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Wat een jaar………
2021 is een jaar dat de kwetsbaar-
heid van onze huidige wereld laat 
zien. We hebben te maken met 
een pandemie. Een pandemie die 
begonnen is in 2020 en ook dit 
jaar ons leven bepaald. En we zijn 
er nog niet. Een pandemie duurt 
over het algemeen 2 tot 3 jaar en 
ebt dan langzaam weg. Een eerdere 
pandemie die we in Donkerbroek 
nadrukkelijk hebben meegemaakt, 
is de Spaanse griep. Begonnen in 
1918. In 1919 had de griep zijn 
hoogtepunt. In dat jaar stierven 
hieraan in Donkerbroek ongeveer 
30 mensen. De Spaanse griep 
begon met hoge koorts, hoesten, 
spierpijn en keelpijn, gevolgd door 
extreme moeheid en flauwtes. Men 
verloor zoveel energie dat men 
niet meer kon eten en drinken. De 
ademhaling werd steeds moeilij-
ker en binnen enkele dagen stierf 
men. De Spaanse griep trof vooral 
jonge volwassenen.
Toch mogen we blij zijn dat we in 
de huidige pandemie in staat zijn 
geweest om in korte tijd vaccins te 
ontwikkelen. Velen van ons heb-
ben in 2020 tweemaal een vaccin 
mogen halen. En het blijkt dat 
het helpt om aanmerkelijk minder 
ziek te worden. Maar toch moeten 
in Nederland velen opgenomen 
worden in het ziekenhuis en op de 
intensive care vechten voor hun 
leven. En dat door een virus wat 
we niet zien. Maar het virus pakt je 
en maakt gezonde mensen dood-
ziek. Zo erg dat ze sterven. Maar 
aan de andere kant zijn er men-
sen die denken aan complotten. 
Wereldwijde grote bedrijven die 
ons leven willen besturen en chips 
inspuiten via vaccins. Ook andere 
motieven doen mensen kiezen 
voor niet vaccineren. Maar corona 
maakt veel zichtbaar. Er is veel 
ontevredenheid in onze wereld dat 
ook Donkerbroek niet voorbij gaat. 
We moeten inleveren zoals verre 
vakanties en andere zogenaamde 
verworven vrijheden. Bedrijven 
moeten vechten voor hun bestaan. 
Maar ook het verschil arm en rijk 
wordt pijnlijk zichtbaar. We pro-
testeren. We vernielen. We hebben 
geen ontzag voor de overheid. En 
dat terwijl in ziekenhuizen zorg-
medewerkers vechten om levens 
te redden. Overal in de zorg wordt 
onder hoogspanning gewerkt. Het 
rijmt niet met elkaar. Laten we 
hopen dat de Spaanse griep en 
corona niet meer zaken gemeen 
hebben. Want de jaren 30 van de 
vorige eeuw waren crisisjaren wat 
eindigde in een tweede wereld-
oorlog. Laten we hopen dat na 
de corona pandemie niet meer 
ellende over ons komt. Een paar 
basisregels als 1,5 m, QR code en 
mondkapje maar ook de lockdown 
en boosterprik kan veel ellende 
besparen. Laten we nog even vol-
houden. Mag Kerst dit jaar het 
feest van “VREDE OP AARDE” 
zijn. De Klokkenluider wenst u 
fijne Kerstdagen en een gezond 
2022.

Op zaterdag 4 december waren de nachtdravers druk met de 
kerstversieringen voor in het dorp. Daarnaast zijn al andere 
voorbereidingen getroffen voor de andere activiteiten wilt u 

weten wat ze nog meer hebben gedaan? Kijk op pagina 7 voor 
een fotocollage. (Foto: Wieger Visser)

Nachtdravers boom weer opgetuigd

Het wordt
tijd om

keuzes te
maken!

De afgelopen twintig jaar is het 
Donkerbroekster bedrijf uitgegroeid 
tot een van de belangrijkste spelers 
in het noorden voor horeca- en 
tentverhuur. Alle mogelijke mark-
ten worden bediend met tenten in 
soorten en maten en bijbehorende 
horecafaciliteiten. Van meerdaagse 
festivals, tot grote feesttenten en 
complete aankleding van evene-
menten. Vogelzang kan het allemaal 
leveren en regelen.   

Inmiddels is de markt 
die Vogelzang bedient zo 
breed, dat het tijd wordt 
om keuzes te maken, 
vindt eigenaarsecht-
paar Simon en Roelie 
Vogelzang. Besloten is 
om volledig te richten op de 
tak waar de onderneming in uit-
blinkt: legertenten en overnachting 
voor groepsfeesten. 
,,Daar willen we ons in de toekomst 
volledig op focussen en de markt 
van schoolkampen, studentenfees-
ten en thuisfeestjes nog beter bedie-

nen. We blijven hét adres voor de 
verhuur van legertenten, houten 
vloeren, veldbedden, statafels, klap-
stoelen, koelkasten en verlichting. 
Eigenlijk alles voor een goed feestje, 
kamp of kleinschalig evenement”, 
zegt Simon Vogelzang.

Deze koerswijziging betekent dat 
de horecaverhuur en de verhuur 
van grote feest- en spantenten vanaf 
januari 2022 wordt overgedragen 

aan de huidige bedrijfsleider 
Dave van der Leij. Hij 
gaat zelfstandig verder 
met een bedrijf gericht 
op deze markten. 

