicht, gezondheids-
klachten kunnen verdwijnen én de 
kwaliteit van je leven neemt toe. 
Samen met andere deelnemers uit 
de omgeving werk je twee jaar lang 
om het doel te bereiken. Doordat 
je het samen doet, kun je elkaar 
stimuleren en motiveren.

Het GLI programma is bedoeld 
voor mensen met overgewicht (BMI 
25-30) met een verhoogd risico op 

diabetes mellitus type 2 of een car-
diovasculaire aandoening EN voor 
mensen met obesitas (BMI ≥ 30). 
Daarnaast moet je genoeg motivatie 
hebben om leefstijlaanpassingen te 
doen. Jouw huisarts of praktijkver-
pleegkundige kan je vertellen of je 
in aanmerking komt. Om mee te 
kunnen doen aan dit programma 
heb je ook een verwijzing van de 
huisarts nodig. 

Het dichtstbijzijnde GLI pro-
gramma is in Oosterwolde en heet 
‘Coaching op leefstijl (COOL)’. Na 
aanmelding krijg je individuele 
gesprekken en groepsbijeenkom-
sten. Er is onder andere aandacht 
voor voeding, beweging, eetge-
woontes en gedragsverandering. In 

het eerste jaar is er vooral aandacht 
voor gewichtsverlies en gedragsver-
andering. In het tweede jaar ligt 
de focus op het volhouden van de 
nieuwe leefstijl.

Het GLI programma wordt volledig 
vergoed vanuit de basisverzekering 
en heeft geen invloed op je eigen 
risico. Je bent wel verplicht om  het 
gehele programma van 2 jaar te 
volgen. 

Wil je meedoen met het GLI pro-
gramma om voor altijd uw leefstijl 
aan te passen en gewicht te verlie-
zen? Maak een afspraak bij je huis-
arts. Voor meer informatie kun je 
ook kijken op de site van ketenzorg 
Friesland.

GEEF LICHT! 

Een beter leven voor vluchtelingen 
in Griekenland

Samen gezond afvallen met GLI

In de brief staat vermeld dat deze 
hulpmiddelen niet meer via hun 
eigen apotheek te verkrijgen zijn 
en dat de patiënt dit alleen via een 
medische speciaalzaak kan krijgen. 
Huisartsenpraktijk Donkerbroek 

zal vanaf 1 januari 2021 gaan 
samenwerken met de Friese 
Hulpmiddelenwinkel, die speciaal 
door apotheekhoudende huisartsen 
is opgericht. Wij kunnen op deze 
manier de hulpmiddelen zelf blijven 

leveren zonder dat u daar extra 
kosten over moet betalen. U hoeft 
daarom voorlopig niets te doen, en 
u hoeft zich niet bij de medische 
speciaalzaak aan te melden. Wij zul-
len onze patiënten tijdig informeren 
over de wijzigingen en zullen ervoor 
zorgen dat de hulpmiddelen gele-
verd zullen worden.

Hulpmiddelen blijven verkrijgbaar
Patiënten van De Friesland Zorgverzekering hebben een brief 
ontvangen over de levering van hulpmiddelen voor diabetes, 
incontinentie, wonden en drinkvoeding. 
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Handelsvereniging DonkerbroekHandelsvereniging Donkerbroek

wenst uwenst u

een goed uiteinde en een goed uiteinde en 

een gelukkig nieuwjaareen gelukkig nieuwjaar

Aludon
Autobedrijf Verlaan

Cafe Donkerbroek
Carin bloemen boetiek

Ckb advies
Coop Boonstra

D. vd Wal bouwservice
Ekowax

Fabryk Design
Friso assurantien
Gazonbemesting.nl

Hartenrijk
Hofstra Rooks

Jacob de Vegt Agriservice
Kappersjop

Kapsalon Elly
KookNzo

MRS schilderwerken
Oeds de Jong machinehandel
Postma Hoveniersbedrijf

Quality Parket
R. D. Productions

Restaurant ‘t Witte Huis
Stap es in 
Studio JK

T. vd Meulen vishandel
Tegelzetbedrijf H’ric

Thom Mulder expeditie
Timmerbedrijf Kootstra

Timmermans Landmeetkunde
Van der Belt agri service

Van der Wal dakbedekkingen
Vogelzang tentverhuur
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(Kerstpuzzel Op'eHichte>
Het is weer december, dus tijd voor de kerstpuzzel van Op’e Hichte.

