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DROMEN
Een droom is een opeenvolging 
van beelden, gedachten, emoties 
en gevoelens die zich gewoonlijk 
onvrijwillig in de geest voordoen 
gedurende bepaalde fasen van 
de slaap.
De klokkenluider droomt ook 
overdag soms zijn “dromen”.
Het is vandaag een zonovergoten 
zondag. Een helder blauwe lucht 
en rond het vriespunt. Ideaal 
om er eens even op uit te gaan. 
Eens even het huis verlaten.
Zonder mondkapje een wande-
ling maken in bos of op de hei. 
Menigeen is dat deze zondag van 
plan. Overal auto’s langs de weg 
of op parkeerterreinen. Het is 
haast in file lopen. Genieten van 
bomen en struiken waar de knop-
pen al weer in zitten. Hier en 
daar al sneeuwklokjes en andere 
bol soorten die hun kopjes weer 
boven de grond uitsteken. Nieuw 
leven in een nieuw jaar. 
Positieve gedachten krijgen op 
zo’n dag wat meer de kans. Want 
de moed zakt ons toch soms 
behoorlijk in de schoenen. 
Coronatijd. Nog langer thuis-
werken, nog niet naar school, 
nog niet naar de kerk of kroeg. 
Kijkend in de spiegel is een hoofd 
te zien dat nodig naar de kapper 
moet. Menig dorpsgenoot loopt 
nu rond met een coupe die aardig 
doorgeschoten is. Nieuwe voor-
jaarskleding moet via de web-
shops aangeleverd worden. Niet 
gezellig winkelen en direct pas-
sen. De avondklok houd ons ook 
‘s avonds binnen. Vergaderingen 
allemaal online en zo naar jezelf 
kijken en je mede vergaderleden 
met allemaal corona kapsels.
Maar op een zonnige dag als 
vandaag ziet alles er wat vriende-
lijker uit en probeer je toch posi-
tieve kanten te zoeken. Gelukkig, 
wij wonen op het platteland met 
meer ruimte, het vaccineren zit 
eraan te komen en ook de lente 
zal zeker zijn intrede doen. 
De lengte van een droom kan 
variëren, sommige duren een 
aantal seconden, anderen wat 
langer. Ook het aantal kan ver-
schillen. Laten we proberen dus 
toch maar vaak te dromen. Want 
er komen betere tijden. 
Daarom…. De klokkenluider 
wenst u een goed, gezond en 
liefdevol 2021 en veel mooie dro-
men om de corona moeilijkhe-
den vol te houden.

De klokkenluider.

vandaag is oké
de zon doet me dromen

van betere tijden
die terug zullen komen

van drankjes met vrienden
tot zwemmen in zee

de zon doet me dromen
vandaag is oké 

‘smooj

In februari 
geen 
Op ‘e Hichte
Nu het Corona virus onder ons 
is, liggen alle activiteiten, clubs 
en verenigingen liggen stil. Er 
is een avondklok ingesteld en er 
is weinig nieuws om de krant te 
vullen. Allemaal heel begrijpe-
lijk. Daarom heeft het bestuur 
besloten in februari geen krant 
uit te brengen. 

De eerstvolgende kopij datum is 
21 maart. De dag dat de lente 
begint. De krant verschijnt dan 
26 maart. Maar vooral hopen we 
dat we allemaal gezond blijven. 

Bestuur en redactie

Zaterdag was het dan zo ver en kon-
den drie gelukkige puzzelaars hun 
prijs in ontvangst nemen. Er waren 
27 goede inzendingen dus zijn er 
3 winnaars blind uit de hoge hoed 
getrokken.

Selma Heijstek is een van die win-
naars. Ze puzzelt alleen maar “we 
maken wel samen de prijs op”, 
lachen de dames die de kou trotseer-
den om bij de viskar van Thijs van 
der Meulen hun prijs in ontvangst 

te nemen. Inge de 
Ruiter puzzelde 
samen met haar 
man en maakt de 
prijs ook niet alleen 
op. “Mijn kinderen zijn 
namelijk gek op vis”. De derde win-
naar Rimmer Houwing kon helaas 
niet aanwezig zijn, maar ontving de 
prijs wel. “Hij is niet een echte puz-

zelaar, maar dit soort dingen vindt 
ie machtig om uit te zoeken” wist 
zijn vader te vertellen. 

De redactie wil iedereen die de 
moeite heeft gedaan om de puzzel 
in te leveren hartelijk bedanken. 
Ook willen we Thijs  ontzettend 
bedanken voor het beschikbaar stel-
len van drie heerlijke prijzen!

Puzzelaars hebben beet

De kerstbomen zijn allang de deur weer uit en kerst is bijna 
weer vergeten. Een ding van kerst was echter nog niet afgerond: 
de Kerstpuzzel van Op’e Hichte. 

“Mijn
kinderen zijn
namelijk gek

op vis”

Dorpskrant Op ‘e Hichte was geno-
mineerd voor de Vrijwilligers Award 
Ooststellingwerf. Er waren vier 
genomineerden. Vandaag kregen 
wij de uitslag en wij zijn blij met de 
vierde prijs en een geldbedrag van 
€ 225,00. Een extra prijs voor een 
bijzonder dorpskrant. 

Het is een belangrijke waardering 
voor onze krant die 27 jaar bestaat. 
De leden  van het bestuur en de 
redactie werden thuis verrast met 
een groot bos bloemen en een atten-
tie. Vanwege corona kon wethou-
der Esther Verhagen de prijs niet 
persoonlijk uitreiken. In een tele-
foongesprek met voorzitter Jacob 
Kroondijk heeft zij haar waardering 
voor de Dorpskrant uitgesproken. 

Als Dorpskrant Op ‘e Hichte zijn we 
blij met deze waardering. Deze dank 
geldt ook voor onze bezorgers.  

De eerste 3 prijswinnaars zijn: 1. De 
Kortsluiting, 2. Speel-o-theek De 
Flierefluit en 3. De Geitefok. 

Dorpskrant ontvangt de vierde prijs 
Vrijwilligers Award Ooststellingwerf
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Voor al uw trouw-en rouwar-
rangementen. Decora Bloem-
bindsters, Sietske Kamminga, 
0516-491761; Aafje Rooks, 
0516-491299. Kijk ook eens 
op onze website: www.decora 
bloembindsters.nl

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

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

Valentijnskaartje? BVK grafisch 
vormgever verkoopt wenskaar-
ten en is op een veilige manier 
geopend

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

Wilt u ook een Broekje plaat-
sen? Kijk voor meer informatie 
in het colofon op pagina 3!

BROEKJES 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 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

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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.

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 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 

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever

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

Hierbij willen wij iedereen heel hartelijk bedanken 
voor de vele blijken van medeleven na het overlij-
den van us heit, pake en oerpake

Jan Menger
 
Het heeft ons bijzonder goedgedaan.
 

Fam. Menger
 
Donkerbroek, december 2020

Tankewol

Lâns dizze wei in hertlik tankewol foar de kaartsjes 
dy’t ik ûntfange mocht.
Foaral de teksten hawwe in protte stipe en 
bemoediging jûn en jouwt ljocht foar 2021.

Auke van der Wal

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

26 maart 2021
Kopij inleveren kan t/m

21 maart 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 21 maart 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

Bedankt Nachtdravers
Namens het beheer en vrijwilligers van de begraafplaats Donkerbroek 
wil ik de Nachtdravers bedanken voor het schenken van een kruiwagen 
en handgereedschap voor onderhoud begraafplaats .

Tige Tank
Gerke van der Meulen

Documentatiecentrum gesloten 
vanwege Corona
De papieren documentatie is onder-
gebracht in een blokhut bij de voor-
malige CAV-fabriek aan de Fruitier 
de Talmaweg. Voor het uitbreken 
van de Corona pandemie was het 
documentatiecentrum op vrijdag-
middag geopend voor belangstel-
lenden. Als gevolg van de pandemie 
en de huidige lockdownmaatregelen 
is het documentatiecentrum echter 

voor onbepaalde tijd gesloten voor 
bezoekers. Eventuele vragen over 
historische informatie kunnen ech-
ter per mail worden voorgelegd aan 
de beheerder van het documenta-
tiecentrum de heer Kas Holwerda 
(holwk02@home.nl).

Nieuwe eigenaar voormalige 
CAV-fabriek
In de afgelopen periode is ook de 
voormalige CAV-fabriek van eige-

naar verwisseld. De nieuwe eige-
naar heeft aangegeven dat het 
Documentatiecentrum voorlopig 
nog wel in de blokhut kan blij-
ven maar dat op termijn wel naar 
een nieuwe locatie moet worden 
gezocht omdat hij andere plannen 
met de locatie heeft. Het bestuur 
van het documentatiecentrum is 
bezig eventuele mogelijkheden in 
kaart te brengen.

Nieuwe bestuurssamenstelling
In de afgelopen maand november 
is het bestuur van het documenta-
tiecentrum met drie personen uit-
gebreid en is de taakverdeling als 
volgt:

•   Jouke Jongsma – voorzitter, 
joukejongsma@ziggo.nl

•   Bert Rekker- secretaris, 
albertrekker@gmail.com

•   Symen Timmermans - penning-
meester,  
timmermanssymen@gmail.com

•   Johannes v/d Heide - bestuurslid, 
j.v.d.heide@home.nl

Historische route Donkerbroek 
Het bestuur is volop bezig met het 

ontwikkelen van een historische 
route in en rondom Donkerbroek 
met daaraan gekoppeld een eigen 
website. Dit project wordt van-
uit verschillende subsidiefondsen 
gefinancierd. Het doel is om dit 
uiterlijk najaar 2021 te realiseren. 
Vooruitlopend hierop verschij-
nen er maandelijks artikelen in 
de dorpskrant en op de dorpssite 
over historische locaties in en rond 
Donkerbroek. Op deze manier pro-
beren we het documentatiecentrum 
goed op de kaart te zetten.  

Digitalisering 
Naast de historische route is het 
bestuur aan het nadenken  welke 
mogelijkheden er zijn om het grote 
papieren archief te digitaliseren 
zodat er een virtueel documentatie-
centrum ontstaat en de informatie 
digitaal bewaard kan blijven voor 
de komende generaties. Dit zal voor 
de komende jaren een belangrijke 
doelstelling zijn. 

Bert Rekker
secretaris Documentatiecentrum

Update Documentatiecentrum Donkerbroek
In 2017 is de stichting Documentatiecentrum Donkerbroek 
opgericht. Het Documentatiecentrum heeft zich ten doel 
gesteld het bewaren, beheren en exposeren van de tot nu toe 
verzamelde documentatie betreffende inwoners, bedrijven en 
organisaties en het bevorderen van de belangstelling voor de 
geschiedenis van het dorp Donkerbroek. 