Vogelzang Tentverhuur 
blijft op zijn vertrouw-

de stek aan de Oude 
Tramweg in Donkerbroek en 

blijft dus ook hét adres waar een 
goed feestje begint. Vogelzang: ,,We 
willen ons richten op de specifieke 
doelgroep die het beste bij ons past 
en waar we vol energie en passie 
voor willen gaan.” 
www.vogelzangtentverhuur.nl

Vogelzang Tentverhuur
focust op outdoortak
Vogelzang Tentverhuur verlegt zijn koers en richt zicht voort-
aan volledig op de outdoormarkt, groepsfestiviteiten en thuis-
feesten. 

Fĳne Feestdagen
en een Goed 2022
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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 

J. D. Klooster, secretaris  
0516 491791 

J. Baron, beheerder aula 
0516 491958 

Voor informatie en adreswijziging kunt u  
terecht via ons secretariaat: secr.del@gmail.com 

BODE: 
Mevr. Erna Jansen 

tel. 0512-539898, mob. 06-30389594 

Donkerbroek
vlaggen

te koop bij
bloemenhuis:

Nog geen lid?
Meld u aan via

donkerbroek.nl/
dorpsbelang

facebook.com/
dorpsbelangdonkerbroek

instagram.com/
dorpsbelang_donkerbroek

Voor al uw rouw- en bruidsar-
rangementen: Decora Bloem- 
bindsters, Aafje Rooks, tel. 
06-22901770 en Sietske  
Kamminga, tel. 06-80060357,  
www.decorabloembindsters.
jouwweb.nl

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

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

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

Voor al uw rouw- en bruidsar-
rangementen: Decora Bloem- 
bindsters, Aafje Rooks, tel. 
06-22901770 en Sietske  
Kamminga, tel. 06-80060357,  
www.decorabloembindsters.
jouwweb.nl

Ook voor wenskaarten (beter-
schap, verjaardag, condoleance, 
etc.) en kerstkaarten kun je 
naar BVK grafisch vormgever 
in Haulerwijk

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

BROEKJES

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

KERSTKAARTEN

Jouw drukkerĳ 
dichtbĳ !
Mr. Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwĳ k

KAARTEN
verjaardag,
beterschap,

condoleances,
geluk, dank je wel,

sterkte, etc.

DRUKWERK
van geboortekaartje

tot rouwkaart
en van visitekaartje

tot reclamebord.
Alles is mogelĳ k!

BOEKEN

Kerstdozen
10 soorten
à € 3,25

Ook los
verkrĳ gbaar!

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

 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

dorpskrant.opehichte@gmail.com

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever

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

Op 19 november 2021 overleed
onze oud-buurtgenoot

Jan Jansma
Gedurende vele jaren woonde hij met zijn vrouw 

Fimke op de Vosseheer.

Wij wensen zijn vrouw en verdere familie
sterkte toe voor nu en de komende tijd.

Buurtvereniging De Vossewal, Donkerbroek

We zijn erg verdrietig dat we nu ook onze heit,
skoanheit en trotse pake 

Mindert Wiersma
moeten missen.

Het verlies van onze beide ouders
laat een  grote leegte achter. 

Wij willen iedereen bedanken voor de warme
belangstelling en medeleven die we van jullie

hebben gekregen.
Het heeft ons gesteund en gesterkt. Tige tank.

De kinderen en kleinkinderen

Donkerbroek, december 2021

Het gemis en de leegte blijven,
maar uw warme belangstelling
en medeleven na het overlijden

van mijn lieve man, vader en opa

Albert Veerenhuis
heeft ons goed gedaan.

Hiervoor willen wij u hartelijk bedanken.

Willie Veerenhuis-Kromhof
Kinderen en kleinkinderen

Donkerbroek, december 2021

SNERTAKTIES
De stichting snertacties heeft de data voor het nieuwe seizoen 
vastgesteld (onder voorbehoud) en deze kunt u dan ook alvast 

in de agenda noteren. De data zijn:

15 januari / 12 februari / 12 maart
(onder voorbehoud van maatregelen)

Uw kopij in de krant 
en op de dorpssite?
Stuur dit dan naar 
beide redacties!

DORPSKRANT: 
dorpskrant.opehichte@
gmail.com

DORPSSITE:
donkerbroek@gmail.com
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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

28 januari 2022
Kopij inleveren kan t/m

23 januari 2022

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 23 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

JANUARI
8 14.00 uur Café Donkerbroek Klaverjassen inleg € 5,00
15 Snertactie (€3,- per liter)
19 Vrouwen op Weg: Eva Vrolijk: Lezing over haar werk voor 
 Kerk in Actie

DORPSAGENDADORPSAGENDA

Op 11 december heeft de ALV van 
GroenLinks de kieslijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen vastge-
steld. In de top 5 staan twee inwo-
ners van Donkerbroek, waarmee 
Donkerbroek een flinke inbreng 
heeft in de kieslijst van GroenLinks 
Ooststellingwerf. 

Op de tweede plek staat Rik 
Berends, die nu commissielid is 

voor GroenLinks. Op de vierde 
plek staat Annemiek Telkamp. 
Annemiek (27) is op dit moment  

het enige raadslid uit Donkerbroek 
en bovendien het jongste gemeen-
teraadslid. Rik (27) woont sinds 
vier jaar in Donkerbroek. ‘Ik ervaar 
Donkerbroek als een warm bad. Veel 
mensen zijn behulpzaam en open 
voor een praatje. We hebben goede 

voorzieningen en een erg mooi bos. 
Bovendien wordt er van alles geor-
ganiseerd en is de 300 jaar oude 
kerk prachtig.’