De oplossingen van de opgaven zijn allemaal in deze krant te vinden. Dit jaar komt er geen woord uit de puzzel, maar zoeken we 
de 15 adverteerders die in de kerstballen staan weergegeven.  

Denk je de juiste oplossing te hebben gevonden? Dan kun je de antwoordstrook invullen en inleveren bij Coop Boonstra in de 
daarvoor bestemde box, of in de brievenbus bij Wilma Verlaan op Herenweg 39.

Naast het plezier van het puzzelen zijn er ook dit jaar weer prijzen te winnen.
Vishandel Thijs vd Meulen heeft drie lekkere waardebonnen ter beschikking gesteld.

VEEL PLEZIER EN SUCCES MET HET INVULLEN VAN DE PUZZEL.

Spelregels
Het strookje met de oplossing kan worden uitgeknipt en  ingeleverd Bij Coop Boonstra of op Herenweg 39 bij Wilma Verlaan. 

Oplossingen moeten voor 9 januari 2021 worden ingeleverd.  Enkel originele, uitde krant geknipte, strookjes worden in 
behandeling genomen. Onder de juiste inzendingen zal een winnaar worden getrokken. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingeruild tegen hun geldelijke waarde.

Antwoordstrook
Naam: .....................................................................................

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

Woonplaats: .........................................................................

Telefoonnummer of Email: ..............................................

1.................................................................................................

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

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

4.................................................................................................

5.................................................................................................

6.................................................................................................

7.................................................................................................

8.................................................................................................

9.................................................................................................

10...............................................................................................

11................................................................................................

12...............................................................................................

13...............................................................................................

14...............................................................................................

15...............................................................................................
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Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de

Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,

een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

De Rabo Bankieren App

Waar u
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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

DIENSTEN

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

Bouwkundig Bemiddelingsburo

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

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Tuinhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Timmerhout

• Plaatmateriaal
 bijv. OSB platen, gipsplaten, 
 golfplaten

• Div. ijzerwaren

• PVC en isolatie

• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

&

Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek
(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:

www.postmahoveniers.nl
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• Krop je gevoelens van ergernis, 
frustratie en woede niet zolang 
op totdat de bom barst op een 
verkeerd moment. Dan bestaat 
de kans dat je de buren niet meer 
kan zien of luchten of ze de huid 
vol scheldt.

• Bel niet aan op het moment dat 
het je hoog zit, maar ga naar je 
buren wanneer je bent afgekoeld 
en je denkt dat het voor je buren 
een geschikt moment zal zijn.

• Bedenk eerst wat je wil vertel-
len. Dit gaat over waar je precies 
last van hebt en vooral ook over 
de gevolgen die de situatie voor 
jou heeft. Bijvoorbeeld dat je niet 
goed meer slaapt, je nerveus voelt 
of je niet meer kunt concentreren. 
Door te vertellen wat er zo lastig 
is voor jou, kunnen je buren jou 
beter begrijpen en dat maakt de 
kans groter dat ze begrip tonen en 
bereid zijn naar je te luisteren. 

• Bel aan en blijf rustig. Vertel 
dat je graag wilt praten over een 

kwestie en vraag wanneer dat bin-
nenkort kan, op een moment dat 
jullie allebei de tijd en rust heb-
ben voor dat gesprek.

• Luister ook naar hun kant van het 
verhaal, hoe moeilijk dit ook kan 
zijn. Neem serieus wat ze vertel-
len. Een ander kan de situatie nu 
eenmaal heel anders beleven en 
andere zorgen en behoeften heb-
ben dan je zelf.

• Blijf niet hangen in wie de schuld 
is of wie gelijk heeft. Zoek samen 
naar mogelijke oplossingen, 
manieren om de situatie voor jul-
lie allebei te verbeteren. 

• Kom niet meteen zelf met ‘de 
beste’ oplossing. Laat de ander 

er ook even over nadenken. Dat 
geeft hem of haar de ruimte om 
zelf met een oplossing te komen.