Opbrengst actie 
GEEF LICHT
De actie Geef Licht voor de kinde-
ren op Lesbos heeft ± € 1.200,00 
opgebracht. De jeugd heeft met de 
verkoop van zelfgemaakte vogel-
huisjes en voederpopjes nog eens 
€ 350,00 opgehaald. Een geweldig 
mooi bedrag dat de diaconie heeft 
aangevuld tot € 4.000,00. Inmiddels 
is dit bedrag overgemaakt naar Kerk 
in Actie.

Allemaal heel hartelijk voor uw bij-
drage en de jeugd bedankt voor 
jullie geweldig inzet. We hopen dat 
we met dit bedrag het leed van deze 
vluchtelingenkinderen op Lesbos 
iets hebben kunnen verlichten.

Tijdens de vorige vergadering in de 
kantine van SV Donkerbroek is er 
gesproken over een andere opzet 
van de snertacties. Het probleem 
waar alle verenigingen tegen aan 
lopen is het bij elkaar krijgen van 35 
vrijwilligers om een actie te kunnen 
houden.

Er werd toen voorgesteld om alle 
deelnemende verenigingen even-
veel vrijwilligers voor iedere actie te 
laten “leveren”. 
Even een voorbeeld.
Stel, er zijn 7 verenigingen die een 
aanvraag hebben ingediend. Er wor-
den 8 acties gehouden. Dan gaat het 
als volgt:
Eerste actie is voor de snertstich-
ting. Alle 7 deelnemende vereni-
gingen leveren 5 personen/ auto’s 
(met kar).

De tweede actie is niet meer voor 
één vereniging maar dan wordt de 
opbrengst verdeeld over de 7 ver-
enigingen.
Alle deelnemende verenigingen 
leveren weer 5 personen/auto’s.
Volgens dit voorstel kunnen 
meer(kleinere) verenigingen ook 
eens meedoen.
Het andere voordeel is dat de 
opbrengst iedere keer door 7 wordt 
gedeeld, zodat goede en min-
der goede acties niet bij één club 
terecht komt.

Dit gaat nader besproken worden 
op de volgende vergadering met de 
deelnemende verenigingen in de 
kantine van SV Donkerbroek.

Namens de snertstichting,
Groet Ronald Brouwer

Aanmelden snertakties
Verenigingen die zich willen aanmelden voor de snertacties van 
seizoen 2021/2022 kunnen dit doen door voor 1-4-2021 een 
mail te sturen naar Stichting-snertakties@outlook.com

Vanwege het coronavirus willen wij 
graag zo min mogelijk aanloop aan 
de balie. Daarom vragen wij u om 
herhaalmedicatie liefst te bestellen 
via e-mail of via uw account in het 
Patiëntenportaal. 

Medicijnen die voor 10 uur besteld 
worden, staan de volgende dag vanaf 
3 uur ‘s middags klaar. Afhalen van 
medicatie kan elke dag van 8-12 uur 
en van 3-5 uur.  

Via uw account kunt u een e-mail 
sturen aan de huisarts als het om 

een eenvoudige medische vraag 
gaat. Alle andere vragen kunt u 
mailen naar info@huisartsenprak-
tijkdonkerbroek.nl, dan krijgt u ant-
woord van de assistente. Wij streven 
ernaar om binnen een dag te rea-
geren. Op deze manier kan de assi-
stente op een rustig moment naar 
uw vraag of bestelling kijken zodat 
er geen fouten worden gemaakt en 
u goed geholpen wordt.

Helaas is het tijdelijk niet moge-
lijk om digitaal een afspraak in te 
plannen. Dit heeft te maken met 
de coronamaatregelen: de assistente 
moet bij elke aanvraag beoordelen 
of het veilig is om hiervoor naar de 
praktijk te komen. Het kan ook zijn 
dat er een telefonisch consult met 
de dokter wordt afgesproken.

U kunt ons natuurlijk bellen, voor 
een afspraak of andere zaken. Voor 
spoedgevallen zijn wij  bereikbaar 
van 8-17 uur. De laatste tijd hebben 
de assistentes het wel erg druk met 
het beantwoorden van alle telefoon-
tjes. Hierdoor kan het gebeuren dat 
u een tijdje moet wachten voordat 
u iemand aan de lijn krijgt. Dit is 
natuurlijk niet prettig voor u, en 
ook niet voor de assistentes want 
die komen niet toe aan hun ove-
rige werkzaamheden. Belt u daarom 
alstublieft tussen 8-10 uur in de 
ochtend voor een afspraak, huisbe-
zoek of met andere vragen. 

Wij hopen op uw begrip en we doen 
ons best om u ook in deze onzekere 
tijd zo goed mogelijk van dienst te 
zijn.

Hartelijke groet van het team
van praktijk Donkerbroek

Bericht van uw apotheek-
houdende huisartsenpraktijk

Heb je een activiteit?
Geef dit door voor de dorpsagenda!
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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

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

 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

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

WIJ ZIJN OPEN !

Ook voor kaarten!
Verjaardag, sterkte, condoleance, valentijn
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Ondanks alle beperkingen kijken we 
met trots terug naar het afgelopen 
seizoen. Onderling hebben we het 
al een aantal keer benoemd maar 
dit seizoen kon niet beter. Graag 
blikken de Nachtdravers samen met 
u terug op het afgelopen seizoen.

Boom
Op de eerste zaterdag van december 
is er weer een prachtige kerstboom 
geplaats in Donkerbroek. De boom 
kwam dit jaar uit Haulerwijk, met 
behulp van Veldkamp en Postma 
hoveniers is de boom verplaatst 
van Haulerwijk naar Donkerbroek. 
Aansluitend hebben ze wederom 
geholpen met de verlichting in de 
boom te hangen. Op wat kleine 
kuren na heeft de boom dit jaar 
bijna volledig gebrand. Wat we vorig 
jaar niet hebben gemeld is dat de 
ster van de boom vervangen is door 
een maan, zodoende hebben we 
het logo van de Nachtdravers terug 
gebracht in de boom. 

Net als vorig jaar was er naast de 
echte kerstboom nog een boom die 
Donkerbroek in december heeft ver-
licht. De fairybell stond tegenover de 
klokkenluider in een vlaggenmast te 
branden. Wij als Nachtdravers heb-
ben vernomen dat het nogal eens 
onduidelijk was van wie deze fairy-
bell nou echt is. Daarom hebben 
we er afgelopen jaar een bord bij 
gezet met ons logo, zodat het voor 
iedereen duidelijk is dat de fairybell 
van de Nachtdravers is. Volgend 
jaar gaan we kijken of we er ook 
een aantal lampen op kunnen laten 
schijnen, zodat het bord s’ nachts 
ook goed is verlicht. 

Inmiddels zijn wij alweer rustig aan 
het rondkijken naar een nieuwe 
boom voor volgend jaar. Heeft u, of 
kent u iemand met een geschikte 
boom voor de Nachtdravers, neem 
dat gerust contact op met één van 
de Nachtdravers.

Stunt
Midden in de nacht van 30 op 31 
december hebben de Nachtdravers 
weer een stunt geplaats, ditmaal 
was de stunt te bekijken bij de 
parkeerplekken naast het t’ Witte 
Huis. Op deze locatie hadden de 
Nachtdravers twee grote McFlurry’s 
van de McDonald’s geplaatst. Deze 
McFlurry’s komen oorspronkelijk 
bij de McDonald’s vestiging van 
Joure en Heerenveen weg. In de 
nacht van maandag 28 op dinsdag 
29 december zijn beide McFlurry’s 
bij de vestigingen verdwenen. 
Hierbij hebben op punten in de 
drive-in een tekst achtergelaten: 
“Om faillissement in de horeca te 
voorkomen hebben wij de McFlurry 
meegenomen, bij ons staan ze goed 
te plek en op 2 januari zijn ze weer 
veilig bij de Mac.” 

Wij als Nachtdravers hebben deze 
stunt gedaan om twee redenen. De 
hoofdreden om deze stunt uit te 
voeren, was natuurlijk om de hore-
ca een steuntje in de rug te geven. 
Vele horeca bedrijven in maar ook 
buiten Donkerbroek hebben het in 
deze tijd ontzettend lastig. Via deze 
manier wouden wij dan ook onze 
steun betuigen aan de lokale hore-
ca ondernemer. De stunt is door 
de eigenaar van de McDonald’s in 
Joure zeer goed opgepakt. Vanuit de 
eigenaar hebben wij een waardebon 
van de McDonald’s in Joure gekre-
gen, tijdens het terug brengen van 
de stunt hebben we deze waardebon 
weer ingeleverd. 

De tweede reden om deze stunt 
uit te voeren, was om onze drive-
in compleet te maken. Het gehele 
verhaal over de drive-in is verder 
op te lezen. Het eerste en oorspron-
kelijke idee was om de ‘grote M’ 
mee te nemen van de McDonald’s 

in Goutum, dit idee hebben we 
namelijk al een aantal jaar in het 
hoofd. Echter was het hier te druk 
en moesten we helaas afhaken. De 
stunt is ondanks de eerste tegenslag 
weer ontzettend geslaagd. We heb-
ben vele positieve berichten gekre-
gen van onze dorpsgenoten.

Presentjes rondbrengen
Na de stunt te hebben geplaatst en 
een paar uur te hebben geslapen, 
verzamelden de Nachtdravers zich 
op oudejaarsdag ’s morgensvroeg 
alweer op de parkeerplek bij t’ witte 
huis. Na een meegenomen bakje 
koffie van thuis, was het tijd om 
de presentjes en bloemetjes in en 
om Donkerbroek te gaan bezorgen. 
Net als elk jaar werden we weer 
enthousiast ontvangen door 190 
ouderen en zieken. Dit jaar was het 
presentje een kelnermes met daarop 
het Nachtdravers logo. Mocht u nou 
geen presentje hebben ontvangen 
en toch 70 plus zijn neem dan con-
tact op met onze voorzitter Nico de 
Boer (06-22057719). Door de maat-
regelen hebben we helaas moeten 
besluiten om het koffiedrinken te  

annuleren, om dit te compense-
ren hebben we een kaartje aan het 
presentje toegevoegd om toch te 
kunnen proosten op afstand. Wij 
hopen natuurlijk van harte dat we 
er volgend jaar wel weer een gezel-
lig ochtend van kunnen maken met 
alle ouderen.