In de afgelopen vier jaar kwa-
men Annemiek en Rik al meer-
dere keren in actie voor het dorp. 
Ze zetten zich in voor de bouw 
van het Dorpscentrum en namen 
initiatief voor budget om een veili-
gere fietsverbinding aan de Leidijk 
te realiseren. Veel kinderen uit 
Donkerbroek fietsen via deze route 
naar Waskemeer, met het vrijge-
maakte budget kunnen zij straks 
veiliger naar school. GroenLinks 
heeft voor deze plannen meer-
dere keren met het bestuur van 
Dorpsbelang gesproken. De plannen 
en het harde werk van het bestuur 
worden van harte gesteund. 

In de komende jaren wil GroenLinks 
onder andere kansen voor woning-
bouw in Donkerbroek. Daarnaast wil 
de partij aandacht voor verkeer door 
het dorp. Er wordt soms gevaarlijk 
hard gereden. Lokale ondernemers 
moeten wel goed bereikbaar blijven. 

Voor GroenLinks is de jeugd ook 
heel belangrijk. Berends: ‘Mede 
omdat ik in het onderwijs werk, 
vind ik aandacht voor de jeugd heel 
belangrijk. Jongeren moeten kun-
nen meedoen, moeten een huis 
kunnen krijgen en vooral zichzelf 
kunnen zijn.’ 

Twee inwoners van 
Donkerbroek in de top 5 
van GroenLinks

Daarnaast legt hij zich toe op een 
andere tak binnen de evenemen-
tenbranche: licht en special effects. 
,,Zo kunnen we een trouwfeest, 
dorpsfeest of festival in het vervolg 

voorzien van de juiste belichting en 
sfeer”, zegt Van der Leij. ,,De com-
binatie van het nieuwe assortiment, 
persoonlijke service en het meeden-
ken met de klant van begin tot eind 

zorgt ervoor dat we elk feest of 
festival tot een groot suc-
ces kunnen maken.”  

Naast tenten aankleding 
en verlichting blijft het 
mogelijk een springkus-
sen, barbecue of hore-
camateriaal te huren, 
benadrukt Van der Leij die 
onder de naam Daves Tent & 

Horecaverhuur vanaf 1 janu-
ari aanstaande klaar staat 

voor klanten. ,,Die kun-
nen vertrouwen op de 
goede service, kwaliteit 
en klantvriendelijkheid 
waarmee het bedrijf 
altijd bekend stond en 

naam mee heeft gemaakt.” 

www.davesverhuur.nl

Daves Tent & Horecaverhuur gaat verder 
en richt zich op totaal concept
Dave van der Leij wil na de gedeeltelijke overname van 
Vogelzang Tent- en horecaverhuur het bestaande assortiment 
uitbreiden met nieuwe alutenten, stretchtenten en diverse luxe 
en industriële meubels en aankleding. 

Goede service,
kwaliteit en

klant-
vriendelijkheid

Toen ik werd gevraagd door de 
Nachtdravers voelde ik me meteen 
vereerd. Maar was ik niet ongeveer 
30 jaar te jong voor deze functie? 
Mijn voorgangers waren allemaal 
een stuk ouder toen zij aan deze 
taak begonnen. Uiteindelijk heb ik 
besloten om ja te zeggen en ik heb 
hier geen seconde spijt van gehad. 

Ik ben voor vele dingen gevraagd, 
zoals het huldigen van jubilarissen 
en het openen van bedrijven en 
festiviteiten. Ik vond het heel leuk 
om dit te doen en een deel uit te 
mogen maken van deze fees-
telijke gebeurtenissen en 
erbij betrokken te raken. 

Ik besloot al snel om 
ook mijn eigen invul-
ling te geven aan het 
burgemees te r schap . 
Iedere burgemeester van 
Donkerbroek is er namelijk 
vrij in om ook een eigen invul-
ling te geven aan de taak. Al snel 
organiseerde ik een voetbalplaatjes 
ruil middag. Deze plaatjes konden 

gespaard worden door de kinderen 
(en grotere kinderen) bij de Coop. 
Natuurlijk had ik mijn eigen boek 
nog lang niet vol en zat ik niet 
meer op de basisschool waar ik in de 
pauzes mijn plaatjes kon ruilen. Dit 
was een hele gezellige oplossing. 
Vogelzang sponsorde mij nog met 
een springkussen, waardoor er ook 
na het ruilen nog wat te doen was. 
Door deze eerste activiteit ontdekte 
ik, dat ik er eigenlijk wel het meest 
van genoot om activiteiten voor de 
jeugd uit Donkerbroek te organi-

seren. 

Met Sint-Maarten had ik 
daardoor altijd iets extra 
lekkers dat bij mij te 
halen was. En van het ont-
vangen van Sinterklaas 
in Donkerbroek, samen 
met de kinderen, genoot 

ik enorm. Ook heb ik verder 
nog speurtochten georganiseerd 

voor de kinderen en het bekende 
"berenjacht" opgezet in ons dorp.

De laatste 1.5 jaar van het burge-

meester zijn, waren iets rustiger 
i.v.m. het corona virus dat heel 
Nederland in zijn greep hield. 
Hierdoor werd er minder georga-
niseerd en waren er voor mij auto-
matisch minder taken te doen. Wel 
mocht ik, op gepaste afstand, nog 
op bezoek bij familie Koopstra die 
maar liefst 60 jaar getrouwd waren. 
Normaal een taak voor de burge-
meester van Ooststellingwerf, maar 
deze durfde het niet aan en ik nam 
maar wat graag deze taak over.