• Maak duidelijke afspraken met 
elkaar. Lukt het niet meteen, stel 
dan voor om er allebei over na te 
denken en binnenkort opnieuw 
met elkaar te praten. Spreek met-
een een tijdstip daarvoor af.

• Wat ook het resultaat van je 
gesprek is: blijf rustig en zeg 
vriendelijk gedag.

• Kom je er samen niet uit, laat 
de ergernis dan niet verder oplo-
pen en neem contact op met 
Buurtbemiddeling: buurtbe-
middeling@scala-welzijn.nl 06 
54350855.

Tips als je (over)last hebt van je buren

Voor ons als sv Donkerbroek werden 
we geconfronteerd met competities 
die niet meer afgemaakt konden 
worden. Met ouders die hun kin-
deren konden afzetten bij de poort 
maar niet het sportpark op moch-
ten. Senioren waarvoor helemaal 
niets meer mogelijk is.

Het is goed om te zien dat we 
ondanks alles in staat zijn gebleken 
om ons aan te passen en proberen 
in mogelijkheden te denken.

Vergaderingen zijn doorgegaan, 
waar dit fysiek niet meer mogelijk 
was door middel van ‘zoom’, ‘teams’ 
of ‘google meat’. Zelfs de grootse 
digibeten binnen onze vereniging 
zijn getransformeerd naar digitale 
vergadertijgers.

De kantine is ingericht en voldoet 
aan alle richtlijnen zoals het RIVM 
heeft opgesteld. Om meer ruimte 
te creëren is een tent met mede-
werking van de firma Vogelzang 
neergezet waarin koffie, thee en 
ranja geserveerd kon worden (toen 
dit nog mocht).

Voor de jeugd zijn er van af het 
moment dat de competities werden 
stil gelegd onderlinge toernooien 
georganiseerd en is er de toezeg-
ging om hier na de winterstop mee 
door te gaan.

Het onderhoud van het sportpark 
heeft even noodgedwongen stil 
gelegen maar is naderhand weer 

met veel enthousiasme opgepakt. 
Achterstanden zijn weggewerkt en 
er is geïnvesteerd in nieuwe aan-
plant. Daarnaast is het hoofdveld 
door de gemeente voorzien van een 
nieuwe toplaag en sproei installatie 
en zijn we de trotse bezitters van 
een robot maaier.

De plannen om het sportpark te 
verduurzamen en het renoveren en 
aanpassen van de kantine en kleed-
kamers hebben we niet stil gelegd, 
integendeel. We streven er naar om 
dit traject in 2021 af te ronden. De 
neuzen staan hier dezelfde kant op: 
ook in deze tijd is het goed om te 
investeren in de toekomst.

Ondanks dat er veel niet mogelijk 
was (zo houdt u de jaarvergaderin-
gen nog te goed) is het toch gelukt 
om ‘De Grote Clubactie’ en de tra-
ditionele ‘oliebollenactie’ wel door 
te laten gaan. De opbrengst van de 
eerste actie bedraagt € 1223, 20. 
Een mooi bedrag waar we erg blij 
mee zijn De oliebollenactie was ten 
tijde dat dit stuk werd geschreven 
nog niet ten einde maar het ziet er 

naar uit dat er weer veel is besteld. 
We hebben er, gezien de huidige 
situatie, voor gekozen de oliebollen 
niet te bezorgen. Iedereen kan 30 
december tussen 9.00 en 17.00 uur 
de bestelling ophalen op de par-
keerplaats van sportpark Ontwijk. 
We maken er door middel van een 
heuse oliebollen drive in met een 
gezellige omlijsting een alternatieve 
afsluiting van dit jaar van!

Daarnaast heeft de Rabo Club-
supportactie € 1156,21 opgebracht 
en loopt ‘het rondje voor je club’ 
tot aan het einde van het jaar. 
Wilt u hier aan mee doen? Kijk 
op https://www.rondjevoorjeclub.nl/
clubs/?club=svdonkerbroek

Om alles wat hier boven staat 
beschreven (en niet staat beschre-
ven) mogelijk te maken zijn we 
afhankelijk van heel veel mensen. 
Vrijwilligers in de vorm van trai-
ners, leiders, kantinecommissie, 
jeugdcommissies, besturen, onder-
houd- en schoonmaakploeg, accom-
modatie- en veldbeheer i.o., ouders, 
leden die taken vervullen, gemeen-
te, sponsoren en inwoners van 
Donkerbroek die op een of andere 
manier een bijdrage leveren.