Kindermiddag
Ook de kindermiddag verliep 
anders dan anders dit jaar. Helaas 
was er geen mogelijkheid om een 
activiteit in en rond de kantine 
van SV Donkerbroek te organise-
ren. We hebben lang na gedacht 
over een alternatief. Uiteindelijk 
zijn we op het idee gekomen om 
een speurtocht uit te zetten. De 
kinderen konden zich opgeven bij 
een marktkraampje tegenover de 
drive-in. Hier kregen zij een for-
mulier met verschillende foto’s uit 
Donkerbroek.  Doormiddel van de 
foto’s, konden de kinderen opzoek 
naar een locatie in Donkerbroek, 
waar één letter te vinden was. Als 

alle letters waren gevonden kwam 
er een woord uit genaamd: “ik ben 
een echte speurneus”. Na het vinden 
van alle letters konden de kinderen 
zich weer melden bij de markt-
kraam, waarna ze na het tonen van 
het juiste antwoord een verrassing 
kregen. In totaal deden 50 kinderen 
mee aan de foto-speurtocht.

Drive-in
Normaal gesproken zouden we 
een grote oudejaarsshow op de kar 
houden en werden daar alle giften 
gepresenteerd. Dit jaar ging ook dit 
anders dan anders. De Nachtdravers 
hebben een heuse drive-in gemaakt 
op het parkeerterrein naast ’t witte 
huis. Doormiddel van drive-in wer-

Beste dorpsgenoten,
Normaal gesproken zouden wij afgelopen week het Nachtdravers 
winterseizoen afsluiten met een evaluatievergadering. Echter 
door alle extra maatregelen die er bij zijn gekomen is het nog 
niet mogelijk geweest om deze vergadering te houden. 

den de giften en Donkerbroeker van 
het jaar gepresenteerd aan het dorp. 
Wij nemen u graag mee door onze 
drive-in. Rond de klok van 13:00 uur 
werd de drive-in geopend. Met een 
auto reed u het parkeerterrein van t’ 
witte huis op om meteen onze stunt 
te beschouwen. Vervolgens werd u 
begeleid door een Nachtdraver om 
te gaan wachten voor onze eigen 
corona persconferentie. In een tent 
was te zien hoe de voorzitter van de 
Nachtdravers en de burgemeester 
samen met onze eigen Irma Sluis 
(Lisanne van der Ploeg) een gesprek 
houden. Tijdens dit gesprek vertel 
de burgemeester het een en ander 
over afgelopen jaar en geeft de voor-
zitter aan hoe de drive-in werkt. Na 
de persconferentie mocht u door 
rijden naar de eerste marktkramen. 
Op de eerste marktkraam is te zien 
dat de Nachtdravers een gift van 
€200,- geven aan de sinterklaascom-
missie voor nieuwe pietenpakjes. Op 
de volgende marktkraam is te zien 
dat de begraafplaats een gift krijgt 
in vorm van nieuwe gereedschap 
om de begraafplaats goed te kunnen 
onderhouden. 

Na de marktkramen komt u aan 
bij de Donkerbroeker van het jaar, 
genaamd Wieger Baas. Bij deze tent 
staat een levensgrote papieren ver-
sie van Wieger baas met een micro-
foon in de hand. Hierbij geeft hij 
een kleine speech, waarbij hij de 
Donkerbroekers bedankt voor de 
stemmen. 

Lees verder op pagina 7.
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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,- 

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

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
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Hij is dan ook zeer verrast en 
ontroerd dat hij gekozen is tot 
Donkerbroeker van het jaar. Na 
de speech van Wieger Baas mocht 
u doorrijden naar de laatste twee 
marktkramen van de drive-in. De 
eerste marktkraam die u tegen 
kwam was een gift voor de histori-
sche fotoroute door Donkerbroek, 
waar ze momenteel druk mee bezig 
zijn. 

De Nachtdravers hebben aan de 
organisatoren van de historische 
fotoroute een bijdrage van €200.- 
euro gegeven. Bij de laatste markt-
kraam kon u zien dan wij borden 
langs de turfroute gaan plaatsen. 
Deze borden zijn bedoeld voor alle 
boten die Donkerbroek binnen 
komen varen. Op de borden worden 
de boten begroet met ‘Wolkom’ en 
‘Oant Sjen’. Na deze marktkramen 
is het einde van de drive-in alweer 
zicht, op de weg naar de uitgang 
komt u nog enkele spreuken van 
de stunt tegen. Dat was hem dan de 
drive-in. 

Bij de ingang ontving elke bezoe-
ker een foto van de Nachtdravers 
met daarop de tekst dan we ieder-
een een fijne jaarwisseling wensen. 
In totaal bezochten 176 auto’s de 
Nachtdravers drive-in, wat 
regelmatig zorgde voor enige 
filevorming in het dorp. Al 
met al was het een fantas-
tische dag om niet snel te 
vergeten!

Vorig jaar ging helaas ons 
zomerseizoen niet door, als 
alles kan en mogelijk is wil-
len wij van de zomer weder-
om iets gaan organiseren. We 
zullen u dan ook weer snel 
op de hoogte stellen wat we 
eventueel gaan doen van de 
zomer. Wij willen alle dorps-
genoten bedanken voor hun 
bijdrage, grote opkomst bij 
de drive-in en natuurlijk alle 
positieve en leuke reacties. 

Dit allemaal zorgt ervoor 
dat elke Nachtdravers zich weer 
hard gaan gaat inzetten voor het 
komende seizoen. Dat seizoen 
zal helaas zonder Sietze de Boer 
en William Tjoelker zijn. Zij 
stoppen met de Nachtdravers, we 
bedanken ze voor hun jarenlange 
inzet, uiteraard krijgen we daar 
weer nieuwe leden voor terug. 

Tot het volgende Nachtdravers 
seizoen!!!

Met vriendelijke groeten,
“De Nachtdravers”
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Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

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

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

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
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Dorpsbelang DonkerbroekDorpsbelang Donkerbroek

Datum jaarvergadering: nader te bepalen   n   Locatie: Pro Rege / Sintrumtsjerke - digitaal

Foto: Marij Goote Capel

Inleiding
Bijgaand treft u het jaarver-
slag aan van Dorpsbelang 
Donkerbroek. 2020 was een 
ander jaar dan andere jaren. 
Vanaf maart stond de wereld 
finaal op zijn kop. Het nieuwe 
Coronavirus COVID19 nam 
alles in een ijzeren greep. 
Voor ons dorp, de verenigin-
gen, de vele vrijwilligers, de 
bedrijven en alle activiteiten 
had het virus grote impact. 

Ook in Donkerbroek zijn mensen 
besmet geraakt met COVID19, met 
ernstiger en minder ernstig verloop. 
De meeste dorpsgenoten konden 
gelukkig thuis herstellen van hun 
klachten. Voor wie nog aan het her-
stellen is, heel veel beterschap.

Het was een jaar van afstand. Zowel 
letterlijk als figuurlijk. Toch hebben 
we met z’n allen geprobeerd er wat 
van te maken.
Verenigingen werden uitgedaagd 
om na te denken over hoe zij hun 
jaarlijkse sponsorgelden toch binnen 
konden halen. Vergaderingen wer-
den veelal online gevoerd. De krant 
had een aantal keer te weinig kopij 
om uit te komen. De openingstijden 
van de COOP werden verruimd om 
kwetsbare groepen extra mogelijk-
heid te geven om hun boodschappen 
te doen.

Vele activiteiten konden niet door-
gaan, of werden waar mogelijk in 
een ander jasje gestoken. Het is bijna 
teveel om op te noemen: 

De indoor sportlessen konden niet 
door gaan. De basisschool leerlingen 
kregen thuis les. Het afscheid van 

Groep 8 werd al fietsend 
door het dorp geno-
men, de musical 
werd een tv 
productie. De 
vakantie spel-
week die voor 
het eerst in de 
geschiedenis 
maar gedeel-
telijk door kon 
gaan.

De nieuwe installa-
tie in de Sintrumtsjerke 
bleek dit jaar een uitkomst. 
Hiermee kunnen via de kerken-
omroep diensten en activiteiten 
gestreamd worden. 

De stichting Snertactie Donkerbroek 
die sinds jaar en dag huis aan huis 
gaat, maar de snert nu vanuit 3 ver-
kooplocaties aanbood. De huizen 
waar tijdens Sint Maarten aangebeld 
kon worden werden gemarkeerd met 
sfeervolle lichtjes bij de deuren. De 
Sinterklaas ‘intocht’ die ook in de 
aangepaste vorm niet door mocht 
gaan, waarvoor een digitaal alter-
natief opgetuigd werd. (En gelukkig 
konden de kinderen hun knutsels 
en tekeningen bij onze burgemees-
ter inleveren). De oliebollen van de 
sportvereniging, die normaliter 
aan huis aangeboden wor-
den, maar nu tijdens 
een heuse oliebol-
lendrive-in opge-
haald konden 
worden en ga zo 
maar even door.

Om de kinde-
ren (en stiekem 
ook de ouders) 
toch wat vertier 
te geven tijdens de 
verschillende lock-

down perioden, werden 
zowel door onze 

eigen burgemees-
ter, als door 

dorpsgenoten, 
Dorpsbelang 
en de 
Nachtdravers 
speurtochten 
georganiseerd. 

Een mooie 
manier van 

omdenken!

Gelukkig kon er in 
de zomer wel gezwom-

men worden bij Haulewelle, kwam 
Donkerbroek weer positief op de 
buis door het programma Denkend 
aan Holland en kon onze haven-
meester Sannie weer vele bootjes-
mensen begroeten. Dit jaar staken 
we haar in het nieuw, zij kreeg een 
mooie Donkerbroek bodywarmer als 
‘havenmeestersuniform’.

Om het einde van het jaar wat vroe-
ger dan anders in sfeer te brengen, 
werd de verlichting over de vaart 
eerder geplaatst. Buurtvereniging De 
Vossewal had voor een uitbreiding 
en verduurzaming van de armaturen 
gezorgd met subsidies en giften van 
de Nachtdravers, St. Ontwijk en het 

Leefbaarheidsfonds. Met man en 
macht hebben zij gewerkt 

om deze half novem-
ber al geplaatst 

te krijgen. Een 
prachtig gezicht 
was het, licht in 
de duisternis!

Ook van onze 
ondernemers 

werd veel 
gevraagd. Steeds 

weer moest er gean-
ticipeerd worden op 

de nieuwe regels, andere inrichting, 
verplichte bedrijfssluiting. 
Het vroeg van ons allemaal flexibili-
teit, creativiteit, verdraagzaamheid, 
saamhorigheid en bracht soms gemis 
en eenzaamheid, nu alles in een 
ander daglicht kwam te staan. 