Ook mocht ik in deze tijd de nieuwe 
school "de Twirrewyn" openen. Dit 
was natuurlijk heel gezellig met alle 
kinderen, maar ook een absolute 
eer. Ik mocht namelijk de school al 
vanbinnen bekijken, waar de ouders 
nog niet naar binnen mochten 
i.v.m. covid19. Wat is het een prach-
tige school geworden en wat ben ik 
blij dat mijn beide dochters in dit 
mooie gebouw les zullen krijgen. 

Ik wilde mijn laatste jaar burge-
meester zijn niet ongemerkt voorbij 
laten gaan en wilde nog graag iets 
organiseren. Het liefst iets waar 
vooral de kinderen van Donkerbroek 
plezier aan zouden beleven. Samen 
met mijn vrouw Mariska, die mij 
vaak hielp bij dit soort activiteiten, 
waren we al druk aan het naden-

ken wat we konden organiseren en 
wanneer. Tot ik in contact kwam 
met SC Heerenveen die een tour 
de Fryslân organiseerden. Zij wil-
den graag naar Donkerbroek komen 
en in samenwerking met mij een 
leuke middag organiseren. Zelf heb 
ik hier nog meer activiteiten om 
heen bedacht en besloten ook SV 
Donkerbroek erbij te betrekken. 
Het werd een fantastisch leuke mid-
dag waar veel mensen op af zijn 
gekomen. Ik heb er zelf ook enorm 
van genoten. 

Kortom; burgemeester zijn van 
Donkerbroek is genieten! 
Natuurlijk heb ik respect voor het 
regelement van de Nachtdravers; 
Vijf jaar een man gevolgd door 
vijf jaar een vrouw. Ik wens mijn 
opvolgster dan ook heel veel plezier 
bij het uitvoeren van deze prachtige 
taak. Geniet van alles waar je voor 
uitgenodigd wordt! En geef vooral 
je eigen draai aan het burgemees-
terschap. Veel succes! 

Maar er staat toch nergens in de 
regels dat de burgemeester niet 
weer herkozen kan worden toch? 
Toch? Wellicht tot over vijf jaar! 

Liefs jullie trotse burgemeester,
Sietse Dijkstra

Afscheid van een trotse burgemeester
Het zit erop! Vijf jaar lang mocht ik burgemeester zijn van dit 
prachtige dorp. Wat heb ik ervan genoten. De afgelopen vijf jaar 
zijn ook zeker voorbij gevlogen. Ik heb overwogen nog vijf jaar 
erbij aan te plakken onder de naam “Sietske”. Maar ik vermoed 
dat niet iedereen daar in zal trappen. 

“Ik besloot
om mijn

eigen invulling
te geven”

Buurtbemiddeling bestaat 25 jaar 
in Nederland en wij van Scala willen 
dit samen vieren met een winactie 
waarbij buren een Fries kerstpakket 
kunnen winnen. Buurtbemiddeling 
Ooststellingwerf, Opsterland en 
Weststellingwerf helpt buren bij 
het zoeken naar een oplossing wan-
neer er onenigheid, problemen of 
ruzies zijn tussen buren.

Heb jij een superleuke buurvrouw? 

Staat jouw buurman altijd klaar om 
een handje te helpen? Vertel het ons 
door een reactie te plaatsen op onze 
Facebookpagina stichtingscala. 
Wanneer jij jouw buren tagt maak 
je kans op een Fries kerstpakket! 

Wil je meer weten over buurtbemid-
deling of contact zoeken met een 
buurtbemiddelaar? Kijk dan op de 
website van Stichting Scala, www.
scala-welzijn.nl.

Win een kerstpakket 
voor jou én je buurman 
of buurvrouw!

Data 
verschijning 
Op ’e Hichte

• 28 januari • 25 februari
• 25 maart • 29 april
• 27 mei • 24 juni
• 23 september • 28 oktober
• 25 november • 23 december
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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
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Dorpsbelang heeft hiervoor budget 
beschikbaar en is nu al vast op 
zoek naar mensen die het leuk vin-
den om de organisatie van dit feest 
weekend op zich te nemen. Vind jij 
het leuk om je aan te sluiten bij de 
feestcommissie? Meld je dan nu vast 
aan via dorpsbelang@donkerbroek.
nl! Weet je nog niet zo goed hoe 
dat werkt om iets te organiseren en 
ben je tussen 13-26 jaar? Lees dan 
hieronder het stukje over de Young 
Leaders training!

Let op! Nieuwe fietspaden 
nog geen strooiroute
Afgelopen periode is er hard 
gewerkt aan het nieuwe fietspad 
tussen Donkerbroek en Haule. 
Ook aan de Schansmeerweg is het 
onverharde fietspad vervangen door 
beton. Omdat dit nieuwe pad nog 
niet tegen strooizout kan, is het 
komende winter uit de strooiroute 
genomen. Is het glad en ga je op de 
fiets? Dan zit er niets anders op dan 
op de weg te fietsen. 