Kortom (want we zijn absoluut nu 
mensen vergeten) iedereen bedankt! 
We hopen ook volgend jaar weer 
een beroep op jullie te mogen doen.
We hopen elkaar in ieder geval weer 
sportief en fysiek te mogen ont-
moeten.

Hele goede feestdagen en een beter 
volgend jaar.

Het woord 'vervening' roept bij 
velen beelden op van plaggenhut-
ten, verpaupering, armoede en 
drankmisbruik. Bij 'veenbaas' denkt 
men vaak aan een inhalige uitbui-
ter, die het door hem uitbetaalde 
karige arbeidersloon via verplichte 
winkelnering weer terugverdient. 

Beide beelden zijn zeker gebaseerd 
op reële situaties, maar in hoe-
verre zijn ze toonaangevend voor 
de dagelijkse werkelijkheid in de 
vele eeuwen waarin turfwinning een 
belangrijke bedrijfstak was?

Op basis van de bewaard gebleven 
boekhouding van Alle Wytzes van 
der Sluis,  toonaangevende veen-
baas in het Appelscha van de negen-
tiende eeuw, biedt Reitze Jonkman 
cijfermateriaal aan dat meer licht 
kan werpen op de discussie in onze 
tijd over de sociale omstandighe-
den van die tijd. Hij presenteert 
concrete gegevens over de investe-
ringen van de veenbaas en de lonen 
van zijn arbeiders over een periode 
van dertig jaar. In een 'Quote 30' 

van veenarbeiders komen tot dusver 
anoniem gebleven turfgravers uit de 
anonimiteit. 

Aan de hand van dagboeken wordt 
de uitgekiende werkwijze van de 
familie Van der Sluis duidelijk. 
Persoonlijke getuigenissen van de 
veenbaas en twee van zijn arbei-
ders geven een beeld van de soci-
ale omstandigheden. Eene quaes-
tie van vraag en aanbod vormt zo 
een aantrekkelijke combinatie van 
economische, sociale, regionale en 
familiegeschiedenis. 

Reitze Jonkman ( Wijnjeterp 1950) 
was werkzaam als docent wiskunde 
en conrector aan het Drachtster 
Lyceum. De combinatie van interes-
se in familiegeschiedenis, regionale 
historie en een cijfermatige aanpak 
daarvan leidde tot deze publicatie

Reitze Jonkman – Eene quaestie van 
vraag en aanbod 
ISBN 978 90 5615 682 4  
Verkrijgbaar bij de boekhandel en 
via www.noordboek.nl 

Reitze Jonkman

Eene quaestie van 
vraag en aanbod
Veenbaas Alle Wytzes en zijn arbeiders in Appelscha

IEDEREEN BEDANKT!
Dit aparte jaar is bijna voorbij. Een jaar waarin iedereen de 
gevolgen van iets ontastbaars in meer of mindere mate heeft 
ondervonden. En nog iedere dag heeft het impact op ons leven.

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.com of (0516) 491614 of 491661



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek december 202014

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

 Overgewicht

 Ondergewicht / ondervoeding

 Diabetes 

 Hoge Bloeddruk

 Te veel cholesterol

 COPD

 Hart- en vaatziekten

 Zwangerschapswens

 Voedsel allergie en –intoleranties

 Maag- en darmklachten

 Suppletie advies

“ Een diëtist adviseert en begeleidt jong en oud 
in voeding en leefstijl! ”

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

Maak nu een afspraak:
06 - 303 757 66

Al  60 jaar  bi jzonder  gewoon!

Wij helpen u graag!