In samenwerking met Plaatselijk 
belang Haule en de PKN 
Donkerbroek Haule heeft 
Dorpsbelang een lokaal vrijwilligers-
netwerk opgezet, een mooi idee van 
een dorpsgenote overgewaaid uit een 
andere gemeente. Hartverwarmend 
om te zien hoeveel dorpsgenoten 
zich voor een ander in wilden zetten. 
Daar waar hulp gevraagd werd, kon 
deze ook geboden worden.

Ondanks dat wij eerder commu-
niceerden dat de jaarvergadering 
plaats zou vinden op 18 februari 
2021, hebben we opnieuw moeten 
besluiten deze uit te stellen. De ont-
wikkelingen rondom de Britse vari-
ant, de verlenging van de lockdown 
en de avondklok maken het heel las-
tig plannen en inschatten wat wel en 
niet verantwoord is. Zowel voor een 
face to face vergadering, als voor een 
gestreamde vergadering. We nemen 
het zekere voor het onzekere en 
blijven totdat we u weer kunnen ont-
moeten voor vragen, opmerkingen en 
ideeën bereikbaar via het mailadres: 
dorpsbelang@donkerbroek.nl en via 
de facebookpagina.

Laten we hopen dat er komend jaar 
weer meer mogelijk zal zijn. Dat er 
weer meer samen ondernomen kan 
worden, dat we elkaar al dan niet als 
vanouds, weer kunnen ontmoeten. 
Op de ene of de andere manier.

Met vriendelijke groeten,
Bestuursleden Dorpsbelang 
Donkerbroek

Groep 8 werd al fietsend 
door het dorp geno-
men, de musical 

De nieuwe installa-
tie in de Sintrumtsjerke 

down perioden, werden 
zowel door onze 

eigen burgemees-

omdenken!

Gelukkig kon er in 

De
jaarvergadering
van 18 februari
wordt opnieuw

uitgesteld !
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Bestuur en leden
Binnen het Dorpsbelang bestuur is er 1 wijziging. Mirjam Bergsma heeft helaas besloten 
om te stoppen als bestuurslid. Zodra dit kan, zullen wij haar gepast bedanken voor de fijne 
samenwerking en voor wat zij voor het dorp gedaan heeft. 

Marlies Draaistra gaat de vrijgekomen plek invullen en zal ook het notuleren van Mirjam 
overnemen. Zodra de jaarvergadering gepland kan worden zal zij officieel voorgedragen 
worden als nieuw bestuurslid.

Wilt u ook lid worden? Van harte welkom! 
Aanmelden kan tijdens de jaarvergadering of via mail naar dorpsbelang@donkerbroek.nl.

Afgelopen jaar waren er 8 leden minder dan in  2019:

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Ledenaantal 475 483 472 497 523 537 487 515

Activiteiten 2020
Ontwikkeling van 
het DoarpsSintrum 
Ondanks de pandemie hebben de ontwik-
kelingen rondom het DoarpsSintrum alles 
behalve stil gelegen.

Begin dit jaar is er een stuurgroep gefor-
meerd, die de daadwerkelijke realisatie van 
het DoarpsSintrum begeleidt. Na een 15-tal 
gesprekken zijn er 4 mensen bereid gevon-
den om deze te gaan vormen; Marij Goote 
Capel - voorzitter, Oeds de Jong - penning-
meester, Niek Luijt - secretaris en Jeanette 
van der Horn van den Bos. Samen zullen zij 
in een later stadium ook het eerste stich-
tingsbestuur gaan vormen.

Vele overleggen zijn er afgelopen jaar 
gevoerd. Met de stakeholders, met de 
gemeente, met Doarpswurk, de architect, de 
bouwbegeleider met omwonenden en ande-
re belanghebbenden. Via de Op ‘e Hichte en 
de facebook pagina van Dorpsbelang is er 
maandelijks een nieuwsbrief gepubliceerd. 
Hierin staan naast de updates en stand van 
zaken, ook de actielijst en de rubriek “vraag 
maar raak”. Hierin worden de vragen aan de 
stuurgroep gesteld worden zo goed moge-
lijk beantwoord. 

Helaas konden er door de omstandigheden 
geen inloopmomenten georganiseerd wor-
den. Om toch zoveel mogelijk mensen op 
de hoogte te houden zijn de laatste nieuws-
brieven ook via De Twirrewyn verspreid. 
Medio november is er daarnaast een digi-
taal vragenuurtje georganiseerd.

Op dit moment heeft de architect alle 
input in een herziene indelingstekening 
verwerkt. Nog flexibeler, nog multifuncio-
neler en diverser in grootte. Ook is de lift 
ingetekend. Deze tekening zal de basis zijn 
voor de overleggen in de komende periode. 
Verder zal de architect hiermee een eerste 
voorgesprek met welstand ingaan en zullen 
de vraagstukken rondom duurzaamheid en 
materiaalgebruik verder uitkristalliseren. 
Stapje voor stapje zullen we binnen de 
mogelijkheden steeds opnieuw afstemming 
zoeken om zo te komen tot het definitief 
ontwerp.

Bouw basisschool
Afgelopen jaar is er op de Schoolstraat hard 
gewerkt om het onderkomen van de De 
Twirrewyn te vernieuwbouwen. Duurzaam 
en volledig energiezuinig. Het gebouw is 
gasloos en de stroom komt van zonnepa-
nelen. Er zijn frisse kleuren gebruikt en 
door de gekozen indeling is het een smûk 
geheel geworden. De kinderen konden na 
de herfstvakantie dan ook niet wachten 
om het gebouw in gebruik te nemen. Op 
2 november was het zover en werd het 
gebouw officieel geopend. Het plein is 
aan de achterzijde gerealiseerd, helemaal 
opnieuw ingericht en sluit aan op het mul-
tifunctioneel sportveld. Inmiddels zijn er 
rondom de school door de kinderen bloem-

bollen geplant en is de verlichting door de 
gemeente in orde gemaakt.

Om de verkeersstromen goed te regelen 
heeft de gemeente extra parkeerplaat-
sen gerealiseerd aan het einde van de 
Schoolstraat. Deze worden gebruikt door 
de ouders van de peuters en kleuters. Zo 
hoeven de jongste kinderen niet te ver te 
lopen en kruisen zij zo min mogelijk het 
autoverkeer. 

In overleg met de PKN en Stap es In is een 
tút en derút mogelijkheid gecreëerd bij de 
Parkeerplaats tussen Stap es In en de kerk. 
Even was er wat verwarring over het ‘hekje’, 
(want zo stond het er niet meer, zo stond 
het er wel weer) inmiddels is de doorgang 
door de gemeente keurig afgewerkt met 
nieuw straatwerk.

Het Multifincioneel 
Sportveld
Met het in zicht komen van de oplevering 
van De Twirrewyn konden na 3 jaar ook 
de werkzaamheden voor het multifunctio-
neel sportveld van start gaan. Dorpsgenote 
Marjan Teijema had daarvoor al in 2017 
het initiatief genomen door namens 
Dorpsbelang subsidie aan te vragen bij het 
Fonds Ooststellingwerf. De gelden waren 
afgelopen jaren in beheer bij Dorpsbelang 
en er werd verschillende keren uitstel aan-
gevraagd vanwege de fusie van de basis-
scholen. 

Nu was het dan zo ver, in oktober 2020 
werden de werkzaamheden afgerond. En 
het resultaat mag er zijn! Zowel door de 
Donkerbroekse jeugd als de kinderen van 
De Twirrewyn, wordt het veld intensief 
gebruikt. Er kan dus met recht gezegd wor-
den dat het een groot succes is en daarmee 
een grote meerwaarde voor het dorp!

In januari zal er nog een bijpassende prul-
lenbak geplaatst worden, geschonken door 
projectbureau N381 en Provincie Fryslân.
De financiële verantwoording van de subsi-
die, is in december naar de gemeente ver-

stuurd. Hiermee is het project ook officieel 
afgerond.

N381
Juli 2020 is het project verdubbeling N381 
afgerond door Heijmans Infra B.V. Helaas 
zonder mooi openingsfeestje, maar het ver-
keer rijdt er niet minder om door. 

Op de valreep van het oude jaar is daarnaast 
de trajectcontrole in werking gesteld.

Verkeersdrukte en 
snelheid
Een van de terugkerende onderwerpen 
voor Dorpsbelang is de snelheid en ver-
keersdrukte in en om ons dorp. Ook in de 
omliggende dorpen is dat een blijvend punt 
van aandacht. Het wordt dan ook door de 
verschillende Dorps-/Plaatselijk belangen 
regelmatig ingebracht in de regio overleg-
gen etc. De gemeente heeft in het verleden 
al verschillende maatregelen doorgevoerd 
en doet metingen om de situaties in de 
regio goed in kaart te brengen. 

Als proef heeft de gemeente in september 
2020 snelheidsbeperkende betonblokken 
geplaatst. In Donkerbroek werden deze 
op de Oude Tramweg geplaatst. Hierop is 
Dorpsbelang met de gemeente in gesprek 
gegaan. 

Op facebook werd op deze proef flink gere-
ageerd, zowel door voor als tegenstanders. 
Gevaar, complimenten, gebrekkige com-
municatie e.d. waren de meest besproken 
punten. Dit geeft direct aan hoe heet dit 
hangijzer eigenlijk is en hoe lastig het is om 
de verschillende belangen te verenigen in 
een oplossing van het probleem. 

Want waar buur dorpen inzetten op minder 
verkeer, stuit dat in Donkerbroek op vragen 
en verzet, aangezien onze COOP hiervan 
ook vruchten plukt. En we willen natuurlijk 
niet tornen aan het bestaansrecht van onze 
winkel. 

Op verzoek van de gemeente is er via face-
book en Op ‘e Hichte aan de Donkerbroekse 
inwoners gevraagd om mee te denken over 
de situatie. Zowel wat betreft de snelheid in 
en om het dorp als over de verkeersintensi-
teit. Hierop zijn, naast de reacties op face-
book, verschillende stukken met wensen 
en ideeën binnengekomen. In januari zal 
Dorpsbelang opnieuw in overleg gaan met 
de gemeente. Wordt vervolgd!