>> Automobilisten denk om de 

snelheid; fietsers denk om de ver-
lichting <<

Herhalingscursus AED / 
burgerhulpverlening
Veel van de burgerhulpverleners in 
Donkerbroek zullen afgelopen peri-
ode een bericht ontvangen hebben 
van hartslag.nu voor inschrijven 
van de herhalingscursus. Gezien 
de corona beperkingen worden de 
certificaten die verlopen, niet uit 
de oproeplijsten gehaald. Ook als 
het certificaat dus 2 jaar geleden 
behaald is (en dus verlopen), blijf je 
gewoon gealarmeerd worden mocht 
er een circulatiestilstand zijn in de 
buurt.

Wil je tussendoor je kennis opfris-
sen? Kijk dan op Youtube en zoek op 
hartslag.nu. Dorpsbelang zal zodra 
het mogelijk is de herhalingscur-
sussen gaan aanbieden in samen-
werking met Hartveilig Appelscha.

Young Leaders training voor 
jeugd van 13-26 jaar
In samenwerking met het 

Haulerwijkster activiteiten plat-
form en het plaatselijk belang van 
Haulerwijk zullen er begin volgend 
jaar 1 of meerdere trainingen van 10 
avonden aangeboden worden over 
het organiseren van activiteiten in 
Donkerbroek. Superleuk om samen 
met een vast ploegje, natuurlijk 
onder het genot van fris en chips, 
te leren hoe je leuke dingen kunt 
organiseren voor jouw eigen buurt, 
jouw leeftijdsgenoten, ouderen in 
je omgeving, iets met sport, een 
feestje of iets anders. 

Tijdens de gezellige trainingsavon-
den leer je wat daarvoor nodig is, 
waar jij goed in bent en wat je nog 
kunt leren.

Na afloop van de avonden krijg je 
een certificaat en ga je alles direct 
in praktijk brengen, door een acti-
viteit daadwerkelijk te organiseren. 
Hiervoor wordt budget beschikbaar 
gesteld en krijg je ondersteuning 
waar nodig. Als de activiteit afgelo-
pen is krijg je een tweede certificaat.
Heb je vragen of wil je meer info? 
Neem dan contact op met Marij 

Goote van Dorpsbelang via dorps-
belang@donkerbroek.nl of via de 
facebookpagina van Dorpsbelang 
Donkerbroek.

In januari zal de werving offici-
eel starten en de locatie bekend 
gemaakt worden, er zijn geen kos-
ten aan de trainingen verbonden.

Dorpsbelang Donkerbroek
wenst u Noflike Krystdagen

en in Lokkich Nijjier

Dorpsfeest 2023
Het lijkt nog ver weg, maar in 2023 is er weer dorpsfeest. Iets 
om naar uit te kijken!

Beste dorpsgenoten,
Voor de Nachtdravers zijn de mooiste dagen van het 
jaar weer aangebroken. Nu we de meeste vergaderingen 
hebben gehad, kunnen we met de voorbereidingen aan 
de slag en de laatste puntjes op de ‘i’ zetten. En hopen 
wij net als voorgaande jaren voor een feestelijke oude-
jaarsdag te zorgen.
Zoals u waarschijnlijk wel hebt gezien, zijn de Nachtdravers 
enveloppen meegestuurd in de dorpskrant van september. Alle 
Nachtdravers hebben in de afgelopen weken hun best gedaan 
om de Nachtdravers envelop bij u thuis op te halen. Hebben wij 
u nou gemist en wilt u de Nachtdraversenvelop alsnog geven, 
dat kan op diverse manieren. U kunt contact opnemen met de 
onze voorzitter Harold Vogelzang (06-27405590 ) of u kunt de 
envelop aan de deur brengen onze voorzitter (Herenweg 47) Een 
berichtje sturen via de facebookpagina van de Nachtdravers kan 
ook, dan zorgen wij ervoor dat de envelop bij u wordt opgehaald. 
Voor alle enveloppen die wij hebben mogen ontvangen, willen 
wij jullie heel hartelijk bedanken. Zonder deze giften hebben wij 
geen inkomsten om alles te organiseren. Nogmaals onze dank!

Uit vele ingevulde suggesties voor de giften, de Donkerbroeker 
van het jaar en de nieuwe burgemeester hebben wij een keuze 
gemaakt. We houden dit nog even geheim, de bekendmaking 
zal coronaproof worden gepresenteerd. Ook dit jaar hebben wij 
weer een drive-in bij de parkeerplaats van het Witte Huis tussen 
14:00-17:00 uur. Hier zullen wij ook het jaar feestelijk afsluiten.

De aanmeldingen van het gezamenlijke koffiedrinken van de 
70+’ers zijn geteld. Ondanks de omstandigheden hadden vele 
ouderen weer aangegeven te willen komen. Daar zijn wij blij 
mee en we gaan er een gezellige ochtend van maken. De gezel-
lige morgen zal waarschijnlijk plaatsvinden vanaf 10 uur in 
de voetbalkantine, waar wij zitjes zullen maken, zodat er 1,5 

meter afstand kan worden gehouden. Mocht de ochtend door 
veranderde omstandigheden niet door kunnen gaan, nemen wij 
contact met u op. Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact 
opnemen met onze voorzitter Harold Vogelzang. Wij hopen u te 
mogen verwelkomen!

Het is jullie vast wel opgevallen dat we afgelopen zaterdag 4 
december weer een grote verlichte kerstboom en een fairybell 
voor aan het dorp hebben geplaatst. Dit jaar komt de boom uit 
Donkerbroek. Met hulp van Loonbedrijf Veldkamp en hoveniers-
bedrijf Postma konden we de boom weer met gemak plaatsen. 
Terwijl de mannen de boom in de weer 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 bedankpakketjes gemaakt.