   Schoterlandseweg 40 • 8413 NB  Oudehorne • Tel.: 0513-541214 • info@kuperus.frl • www.kuperus.frl      

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

Grasmaaiers - Kettingzagen - Heggenscharen - Bladblazers - Bosmaaiers - Hogedrukreinigers
Diervoeders - Gereedschap - Doe-het-zelf materialen - Afrastering - Werkschoenen - Kleding
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Gezamenlijk initiatief
In 1930 werd er vanuit de dorpen 
Oosterwolde, Makkinga en Donkerbroek 
een samenwerkingsverband opgericht met 
als doel het aanleggen van een zwembad 
voor de inwoners. Het was van belang dat 
het zwembad op een centrale plek kwam te 
liggen. Daarom werd er gekozen voor een 
gunstig gelegen stuk grond dat aan de oude 
N381 en ‘onze’ kant tegen het Tjongerkanaal 
lag. Dit betekende dat het zwembad officieel 
onder het grondgebied van Donkerbroek 
viel. 

Archeologische vondsten 
In het voorjaar van 1933 begonnen de graaf-
werkzaamheden. Het zwembassin werd 
voor een deel uit de rivierbedding van de 
Tjonger gegraven. Tijdens de graafwerk-
zaamheden werden door amateurarche-
oloog H.J. Popping uit Oosterwolde inte-
ressante vondsten gedaan. Bij het graven 
kwamen voorwerpen zoals botten en een 
gewei van een rendier en stenen jachtge-
reedschappen naar boven. Deze vondsten 
duidden op de aanwezigheid van rendierja-
gers in de Steentijd, rond 12.000 jaar voor 
Christus. Popping kwam met de vondsten 
bekend te staan als ontdekker van de zoge-
naamde Tjongercultuur. Met zijn archeo-
logische onderzoeken legde hij een grote 

collectie van archeologisch materiaal uit de 
Steentijd aan.   

Feestelijke opening 
Op 23 juli 1933 werd het nieuwe zwembad 
feestelijk geopend door de toenmalige bur-
gemeester Van Douwen. Het water van het 
zwembad werd uit de Compagnonsvaart 
getapt. Via een grindbak, een bezinkbak 
en een cokesfilter werd het water eerst 
gezuiverd waarna het in het zwembad liep. 
Het vuile water uit het zwembad liep naar 
het Tjongerkanaal. Zo werd het water goed 
ververst. 

Het zwembad werd voorzien van houten 
stijgers en kleedhokjes. Er was een duikto-
ren waar men zijn duikkunsten vanaf kon 
vertonen. Tijdens de openingsdag gaven 
leden van de zwemvereniging Gorredijk een 
aantal zwem- en duikdemonstraties. 

In de jaren dertig en veertig werd er goed 
gebruik gemaakt van het zwembad door de 
inwoners van Donkerbroek , Oosterwolde 
en Makkinga. Vele inwoners haalden er hun 
zwemdiploma(s). Er werd ook een  zwem-
vereniging opgericht met een eigen clublied. 

De vereniging  kreeg de naam Njord en 
nam deel aan zwemwedstrijden in de regio 
bijvoorbeeld in Veenhuizen, Appelscha en 
Gorredijk.

Zwembad en oorlog
Tijdens de eerste jaren van de 2e 
Wereldoorlog was het zwembad gewoon 
geopend en werd er ook door het kamp 
van de Nederlandse Arbeidsdienst bij 
Donkerbroek gebruik  van het zwembad 
gemaakt. Het kamp bestond uit jongvolwas-
sen mannen die daar zaten om een soort van 
dienstplicht te vervullen. Het kamp bevond 
zich aan de Bovenweg. De mannen gingen 
marcherend vanaf het kamp met de schep 
over de schouder naar het zwembad. Na het 
zwemmen gingen ze weer in marstempo 
terug naar het kamp.   

Verval en sluiting
Na de oorlog werd het door achterstallig 
onderhoud steeds lastiger om het zwem-
bad te exploiteren.  Herstelwerkzaamheden 
moesten in 1951 zo rond de 5000 gul-
den kosten en dat geld was er niet. De 
aandeelhouders van het zwembad stelde 
daarom voor om het zwembad op te hef-
fen. Met name vanuit het Dorpsbelang van 
Donkerbroek was hier veel verzet tegen. 
Het mocht niet baten. In 1953 werd de 
keuze om het zwembad op te heffen uitein-
delijk definitief. Het zwembad werd toen al 
enkele jaren niet meer gebruikt. Er werd 
een commissie opgericht die de komst van 
een nieuw zwembad bij Oosterwolde moest 
voorbereiden. Uiteindelijk zou het nog 12 
jaar duren voordat het nieuwe zwembad in 
Oosterwolde in 1965 werd geopend. 