Vanuit de werkgroep VerkeersVeilig 
Waskemeer is er in december een schrijven 
uitgegaan naar de provincie, om aandacht 
te vragen voor de hoeveelheid vrachtver-
keer in en rond de dorpen; wat toegenomen 
is met de realisatie van de N381. Ondanks 
dat de belangen voor Donkerbroek zoals 
genoemd niet altijd overeenkomen met de 
belangen van de dorpen om ons heen, is 
Dorpsbelang van mening geweest dit stuk 

-met betrekking tot het vrachtverkeer- te 
onderschrijven. Daar waar mogelijk kunnen 
zo samen blijven optrekken.

In de bocht Bovenweg - Herenweg zijn afge-
lopen najaar opnieuw verschillende onge-
vallen gebeurd. Mensen schatten de bocht 
niet goed in en/of rijden te hard, waar-
door men zowel richting Haule als richting 
Donkerbroek geregeld uit de bocht vliegt en 
in de sloot of tegen een boom aan belandt. 
Meestal met ‘alleen’ blikschade, in een enkel 
geval moest hier ook politie en ambulance 
bij geroepen worden. 

Op advies van de politie is door Dorpsbelang 
contact gezocht met VVN. Zij hebben de 
bocht en het asfalt bekeken en denken 
samen met de gemeente mee over hoe de 
situatie veiliger gemaakt kan worden.

Outdoor fitness
De outdoor fitness wordt regelmatig 
gebruikt. 3x per jaar worden de toestel-
len door de gemeente gecontroleerd, zodat 
alles veilig gebruikt kan (blijven) worden. 
Vanuit Dorpsbelang is tevens een hove-
nier benaderd voor het onderhoud van het 
groen. 

Scala heeft met de buurtsport een aanvang 
gemaakt met de uitrol van een project bege-
leid sporten op deze locatie. Zij willen hier 
tevens laagdrempelige instructiefilmpjes bij 
maken die middels een QR code op de toe-
stellen geopend kunnen worden. Zodra er 
meer bekend is over dit project zal dit via 
facebook en Op ‘e Hichte worden gecom-
municeerd. Wordt vervolgd!

Glasvezel
Afgelopen jaar zijn in het buitengebied de 
glasvezelaansluitingen bij de meeste woon-
adressen in gebruik genomen. Een grote 
verbetering in snelheid en bereikbaarheid.
Door onder andere de beperkende maatre-
gelen van het afgelopen jaar heeft de lobby 
voor de aansluiting van de grijze adressen 
in de bebouwde kom, niet gezorgd voldoen-
de aanmeldingen. Mogelijk dat dit in de toe-
komst nogmaals geprobeerd wordt. De coö-
peratie De Fryske Mienskip op Glas (DFM), 
die hier samen met de ambassadeurs mee 
bezig geweest is, heeft haar economisch 
belang in de ontwikkelingen inmiddels 
overgedragen aan Delta Fiber Nederland. 
Komend jaar zal opnieuw geprobeerd wor-
den om de benodigde 35% voor aansluiting 
binnen de bebouwde kom te behalen.

Afscheid predikant 
Protestantse gemeente 
Donkerbroek - Haule
Afgelopen najaar nam Ds. Wieger Baas 
afscheid van de Protestantse gemeen-
te in Donkerbroek-Haule. In klein gezel- 

Foto: Marij Goote Capel
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schap in de Sintrumtsjerke, Pro Rege en 
de Laurentstsjeke en via live stream. Een 
betrokken mensenmens, die op verschillen-
de manieren voor verbinding heeft weten te 
zorgen in het dorp. Niet voor niets dat juist 
hij dit jaar tot Donkerbroekemer van het 
jaar is uitgeroepen door de Nachtdravers. 
Vanaf 25 oktober is Ds. Baas in Appelscha 
als dominee bevestigd.

Project ‘Samen 
Leven’ Gemeente 
Ooststellingwerf 
Om er voor te zorgen dat er een goed 
aanbod van culturele- en sociale activi-
teiten blijft hebben we dit jaar enkele 
bijeenkomsten gehad met de gemeente 
Ooststellingwerf. Hierbij hebben we met 
dorpsbelangen, Scala en enkele cultuurver-
enigingen 2 bijeenkomsten en een online 
vergadering gehad met het doel om duide-
lijk te krijgen wat er speelt en of mensen op 
de hoogte zijn van het aanbod.

Om dit te kunnen realiseren zijn aan de vol-
gende doelen een hoge prioritiet gegeven: 
n Het vinden van vrijwilligers en bestuurs-

leden, 
n mensen meer in contact brengen met 

kunst en cultuur en 
n goede informatie geven aan de inwoners 

over activiteiten. 

Om er voor te zorgen dat er in de toekomst 
een betere afstemming van de evenementen 
komt wil de gemeente een bestuurscoach 
aanstellen die hierin gaat voorzien. Ook 
worden de mogelijkheden voor een activi-
teiten agenda onderzocht.

Turfroute 
voorzieningen
Het was begin mei nog spannend of en wan-
neer de Turfroute vanwege het Corona-virus 
open zou gaan. In overleg met de gemeente 

waren de douche- en toiletvoorzieningen in 
eerste instantie beperkt opengesteld. Voor 
een veilig en gezond verblijf zijn de gebrui-
kers van de voorzieningen duidelijk gewe-
zen op de eigen verantwoordelijkheid en de 
te nemen hygiënemaatregelen.

Op 18 mei, 3 dagen na opening, heeft onze 
havenmeester de 1e overnachting alweer 
mogen registreren en op 13 september, 2 
dagen voor de sluiting, is de laatste over-
nachting genoteerd.

In totaal hebben er dit seizoen 873 boten 
met hun opvarenden de nacht doorgebracht 
in Donkerbroek.

Naast de vele andere beroemde en beruchte 
gasten kunnen hiertoe dit seizoen ook de 
nog immer immens populaire André van 
Duin en Janny vd Heijden worden gerekend.
Met ruim 150 overnachtingen meer dan in 
2019 hopen wij dat deze trend ook in 2021 
door zal zetten.

Ondanks deze bijzondere situatie hebben 
de havenmeester en de gasten het seizoen 
2020 opnieuw als zeer geslaagd ervaren 
en velen hebben aangegeven bij leven en 
welzijn volgend jaar weer langs te zullen 
komen.

Seizoen 2020 is zelfs zo geslaagd dat we 
voor het eerst sinds 2011, op donderdag 
3 september, de brug konden openen voor 
de 1000ste passerende boot! Samen met 
de Handelsvereniging Donkerbroek en de 
havenmeester hebben wij de opvarenden 
met het aanbieden van de nodige attenties 
en versnaperingen, tussen de buien door, 
even in het zonnetje kunnen zetten. 

Voor het komende seizoen wordt momen-
teel samen met de HD en gemeente bekeken 
of het haalbaar is de sterk verouderde en 
versleten voorzieningen (deels) te vervan-
gen.

AED
Momenteel zijn er 8 AED’s in ons dorp 
beschikbaar. Op www.hartslagnu.nl zijn 
deze in kaart gebracht, incl foto van de 
plek waar ze te vinden zijn (handig om 
even uit te zoeken voordat je een oproep 
krijgt). Voor ons relatief kleine dorp doen 
we het heel goed, de dekking is hiermee 
bijna volledig. Bij een tweetal recente AED 
oproepen zagen we dat er snel voldoende 
burgerhulpverleners ter plaatse waren. Ook 
hierop mogen we heel trots zijn.

De ‘kinderziektes’ in de sloten van de 
kluizen zijn inmiddels opgelost, waarmee 
Donkerbroek op dit vlak helemaal klaar is 
voor de toekomst.

Inmiddels heeft de gemeente Ooststel-
lingwerf een jaarlijks budget beschikbaar 
gesteld. Dorpsbelang heeft ook aanspraak 
op gemaakt op een deel en een AED ver-
strekt gekregen. Vanuit dit budget kan ook 
(een deel van) het jaarlijkse onderhoud 
gefinancierd worden. Te denken valt dan 
aan de accu’s, baterijen en pads e.d.

In de begroting van Dorpsbelang is hiervoor 
vanaf 2021 ook een post gereserveerd. Zo 
zijn we er zeker van dat we ook op de lange 
termijn de AED’s in goede conditie houden.
Door de huidige Covid19 problematiek kon-
den er dit jaar helaas geen cursussen en 
herhalingscursussen gegeven worden. De in 
gegeven cursussen zijn gelukkig twee jaar 
geldig. De mensen die opgeleid zijn krijgen 
persoonlijk bericht over het verlengen van 
het certificaat en eventuele herhalingscur-
sussen. Wanneer hierover een mail bin-
nenkomt kan via de app van hartslagnu of 
via de site de geldigheidsdatum aangepast 
worden naar 2021/2022. Zo blijf je beschik-
baar voor oproepen. 

Wil je tussendoor de kennis toch even 
opfrissen? Op Youtube staan verschillende 
instructieve filmpjes. Zoek dan op hart-
slagnu 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.

Bent u EHBO’er, BHV ‘er of op een andere 
manier bevoegd tot het gebruiken van een 
AED, meldt u zich dan aan bij www.hart-
slagnu.nl. Hoe meer burgerhulpverleners, 
hoe beter. 

Ook burgerhulpverlener worden? Stuur 
dan een mailtje naar dorpsbelang@donker-
broek.nl en meldt u aan voor de eerstvol-
gende cursus. Deze zal bij voldoende animo 
ingepland worden. 

Nachtdravers - 
oudejaars activiteit
Ook voor de Nachtdravers zag de invul-
ling van oud en nieuw er anders uit. Er 
werd creatief nagedacht om ondanks de 
maatregelen toch een en ander neer te 
kunnen zetten. Waar de meeste oudejaars-
ploegen afzagen van hun stunt, lukte het 
de Nachtdravers wel, middels een Mc Drive 
met een tweetal Mc Flurry’s. Door met 
de auto de route te volgen, kwam je de 
Donkerbroekemer van het jaar Ds. Wieger 
Baas tegen en hoe de giften besteed gaan 
worden.

Eerder op oudjaarsdag waren de presentjes 
rondgebracht bij de ouderen en zieken in 
ons dorp en was er een speurtocht voor 
de jeugd uitgezet. Al met al een aangepast 
maar geslaagd programma, dat ook dit jaar 
weer ruim in de pers terug te vinden was.

Actief Donkerbroek
Afgelopen jaar kon Actief Donkerbroek 
minder actief zijn dan ze hadden gewild. 
Alle activiteiten vielen in het water door de 
beperkende maatregelen. Hopelijk kan er in 
2021 weer volop meegedaan worden aan 
de buiten activiteiten.