Voor alle kinderen van ons dorp is er weer een kindermiddag.
Deze zal dit jaar gehouden worden op het evenementen terrein 
tegenover de parkeerplaats van het Witte Huis Donkerbroek.
De kinderen tot en met groep 4 zullen binnen/buiten diverse 
spelletjes doen.  De grotere kinderen zullen een outdoor spel 
doen op het evenementen terrein. Tip : doe oude/warme kleren 
aan!?

Ons Nachtdraversboekje is ondertussen helemaal klaar en is 
besteld. Deze kunt u binnenkort in de bus verwachten. In het 
boekje kunt u terugvinden wat het programma van dit jaar is, 
blikken we terug op vorig jaar en zullen de nieuwe leden aan u 
voorgesteld worden. En zoals altijd is er een leuke prijsvraag en 
een kleurplaat waarmee de kinderen een leuke prijs mee kunnen 
winnen.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op Oudejaarsdag!
Mochten de omstandigheden veranderen, zullen wij u informe-
ren via onze Facebookpagina, Instagram en de poster bij de Coop.

Met vriendelijke groeten,
“De Nachtdravers”

Genieten van de klanten die onze 
showroom met onze producten 
komen bekijken, van alle bestellin-
gen die ons om de oren vliegen, van 
de medewerkers die druk doende 
zijn om onze producten te maken 
en te verzenden, van topdrukte op 
kantoor, van winnaars van onze 
acties die hun prijs komen halen, 
van verjaardagen die we vieren met 
taart, van de snuffelstagiaires van 
de Duisterhoutschool, van nieuwe 
deelnemers die komen kennisma-

ken, kortom volop actie en bedrij-
vigheid op de Fabryk.

De dames en heren van Fabryk 
Werkt zijn in het atelier en de 
werkplaats in hun element. Diverse 
technieken worden uitgeprobeerd 
en er worden prachtige producten 
gemaakt voor onze giftshop. Nienke 
is al weken druk met de limited edi-
tions, dit is een speciale uitgave van 
onze geometrische vormen met een 
bijzondere laag epoxy, waarvan de 
bestellingen ons om de oren vliegen 

(logisch, want ze zijn in het echt 
nog mooier dan op de foto), Myrthe 
druk doende is met blokjes verven 
voor onze nieuwe wanddecoratie, 
Martijn die druk in de weer is met 
de houten huisjes, Petra in haar 
element met het maken van klei-
ornamenten, Anneke zich verliest 
in het wolvilten, Marjon met vaste 
hand onze prachtige naamslingers 
de finishing touch geeft, Milan zich 
met zijn tomeloze en enthousiaste 
inzet onmisbaar maakt in de werk-
plaats bij Sytze en Alberdina zich 
naar hartelust uitleeft met al het 
aanwezige materiaal. Dit alles onder 
de bezielende leiding van Debby en 
Jeroel.

Naast deze drukte zijn we ons ook 
bezig met de voorbereidingen voor 
het nieuwe jaar en de voorjaarscol-
lectie. Zo gaat ons creatieve team 
in januari op keramiekcursus en 
gaan we voor inspiratie naar het 
Drents museum in Assen om de 
tentoonstelling over Frida Kahlo te 
bewonderen. 

En nu Fabryk weer uit zijn jasje 
dreigt te groeien, zijn er opnieuw 
plannen voor uitbreiding. Iets waar 
ik ontzettend blij van word. Ook 
omdat we daardoor nog meer mooie 
producten kunnen Fabryceren.
Binnen Fabryk zijn er nog volop 
mogelijkheden, voor een ieder vanaf 
18 jaar die op wat voor manier dan 
ook niet kan deelnemen aan de 
arbeidsmarkt. Onze kracht is ons 

brede scala aan creatieve mogelijk-
heden en de variatie aan werkzaam-
heden die wij kunnen bieden. Er 
is een fijn team aan begeleiders. 
Jeroel, Mhairu, Sytze en Debby zijn 
gekwalificeerd in  het begeleiden 
van de diverse doelgroepen.

Dus ben jij op zoek naar dagbeste-
ding met volop creatieve ruimte, 
ben je altijd welkom voor een ken-
nismakingsbezoekje om te kijken of 
het voor jou wat zou zijn. 

Namens ons team van Fabryk 
Design en Fabryk Werkt wensen wij 
jullie fijne Kerstdagen!

Met inspirerende groet 
Sytze en Esther Veenstra

Fabryceer een prachtig 2022!

Fabuleuze Fabryk Design dagen
Het zijn de drukste dagen van het jaar, op de Fabryk draaien 
de freesmachine en de lasermachine overuren en is de Fabryk 
familie volop in touw. Maar ondanks de drukte is het ook volop 
genieten. 
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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:

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

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

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

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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info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

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

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

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

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

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl
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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
Vd Belt agri service

VdWal dakbedekkingen
Vogelzang tentverhuur
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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

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

Hartenrijk 
[ psychosociale therapie ] [ EMDR ] [ wandeltherapie & hiking ]   

[ therapie bij trauma, rouw & verlies ]  [ paardencoaching ] 

Bovenweg 6 
Donkerbroek 

www.hartenrijk.nl 
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Kerstpuzzel Op ’e HichteKerstpuzzel Op ’e Hichte

De kerst staat weer voor de deur dus is het weer tijd voor de kerst puzzel van Op’e Hichte.
Dit jaar zijn er zelfs 2 puzzels een woordzoeker met een aantal kreten die dit jaar in het Donkerbroekemer nieuws zaten.