In 1957 werd uiteindelijk het zwembad 
aan de Tjonger na hernieuwd archeologisch 
onderzoek gedempt en als weidegrond inge-
zaaid. Er was niets meer wat aan het voor-
malige zwembad herinnerde. Het zwembad 
zelf was ook geschiedenis geworden.

Hoe Donkerbroek ooit een eigen zwembad had
Vanuit het documentatiecentrum Donkerbroek zijn we druk bezig met 
het ontwikkelen van een historische route. Tijdens elke editie van de 
dorpskrant willen we je meenemen naar een onderwerp uit het verleden 
van Donkerboek. Het onderwerp waar we deze keer ‘induiken’ is het 
voormalige zwembad de Tjonger. 

Aanleg zwembad in 1933

Het vervallen zwembad in 1953

Opening zwembad De Tjonger op 23 juli 1933

Opening zwembad in De Telegraaf 
op 25 juli 1933

Zwemwedstrijden in augustus 1938
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info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

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

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

SCHOON
ZONDER WATER!

www.ekowax.nl

Hygiënisch Schoonmaken
Biologisch Afbreekbaar
Krasvrij
Water- en Vuilafstotend
Nieuwste Nano-Technologie
Particulier en Professional

Tel: 06-82232347
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Neem uw eigen pan mee 

3 locaties:-De fabriek (Donkerbroek)

-Pro rege (Donkerbroek)
-Dorpshuis (Haule)

Van 9:00 - 12:00 uur

Op

12 december

9 januari

30 januari

20 februari

13 maart €3,-/Liter
Graag gepast betalen
pinnen NIET mogelijk

We gaan weer 

snert verkopen!
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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

‘t Witte Huis

D O N K E R B R O E K

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.

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
-  Manuele lymfe drainage
-  Oedeemtherapie
-  Het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen
-  Camouflagetherapie
-  Littekentherapie
-  Zonbescherming - voorlichting en adviezen

Naast
behandelingen 
geven wij ook 
voorlichting en 
adviezen. 

Kijkt u voor meer 
informatie 
op onze website!

Vosseheer 7
8435 WL
Donkerbroek
085-877 06 88

www.huidtherapie-keuning.nl
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl

BELANGRIJKE TIP 
voor het aanleveren van foto’s

voor de Dorpskrant
Stel de camera in op een zo hoog mogelijk aantal pixels.

Voeg de foto’s toe als losse bijlage in de mail.
Geen foto’s in een Word document!

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES
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Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van

auto’s en brommobielen
Donkerbroek - T 0516 49 12 66

www.verlaan.nl

Uw auto op de 1e plaats

Autobedrijf Verlaan

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,

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

beheer
begraaf-
plaatsen

een gezegend kerstfeest en 
veel heil en zegen in 2021

Het Licht van  
Bethlehem blijft schijnen

Protestantse gemeente

Donkerbroek-Haule

wij wensen jullie

Buurtbemiddeling 
Ooststellingwerf

Zijn er ergernissen of irritaties 
tussen u en uw buren?

Stichting Scala, Buurtbemiddeling
t 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 20

e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl

Moskampweg 3-5, 8431 GB Oosterwolde 

www.scala-welzijn.nl   stichtingscala 

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

sc
a

la
sc

al
a

sc
al

a

scalascala

Data 
verschijning 
Op ’e Hichte

• 29 januari • 26 februari
• 26 maart • 30 april
• 28 mei • 25 juni
• 24 september • 29 oktober
• 26 november • 18 december

verzekeringen   hypotheken   financieringen   pensioenen

Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen 

zijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons 

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

wij flexibel en kennen wij onze klant.

Betrouwbaar, betrokken en deskundig

Met Friso Zekerheid weet u precies waar u aan toe bent.

Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl
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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

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

www.hondenschooljoka.nl
 
Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043