Foto: Antoinette Veenhuis
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Besprekingen, 
vergaderingen 
etc.
Algemene 
ledenvergadering
De vorige algemene ledenvergadering 
stond gepland op 19 maart 2020.Door het 
uitbreken van de pandemie rond die tijd 
werd besloten deze uit te stellen. Omdat 
eind van het jaar echter bleek dat er nog 
altijd geen mogelijkheden waren om deze 
plaats te laten vinden kwam in dit geval van 
uitstel afstel. De kas en financiële stukken 
zijn uiteraard wel gecontroleerd en goedge-
keurd door de kascommissie. Deze bestond 
dit jaar uit de heer A.J. van der Helm en de 
heer B. Rekker.

Helaas kan ook de in februari 2021 geplan-
de jaarvergadering niet doorgaan. Zodra 
de maatregelen dit weer toelaten zal 
Dorpsbelang u opnieuw uitnodigen!

Bestuursvergaderingen
Het afgelopen jaar kwam het bestuur 9x 
bijeen voor de reguliere bestuursvergade-
ring. Hiervan zijn een aantal vergaderin-
gen uiteraard via de digitale weg gevoerd. 
Alle lopende en nieuwe onderwerpen zoals 
hiervoor onder het hoofdstuk activiteiten 
al is aangegeven kwamen aan de orde. Ook 
de verschillende commissiewerkzaamhe-
den werden teruggekoppeld tijdens deze 
vergaringen.

OPO overleggen
Deze overleggen zijn vanwege de pandemie 
niet doorgegaan. Wanneer er zaken speel-
den werden er digitale of telefonische over-
leggen ingepland. Ook vond afstemming op 
onderwerp via de mail plaats.

Besprekingen met 
de regiodorpen
(Haulerwijk, Waskemeer, 
Haule, Donkerbroek)

Net als de OPO overleggen zijn ook deze 
overleggen komen te vervallen. Wel is 
zoals eerder genoemd met de werkgroep 
VerkeersVeilig Waskemeer en PB Haule 
overleg geweest over het vrachtverkeer in 
de regio.

Overige bijeenkomsten
Verder zijn er nog incidentele overleggen 
geweest, zijn er vragen via de mail beant-
woord en mensen bezocht voor afstemming 
en overleg. Al met al zijn de bestuursleden 
per week zo’n 2-6 uur bezig met zaken 
voor Dorpsbelang, mede afhankelijk van 
commissiewerkzaamheden / werkgroepen. 
Vanuit het secretariaat waar vanuit zowel 
de correspondentie als Facebook etc. ver-
zorgd wordt, daarnaast zo’n 4 uur per week.

Samenstelling van het bestuur
Onderstaand treft u een overzicht aan van de samenstelling van het bestuur van 
Dorpsbelang Donkerbroek inclusief een voorlopig rooster van aftreden / herverkie-
zing (A, H) per 31 december 2020. Het jaar van aantreden staat tussen haakjes, een 
bestuurslid mag maximaal 10 jaar aanblijven. In de loop van de tijd kunnen de A en H 
jaartallen nog gewijzigd worden.

Naam 
Tsjeard Jongsma (2018)
Marij Goote Capel (2018)
Wiebren Bakker (2018)
Jo Kalsbeek (2017)
Mirjam Bergsma (2018)
Jorrit Kok (2018)
Jan Timmermans (2018)
Hessel de Jong (2019)
Oeds de Jong (2019)
Marlies Draaistra (2021) 

Functie
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid, notulist
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid, notulist 

Jaar
H 2021, H 2024, A 2027
H 2021, H 2023, A 2026
H 2022, H 2025 A 2028
H 2021, H 2024, A 2027
A 2021
H 2021, H 2024, A 2027
H 2022, H 2025, A 2028
H 2022, H 2025, A 2029
H 2021, H 2024, A 2027
H 2023, H 2026, A 2029

Kengetallen
Op de valreep van drukken van deze 
krant werden de kengetallen van 
onze gemeente gepubliceerd. Op 1 
januari 2020 had Donkerbroek 1901 
inwoners. Op 1 januari 2021 waren 
dat er 4 minder: 1897. Visueel ziet 
de verdeling in leeftijd er als volgt 
uit volgens allecijfers.nl:

De cijfers rondom onderwijs en Peuterpret zijn als volgt: 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015
De Twirrewyn 188 193 202 - - -
(aanvang schooljaar 2019-2020)
Peuterpret (31 december) 35 28 21 27 41

Overige activiteiten
n Op de laatste donderdagmiddag van 

de maand wordt , wanneer mogelijk, 
nog altijd de inloopmiddag van de 
Diaconie en de Zonnebloem georgani-
seerd; ondanks de geldende maatre-
gelen, gezellige middagen in Pro Rege. 
Voor eventueel vervoer zijn vrijwilligers 
beschikbaar, zodat dit initiatief voor 
zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

n Het documentatiecentrum is het groot-
ste deel van het jaar gesloten geweest. 
Wel waren de vrijwilligers via mail 
bereikbaar.

n Ook dit jaar is ons dorp zwerfvuil vrij 

gehouden door een groep enthousiaste 
vrijwilligers. 

n Van de BSO wordt nog altijd goed 
gebruik gemaakt. Ook in het nieuwe 
DoarpsSintrum is rekening gehouden 
met deze gebruiker.

n In december werd onze eigen dorps-
krant Op ‘e Hichte genomineerd voor 
de Vrijwilligersaward van de Gemeente 
Ooststellingwerf. Een welverdiende eer, 
bekroond met een 4e plek!

n In het kader van de biodiversiteit heeft 
Dorpsbelang 500 bloembollen gespon-
sord, die door bewoners geplant zijn 
in de groenstrook van de bocht van de 
Bovenweg en de Herenweg.

n In 2020 is de werkgroep Historische 
Route Donkerbroek druk geweest met 
een nieuw initiatief. Hiervoor zijn ver-
schillende subsidies aangeschreven 
en toegezegd. Door de omstandighe-
den staat de uitvoering ervan in 2021 
gepland. Wordt vervolgd!

Ons dorp telt vele, vele enthousiaste vrij-
willigers die zich kosteloos inzetten voor 
al deze activiteiten en evenementen, de 
voorbereiding, de uitvoering, de veiligheid, 
aan alles wordt gedacht. Ook voor hen was 
het aanpoten, want als het linksom niet kan, 
kan het rechtsom misschien wel. Ondanks 
dat dit jaar er anders uitzag, de pluim meer 
dan waard!

Leefbaarheidssubsidie
Dorpsbelang heeft vanuit de leefbaarheids-
subsidie ook in 2020 een heel aantal vereni-
gingen en initiatieven kunnen ondersteu-
nen. Doordat er veel niet door kon gaan is 
er minder uitgekeerd dan in andere jaren, 
wat het bestuur heeft doen besluiten de 
onderhoudspost voor de AED’s te reser-
veren. Voor wie een aanvraag voor een 
dorpsinitiatief wil doen: via dorpsbelang@
donkerbroek.nl kan een aanvraagformulier 
opgevraagd worden.
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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

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

www.visser-stoffering.nl

UW ADRES VOOR:
■ Herstofferen van meubelen ■ Buitenmeubelen
■ Caravan- en bootkussens ■ Autostoffering
■ Meubelstoffen ■ Leer
■ Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.) ■ Kleinvakartikelen

eubelstoffeerderij

Visser
Creatief in stofferingCreatief in stoffering

Tevens leveren wij ook tapijt, laminaat, P.V.C., vinyl en gordijnen

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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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
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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

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 

T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

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:

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



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek januari 202111

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
Met de in december aangepaste tekeningen 
als basis zijn de eerste gesprekken inmiddels 
gevoerd. Vanwege de corona maatregelen 
is alleen digitaal overleggen nog mogelijk, 
wat een presentatie lastig maakt. We willen 
zorgvuldig alle partijen inzage en toelich-
ting verschaffen, dat gaan we deze maand 
dan ook binnen de mogelijkheden die er zijn 
doen. Hierna zullen we uiteraard ook u als 
dorpsgenoten informeren!

Planning
Om de nieuwe stichting op te kunnen rich-
ten is het noodzakelijk dat de van belang 
zijnde informatie goed omschreven wordt in 
de statuten. Afgelopen maand zijn dan ook 
de onderhandelingsgesprekken met de werk-
groep Kerk en Gemeenschapcentrum en 
hun adviseur, de gemeente Ooststellingwerf 
en de stuurgroep. Onze adviseur van Doarps-
wurk zit deze overleggen voor en adviseert 
de stuurgroep in dit proces.

We hopen begin februari meer duidelijkheid 
te hebben over wanneer we de afspraak bij de 
notaris kunnen plannen.

Bouw- en procesbegeleiding
Ook is er een overleg geweest met De Blonde 
Bouwbegeleiding, onze bouwbegeleider. Op 
dit moment worden diverse offertes voor 
het tekenwerk en de voor de vergunning 
op te stellen rapporten vergeleken. Ook de 

duurzaamheidsvraagstukken worden hierin 
meegenomen.

Welstand
Van het vooroverleg met welstand waarover 
eerder bericht werd is nog geen nieuws te 
melden.

Communicatie
Het was de bedoeling van de stuurgroep om 
tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang 
een en ander te kunnen laten zien. Helaas 
kan ook deze vergadering door de maatrege-
len pas later dit jaar georganiseerd worden, 
maar dan zal er zeker van de gelegenheid 
gebruik gemaakt worden. Tot die tijd zullen 
we u op de hoogte houden via de nieuwsbrie-
ven. Heeft u vragen? Mail dan gerust naar 
doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com. We 
zullen deze dan persoonlijk beantwoorden 
en uw vraag opnemen in de onderstaande 
rubriek Vraag maar raak.

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: Hoeveel ruimte is er nog voor aanpas-
sing van de plannen?

A: Het plan dat door de raad bekrachtigd is 
en waarop het krediet beschikbaar gesteld 
is, is leidend voor alle vervolg stappen. 
Wel wordt op basis van de gesprekken die 
gevoerd worden en waarbij voortschrijdend 
inzicht ontstaat, gekeken naar de verdere 
verfijning van het ontwerp. De in het plan 
genoemde pijlers en de afmetingen zullen 
echter niet meer aangepast kunnen worden.