En een anagrammen puzzel van straten van in  ons dorp. Denk je op beide puzzels de juiste oplossing te hebben gevonden?
Dan kun je de antwoordstrook invullen en inleveren bij Coop Boonstra in de daarvoor bestemde bus,

of in de brievenbus bij Wilma Verlaan op Herenweg 39. 
Bakkerij v/d Molen heeft 2 lekkere prijzen beschikbaar gesteld die we gaan verloten onder de juiste inzenders.

Veel plezier en succes met het invullen dan de puzzels!

Anagrammen
Een anagram is een woord of zin, gevormd uit de letters van een ander woord 
of een andere zin maar in een andere volgorde. Bijvoorbeeld: Kakstoel - koel-

kast. De namen van de straten in Donkerbroek zijn in de mixer gegaan en daar 
zijn deze anagrammen uitgekomen. Vul de straat namen in het invulveld in en 

in de dik omlijnde kolom leest u van boven naar beneden de oplossing.

Woordzoeker
Zoek de woorden uit de lijst en streep ze door om de oplossing te vinden.

Woorden kunnen van links naar rechts en vice versa er in staan.
Ook zijn er woorden diagonaal en verticaal verstopt. Woorden kunnen elkaar 
hierbij kruizen. De oplossing zijn de overgebleven 9 letters gelezen van links 

naar rechts en boven naar beneden.

ANTWOORDSTROOK

Oplossing anagrammen:  ...........................................................................................

Oplossing woordzoeker:  ............................................................................................

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

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

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

Telefoonnummer ........................................................................................................

Anagrammen:
1. Gewone bv
2. Welke gap
3. Armste tarwe
4. Duo hoef
5. Huis wegstop
6. Atlas schroot
7. Tramhalte holst
8. Alras buurten
9. Deeg peg

10. Hees oevers
11. Criteria vaats
12. Haren wel
13. Dreumes ook
14. Getrouwde ma
15. Stro gele wok
16. Hond toezag
17. Burgermensen getwist
18. Schemer wagens
19. Wat vager

✁

Woordzoeker:
ACTIES
ADVERTEERDERS
AFGELAST
BOOT
BRUG
CORONA
COVID
DOARPSSINTRUM
DOKTERSPAAR
DONKERBROEK
DORPSBELANG

DORPSKRANT
GLASVEZEL
KAMPIOEN
KLOKKENLUIDER
NACHTDRAVERS
OMARMONS
REDACTIE
RINGSTEKEN
SINTERKLAAS
TRISTAN
UITDAGINGEN

SPELREGELS
Het strookje met de oplossing kan worden uitgeknipt en ingeleverd Bij Coop 
Boonstra of op in de brievenbus van Herenweg 39 bij Wilma Verlaan.
Oplossingen moeten voor 8 januari 2022 worden ingeleverd. Enkel originele, 
uit de krant geknipte, strookjes worden in behandeling genomen. Onder de juiste 
inzendingen zullen de winnaars worden getrokken. Prijswinnaars krijgen per-
soonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen 
kunnen niet worden ingeruild tegen hun geldelijke waarde
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HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

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

ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur
za 8.00 - 18.00 uur
zondag gesloten

CoopCompact Boonstra
Herenweg 13, Donkerbroek
Tel. 0516-491313

COOPCOMPACT BOONSTRA
& OPENINGSTIJDEN

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

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,- 

www.postmahoveniers.nl

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
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In Ooststellingwerf wordt dit jaar 
voor de tweede keer een verlichte 
boerderijen route gehouden. De 
route leidt je door Donkerbroek, 
Waskemeer, Haulerwijk en 
Oosterwolde oa. langs verlichte 
boerderijen en landbouwmachines. 
Dit geeft een bijzondere kijk op deze 
prachtige sector. 

De route komt is te vinden op de 
website: boerenentuinderspakken-
uit.nl  en op de facebook pagina 
ABO Doedag. Daarnaast liggen 
vanaf 15 december op verschillende 

plekken papieren routekaarten die 
opgehaald kunnen worden. Er kan 
weer gebruik worden gemaakt van 
een audiotour. Deze audiotour ver-
telt je meer over de verlichte boer-
derijen langs de route. De audiotour 
is te volgen via de izi. TRAVEL app.  
Ook is er dit jaar een autobingo 
bedacht die u zelf kunt printen en 
meenemen voor onderweg.

Omdat de route ook over de Pegge, 
de Herenweg, de Schapendrift en de 
Leidijk in Donkerbroek komt hopen 
we dat iedereen die hier aan woont 

zijn of haar huis en tuin gezellig 
zou willen verlichten met kerstver-
lichting. En rij mee! Je kan dichtbij 
huis starten, de route is een rondje 
dus je kan op elk gewenst punt 
beginnen.

Een ieder die deelneemt wordt 
geacht zich te houden aan de lan-
delijk geldende corona-regels. Het 
is niet toegestaan om tijdens de 
route de auto te verlaten. Ook ben 
je tijdens het rijden een verkeers-
deelnemer, dus dien je de wettelijke 
verkeersregels op te volgen. Het rij-
den van de route is op eigen risico. 
De organisatie kan niet aansprake-
lijk gesteld worden voor eventuele 
schade. 