Ontwikkeling
DoarpsSintrum
JANUARI 2021

Actielijst Stuurgroep DoarpsSintrum tot nu toe

div. Presentaties stakeholders e.d. indeling DoarpsSintrum
03-02-2021 Overleg Doarpswurk, Gemeente Ooststellingwerf, PKN (onderhandelin-

gen / juridische vraagstukken)
div. Presentaties stakeholders e.d. indeling DoarpsSintrum
21-01-2021 Bestuursvergadering stuurgroep
21-01-2021 Overleg De Blonde Bouwbegeleiding (voortgang budget en planning)
20-01-2021 Overleg Gemeente Ooststellingwerf (claimrecht en voorwaarden)
20-01-2021 Overleg Doarpswurk, Gemeente Ooststellingwerf, PKN (onderhandelin-

gen / juridische vraagstukken)
06-01-2021 Overleg Doarpswurk, Gemeente Ooststellingwerf, PKN (onderhandelin-

gen / juridische vraagstukken)
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 Doarps-

Sintrum Donkerbroek en herinrichting centrum

Patiënten die verzekerd zijn bij 
Zilveren Kruis of de Friesland heb-
ben eind 2020 een brief gehad van 
de verzekering waarin staat dat apo-
theken en apotheekhoudende huis-
artsenpraktijken vanaf 2021 geen 
hulpmiddelen (incontinentiemate-
riaal, diabetestestmateriaal, drink-
voeding en verbandmiddelen) meer 
mogen leveren. 

De levering van hulpmiddelen moet 
voortaan via speciale hulpmidde-
lenwinkels. Als apotheekhoudende 
huisarts vinden wij het belangrijk 
dat de hulpmiddelen in ons dorp 
laagdrempelig beschikbaar blijven. 
Daarom werken wij vanaf 1 januari 
2021 samen met Mijn hulpmidde-
lenwinkel voor de hulpmiddelen. 
Mijn Hulpmiddelenwinkel is een 
hulpmiddelenwinkel die speciaal 

door apotheekhoudende huisartsen 
is opgericht. 

Patiënten die hulpmiddelen gebrui-
ken hebben van ons (de huisartsen-
praktijk) een brief ontvangen. Bij 
deze brief zit een toestemmingsfor-
mulier. Met uw toestemming kun-
nen we dan volgend jaar ook hulp-
middelen verzorgen via de hulpmid-
delenwinkel. We verzoeken u het 
toestemmingsformulier zo spoedig 
mogelijk in te vullen en weer in te 
leveren bij de praktijk. Mocht u wel 

deze hulpmiddelen gebruiken, maar 
geen brief ontvangen hebben? Neem 
dan contact op met de huisartsen-
praktijk.

Het bestellen van uw hulpmiddelen 
kunt u vanaf 1 januari 2021 online 
regelen. Dit kan op de website van 
Mijn Hulpmiddelenwinkel, www.
mijnhulpmiddelenwinkel.nl. Heeft 
u hulp nodig bij het plaatsen van 
een bestelling? Of heeft u vragen 
over deze nieuwe werkwijze? Neem 
dan gerust contact op met de assi-
stente van de huisartsenpraktijk.

Voor de levering van hulpmiddelen gaan apotheken en apotheek-
houdende huisartsenpraktijk in 2021 samenwerken met Mijn 
hulpmiddelenwinkel.

Samenwerking met 
Mijn hulpmiddelenwinkel

Trainers en bestuursleden van de 
gym zijn opzoek gegaan naar moge-
lijkheden, zodat er toch lessen voor 
onze leden aangeboden kunnen 
worden. 

De trainers hebben de afgelopen 
week leuke oefeningen bedacht 
en een mooi parcours uitgezet. 
Ondanks de kou en het regenach-
tige weer hebben veel enthousiaste 
kinderen meegedaan met de buiten-
lessen. Dit was een groot succes en 
wordt doorgezet. 

Momenteel zijn wij nog opzoek naar 
meer mogelijkheden. Er wordt o.a. 
gekeken naar het maken van film-
pjes, zodat oefeningen thuis geoe-
fend kunnen worden. 

Mochten jullie ideeën en wensen 
hebben voor de training. Laat ons 
dit dan weten via de mail. Een 
mail kan gestuurd worden naar het 
volgende mailadres secretariaat@
gymnastieksvdonkerbroek.nl.

Met zijn allen gaan wij voor de 
mogelijkheden in deze lastige peri-
ode. 

Buiten gymmen 
in de winter!
Wordt dit het nieuwe normaal? Buiten gymmen in de winter. 
Door de coronapandemie is het momenteel niet mogelijk om de 
gymlessen in de gymzaal te organiseren. 

Data verschijning
Op ’e Hichte

• 26 maart • 30 april
• 28 mei • 25 juni
• 24 sept. • 29 okt.
• 26 nov. • 18 dec.
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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

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

          

Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

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

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

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
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een trekvogel is, maar in de grote 
sparrenbossen in Drenthe en op de 
Veluwe komen ze ook tot broeden. 
Ze worden zelden in de broedperi-
ode gezien want ze nestelen hoog 
in de kruinen van de bomen. Nog 
een reden waarom je ze soms niet 
kunt waarnemen is de zang. Die 
is op een zeer hoge toon en alleen 
voor mensen met een prima gehoor 
te horen. H

et is een tjilpend geluidje. Beter is 
het geluid te horen als ze in een 
groepje bij elkaar zijn. Ze bouwen 
hun nestje dus hoog in de boom en 
bekleden dat met mos en haartjes. 
Ze leggen 4 tot 6 eieren die na 14 
tot 17 dagen uitkomen. Dan worden 

ze nog enkele weken nadat ze het 
nest verlaten hebben door de beide 
ouders verzorgt. Er kan later nog 
een tweede legsel volgen. 

Even over de kleur die is grijs-bruin 
met enkele gekleurde veertjes op de 
zijkanten. Maar het opvallendste is 
toch wel de felgeel gekleurde streep 
op het kopje. Ik denk dat ze daar 
ook haar naam aan te danken heeft. 
Familie van hem heeft in deze gele 
streep een fel rode streep en wordt 
daarom vuur goudhaan genoemd. 
Helaas zul je ze zelden zien in de 
tuin. Jammer, het is een heel mooi 
vogeltje, maar tijdens wandelingen 
in de grotere bossen is de kans veel 
groter om hem te zien.

Deze keer het allerkleinste vogeltje 
die ons land bezoekt. Haar gewicht 
bedraagt slechts 5 gram en de totale 

lengte van kop tot staart bedraagt 8 
centimeter. Het is dan ook wel een 
klein duimpje. Eigenlijk is de naam 

goudhaan, maar door het kleine 
formaat wordt dit vogeltje goud-
haantje genoemd. Maar wanneer 
kun je deze bewonderen? Dat is 
de maand november en december. 
Vooral te vinden in de omgeving van 
sparrenbossen. Vaak in gezelschap 
van staartmeesjes druk de takken 
afstruinend op zoek naar insecten 
of zaadjes. In Twente noemen ze 
deze vogel Sint Merte vogel, ver-
noemt naar het tijdstip wanneer hij 
daar het meest voorkomt: als Sint 
Maarten gevierd wordt 11 november 
dus.
Zelf heb ik meegemaakt dat ze tot 
op korte afstand te benaderen zijn. 
De verklaring is dat ze uit de uitge-
strekte bossen van het hoge noorden 
komen en daar niet met mensen in 
aanraking komen. Ze zien dus geen 
gevaar in de mens. Vaak zijn ze in 
gezelschap van mezensoorten. Als 
ze dan voedsel zoeken is het een 
pracht gezicht hoe druk ze dan in 
de weer zijn. Vooral de staart mezen 
geven dan veel geluid.

Leefwijze
We weten dat het hoofdzakelijk 

Goudhaantje
Latijnse naam: Regulus Regulus

Fryske namme: Goud Tûfke

Dat je van te voren niet kunt beden-
ken hoe anders het kan lopen is 
een understatement. Want terwijl 
dit jaarverslag aan het papier wordt 
toevertrouwd heeft Nederland net 
te horen gekregen dat we vanaf 
het weekend bovenop de al eerder 
genomen ‘lockdown’ maatregelen 
een avondklok gaan hanteren. Toen 
mijn dochter vroeg wat dit nu bete-
kent voor de wintertijd had ik even 
geen antwoord paraat.
Vanaf maart hebben we in een rol-
lercoaster gezeten van onduidelijk-
heden wat nu wel dan wel niet 
mocht of mogelijk was, tot zoeken 
naar oplossingen om het sportpark 
en kantine open te houden en orga-
niseren van (onderlinge) wedstrij-
den en trainingen, binnen en buiten 
op een verantwoorde manier.
Mooi is het om te zien hoe flexibel, 
inventief en meedenkend mensen 
worden wanneer ze geconfronteerd 
worden met iets dat buiten hun 
macht ligt. 

Talloze ideeën, gevraagd en onge-
vraagd, zijn op ons af gekomen. 
Daarnaast was en is de bereid-
heid groot om iets extra’s te doen. 
Hierdoor ligt het sportpark er 
niet verwaarloosd bij en worden 
er vooral voor de jeugd continue 
onderlinge wedstrijden en gymles-
sen (buiten) georganiseerd. Doordat 
ieder lid contributie is blijven beta-
len, trainers financieel een stapje 
terug hebben gedaan, staan we er 
financieel nog goed (genoeg) voor.
Bijzondere tijden vragen bijzondere 
oplossingen maar vooral eensge-
zindheid. Een ieder mag ergens iets 
van vinden en zijn of haar persoon-
lijke mening hebben. Zich scharen 
bij het gedachtengoed van de wap-
pies, schapen, flappies en behoefte 
hebben om zich muzikaal te uiten 
op een veldje ergens in de randstad. 
Wanneer het gaat om het voort-
bestaan van je vereniging, in ons 
geval sv Donkerbroek dan zet je je 
persoonlijke mening aan de kant en 
zijn het schouders, handen en ver-

enigingsharten die de kar trekken 
en de boel draaiende houden.
Dat is ook hoe een vereniging 
behoort te zijn: een plaats waar 
iedereen uit een mienskip zich thuis 
moet voelen en deel van uit mag 
maken. Ongeacht je mening (bin-
nen de maatschappelijke en wette-
lijke kaders), geloof, kleur, geaard-
heid en overtuiging. Iedereen bin-
nen een vereniging is nodig, ieder 
met zijn of haar eigen deskundig-
heid en inzet, niemand uitgesloten.
En dat hebben we afgelopen jaar 
met z’n allen gedaan.

Begin van het jaar zijn we medeon-
dertekenaar van het lokaal sportak-
koord en hebben zitting genomen 
in het bestuur.
Met sportakkoord, wat een onder-
deel is van het nationaal sportak-
koord, willen we bereiken dat ieder-
een plezier in sport kan hebben. Nu 
en in de toekomst. Ongehinderd, in 
een veilige en gezonde omgeving. 
Een leven lang. Als sporter, vrijwil-
liger of toeschouwer.
Talloze ideeën die op tafel zijn geko-
men worden momenteel in werk-
groepen voorbereid en uitgewerkt. 
Hierna worden ze ter beoordeling 
aan het bestuur voorgelegd. Met 
subsidie van de rijksoverheid wor-
den de beste (uitvoerbare) ideeën 
uitgevoerd binnen Ooststellingwerf.

De Grote Clubactie en de oliebol-
lenverkoop zijn ‘gewoon’ doorge-
gaan en hebben door inzet van vele 
vrijwilligers en natuurlijk de onmis-
bare kopers weer voor een mooie 
financiële bijdrage gezorgd waar we 
iets extra’s voor de vereniging voor 
kunnen doen.
Een aangename verassing was de 
uitkering die we mochten ontvan-
gen van de Lijkele Postma Stichting. 

Dit geoormerkt geld moet worden 
ingezet om iets extra’s te doen voor 
de jeugd binnen de vereniging. Op 
een later tijdstip zullen we verant-
woording afleggen waar het aan 
besteed is.

De sportkantine is weer beloond 
met het bronzen Team Fit certi-
ficaat omdat we voldoen aan de 
Richtlijnen Gezondere Kantines. We 
presenteren gezondere producten 
op een aantrekkelijke en opvallende 
manier (vooraan staan in ieder geval 
75% betere keuzes), en helpen daar-
mee om van de gezonde keuze ook 
de makkelijke keuze te maken.
Dit is een goede stimulans om door 
te door te groeien naar het zilveren 
certificaat!

Dit jaar zijn ook andere ontwikke-
lingen door gegaan zoals de aanslui-
ting op glasvezel en er is een AED 
(met bijbehorende kluis) geplaatst 
bij de hoofdingang. Door aanmel-
ding bij ‘Hartslagnu.nl’ draagt deze 
bij aan de dekking binnen ons dorp.
Het hoofdveld is door de gemeente 
voorzien van een vaste sproei instal-
latie met nieuwe pomp en we zijn 
deelnemer van een pilot met een 
maairobot.
Op het veldje naast de kantine wordt 
gebouwd aan een speeltoestel voor 
de (jongste) jeugd.

Er is een start gemaakt, in de vorm 
van een werkgroep, met de ver-
duurzaming en opknappen van de 
accommodatie. De realisatie van 
verduurzaming (denk aan zonne-
panelen, LED verlichting van de 
lampen op de trainingsvelden en 
in de kantine) moet in 2021 wor-
den gerealiseerd. Het streven is om 
tegelijkertijd de kleedruimten aan 
te pakken, het plafond in de kantine 
te verlagen en het terras te overkap-
pen.

Ook dit jaar hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van een 
aantal vrijwilligers. Hierbij wordt, 
wanneer het weer mogelijk is, nog 
uitgebreid bij stil gestaan. Gelukkig 
kunnen we melden dat er niet alleen 
nieuwe vrijwilligers voor in de plaats 
zijn gekomen maar er zelfs meer 
zijn bijgekomen! Zo is de onder-

houdsploeg op maandag morgen 
gegroeid en is er een tweekoppig 
team dat zich bereid heeft verklaard 
om de veld en terrein coördinatie op 
zich te nemen.
Binnen de (afdeling) besturen en 
commissies hebben ook wat ver-
schuivingen en wisselingen plaats 
gevonden waardoor bijna alle func-
ties weer zijn her bezet.

Al met al toch een jaar om positief 
(in de normale betekenis van het 
woord) af te sluiten.
Het dagelijks bestuur wil iedereen 
die dit jaar op één of andere manier 
een bijdrage heeft geleverd nog-
maals bedanken voor zijn of haar 
inzet.
We gaan er een mooier sportief 
2021 van maken met de mogelijkhe-
den die er zijn en die waarschijnlijk 
steeds groter en meer worden!
Want over één ding zijn we het 
waarschijnlijk allemaal eens: om 
met Kees Jansma te spreken: “sport 
is de belangrijkste bijzaak van het 
leven”.

OLIEBOLLEN DRIVE IN 
GROOT SUCCES!

Net als elk jaar wilden we de traditie 
in stand houden om Donkerbroek 
voor de jaarafsluiting te voorzien 
van oliebollen en appelflappen.
Begin december zijn door een twin-
tigtal vrijwilligers huis aan huis 

bestellingen opgenomen. Vanwege 
de overheidsmaatregelen was uit-
venten van de bestellingen dit jaar 
geen optie.
Een drive in bemand door zeven 
enthousiaste vrijwilligers onder-
steund door kantinecommissie voor 
de noodzakelijke verzorging van de 
innerlijke mens hebben zich van 
9.00 ochtends tot 17.00 middags 
continue ingezet om dit mogelijk 
te maken.

Afgelopen 30 december konden bij 
een met feestverlichting versierde 
partytent, vuurkorven en muzikale 
ondersteuning van de Top 2000, 
de bestelling persoonlijk worden 
opgehaald.
De hele dag is het een aan en af 
rijden geweest van auto’s en fietsen. 
Op de parkeerplaats van het sport-
park stonden mensen netjes op hun 
beurt te wachten om hun bestelling 
in ontvangst te kunnen nemen en 
eventueel digitaal af te rekenen.
Een mooie bijkomstigheid bleek dat 
er ruimte was, letterlijk en figuur-
lijk om tijdens het wachten een 
praatje met elkaar te maken.
Aan het eind van de dag waren bijna 
alle bestellingen opgehaald en bleek 
de opbrengst net zo groot als vorig 
jaar. Een enkeling die het toch was 
vergeten kreeg een telefoontje en 
werd in de gelegenheid gesteld om 
op oudejaarsdag alsnog oliebollen 
en appelflappen op te halen.

Een geslaagde dag die naar meer 
smaakt!

Jaarverslag 2020 Omni SV Donkerbroek
Het jaar 2020 begon zoals de meeste jaren hiervoor. Feestdagen 
achter de rug, zaalcompetities en toernooien in volle gang en op 
bestuurlijk niveau een nieuwe stip op de sporthorizon zetten om 
een jaar lang naar toe te werken.
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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

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

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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten
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Kunstweg
In de 2e helft van de 19-de eeuw werd begon-
nen met het aanleggen van verharde wegen. 
Deze wegen werden kunstwegen genoemd. 
Voor de verharding van de kunstwegen werd 
doorgaans gebruik gemaakt van Macadam. 
Macadam was een zeer open wegverharding 
en werd in 1834 ontwikkeld door de schot 
John Mac Adam, vandaar de naam. De weg-
verharding werd opgebouwd uit drie lagen 
van grof naar fijn grind welke gewalst werden. 
Macadam bevatte geen bindmiddel en was 
daardoor erg gevoelig voor spoorvorming en 
onderhoud. 

Verpachting tolgelden
Het heffen van tolgelden op de wegen was tot 
de 20-ste eeuw een normale activiteit van de 
gemeente om zo te voorzien in de financie-
ring van het onderhoud van wegen en brug-
gen in de gemeente. Op 24 november 1865 
besloot de gemeente Ooststellingwerf over 
te gaan tot de verpachting van de tolgelden 
welke werden geheven op de grind- en straat-
wegen in de gemeente onder voorwaarde dat 
het dagelijkse onderhoud van de wegen door 
de tolgaarder werd verricht. Tegenwoordig 
zouden we zeggen dat de gemeente haar 
gemeentelijke taak van onderhoud aan de 
wegen zou gaan outsourcen aan een ZZP-er. 
Het uitbesteden van openbare taken is dus 
niets nieuws onder de zon.

Tolhuizen rond Donkerbroek
In de nabijheid van Donkerbroek stonden drie 
tolhuizen, te weten:
- Tolhuis no. 3 de Drie Tolhekken
- Tolhuis Petersburg
- Tolhuis no. 6 aan het West 21 op de grens 
met Hoornsterzwaag 

Tolhuis de Drie Tolhekken
Alhoewel de drie Tolhekken net buiten de 
grenzen van Donkerbroek valt waren we erg 
benieuwd waar de karakteristieke naam van-
daan komt en of er nog meer informatie over 
dit tolhuis te verkrijgen was. Uit een oude 
kadasterkaart blijkt dat het tolhuis midden op 
de driesprong van de weg naar Oosterwolde, 
Makkinga en Donkerbroek heeft gestaan daar 
waar de compagnonsvaart net onder de hui-
dige N381 een bocht maakt naar Oosterwolde. 
In het gemeentearchief kwamen we tevens 
nog een prachtige foto tegen van het tol-

huis. Het tolhuis had 
aan weerszijden drie 
tolhekken die door 
de tolgaarder vanuit 
de ramen rondom 
het huis in het in de 
gaten werden gehou-
den en bediend moes-
ten worden om het 
verkeer door te laten. 
Het tolhuis is begin 
1927 afgebroken.    

Tolhuis Petersburg
Wie door buurtschap 
Petersburg rijdt ziet op de voormalige hoek 
met de Leidijk  een huis staan met in de gevel 
gemetseld “it âlde Tolhûs”. We kwamen in het fotoarchief van het documentatiecen-

trum een foto tegen van het oude tolhuis wat 
hier oorspronkelijk  heeft gestaan. Verdere 
informatie ontbrak echter. Het was Anne J. 
van der Helm die het mysterie uiteindelijk 
ontrafelde. Hij kwam op de website delpher.
nl een artikel uit de Leeuwarder Courant van 
9 maart 1952 tegen waarin melding werd 
gemaakt van een wijziging van de gemeen-
telijke grenzen waardoor het voormalige tol-
huis in Ooststellingwerf kwam te liggen. 
Oorspronkelijk was het dus een tolhuis van 
Opsterland en viel het onder Wijnjeterp.  

In de volgende editie van de dorpskrant gaan 
we in op de geschiedenis van Tolhuis no. 6 
in het West van Donkerbroek en het zware 
beroep van tolgaarder.

Werkgroep historische route Donkerbroek

Locatie de 3 tolhekken kadasterkaart

Tolheffing rond Donkerbroek (1)
Onze historische route in en rond Donkerbroek richt zich de komende edities 
van de dorpskrant op de geschiedenis van de tolheffing rond Donkerbroek en het 
beroep van tolgaarder in de 2e helft van de 19-de eeuw.  

Tolhuis Moskou 2019

Tolhuis de 3 Tolhekken voor 1927

Tolhús Moskou

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!
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www.postmahoveniers.nl

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

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