De route kan gereden worden op 
zaterdag 18 december van 19.00 tot 
22.00 uur. Deze is ± 30 kilometer 
lang. Mocht je wat te doen willen 
hebben in de auto, hiervoor is een 
leuke autobingo gemaakt.

De ABO hoopt dat iedereen van de 
verlichte boerderijen route geniet. 
En dat we zo, juist in deze bijzon-
dere tijd, voor een lichtpuntje kun-
nen zorgen. 

Adressen voor papieren routekaart: 
- De Gaegelpolle
 Duistereweg 30 in Oosterwolde
- Eierautomaat 
 Jardinga 1 in Oosterwolde
- De Herberg
 Bakkeveensterweg 1
 in Waskemeer

Meer info ook op de website: 
https://boerenentuinderspakkenuit.
nl/evenement/abo-lichtroute/

Boeren zetten Ooststellingwerf 
in het licht
Op zaterdag 18 december organiseert de agrarische belangen-
behartiging Ooststellingwerf (ABO) een verlichte boerderijen 
route. Vorig jaar was de route een groot succes! De gehele route 
kun je vanuit de auto volgen. Het belooft een leuk uitje te wor-
den voor jong en oud!

Net als vorig jaar staken de 
Voedselbank, stichting Present, 
Humanitas, Scala en de gemeente 
Ooststellingwerf hun handen uit 
de mouwen en zo kon ook dit jaar 
een grote Sinterklaasactie organi-
satorisch én financieel goed gere-
geld worden. Speciaal dit jaar deed 

stichting Horse Out mee aan de 
Sinterklaasactie door een paarden-
rit te organiseren. De opbrengsten 
van deze rit zijn gedoneerd aan de 
Rotary, die dit bedrag weer symbo-
lisch overdroeg aan Dominique Tacx 
van Scala, welke verantwoordelijk 
is voor de coördinatie van de actie. 

De bekende jutezakken met cadeaus 
werden ingepakt door stagiaires 
en deelnemers van het Scala soci-
aal activeringsproject ‘Iedereen in 
Beweging’. 

De vrijwilligers van stichting 
Present, de Rotary en Humanitas 
bezorgden de cadeaus thuis bij de 
kinderen t/m 12 jaar, uit gezinnen 
met een minimuminkomen. Aan 
oudere broers, zussen en ouders 
werd ook gedacht. Zij kregen wat 

Sint brengt cadeaus langs
bij gezinnen met kleine beurs

Oosterwolde – 86 zakken met daarin speelgoed stonden opge-
stapeld in de sportruimte bij stichting Scala. Ruim 150 kinde-
ren in gemeente Ooststellingwerf werden voor Sinterklaasavond 
verrast door de hulpjes van Sinterklaas. 

lekkers en zelfs een kadootje. ‘’Het is 
fijn dat we door donaties deze actie 
weer konden doen dit jaar. Hierdoor 
konden we een hoop kinderen blij 
maken’’, vertelt Dominique Tacx van 
Scala, coördinator Sinterklaasactie.

Naast bovengenoemde organisa-
ties werd de actie mede mogelijk 
gemaakt door: stichting Horse 
out, Top1Toys Oosterwolde, de 
Rotaryclub Oosterwolde en Albert 
Heijn Oosterwolde. Zij deden een 
donatie, zorgden voor cadeautjes, 
pakten de cadeautjes in en/of gaven 
korting. Heb je een activiteit?

Geef dit door voor de dorpsagenda!
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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.

          

Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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

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 

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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Carbid regels
Als de melkbussen op oudejaarsdag traditiegetrouw de schuur 
uit gaan, is veiligheid natuurlijk erg belangrijk. Houd dan 
rekening met de volgende voorwaarden/regels:

• Maak gebruik van een melkbus en/of dergelijk voorwerp met een maxi-
male inhoud van 50 liter;

• Carbidschieten mag vanaf 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 
uur.

• De plaats vanwaar geschoten wordt, moet minstens op een afstand 
van 75 meter van de woonbebouwing zijn en op minstens 300 meter 
afstand van een gebouw waar dieren gehouden worden. Twijfels over 
de mogelijke locatie voor het carbidschieten? Neem contact op met de 
gemeente.

• De betrokken personen blijven zélf verantwoordelijk voor het afschie-
ten van carbid en dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Ook zijn zij 
zelf aansprakelijk voor eventuele schade aan derden.

• En houd je natuurlijk aan de corona maatregelen die op dat moment 
gelden.

Het sinterklaasliedje ging dit jaar even niet op bij buurtvereniging Westkapelle. Normaal is de 
goedheilig man altijd van harte welkom maar dit jaar hield men het bij voordeur bezoekjes. “Dan 
is er genoeg frisse lucht en kunnen we toch langs de gezinnen” liet Piet weten die de Sint verge-
zelde. Nadat er liedjes waren gezongen en de cadeautjes waren uitgedeeld sloot Piet het bezoek 
af met een flinke hand vol pepernoten. En die vind je overal terug, een van de kinderen liet weten 
dat ze zelfs tot boven aan de trap lagen!

Sinterklaasje kom maar even niet binnen

Oudejaarsploeg De Nachtdravers uit Donkerbroek heeft de 
verdwijning van een pop van Max Verstappen op zijn geweten. 
De pop verdween op 27 november vanuit de Red Bull Lounge 
op het circuit van Zandvoort. De pop draagt een officieel 
gedragen racehelm en pak.

De onderstaande tekst was erbij achtergelaten:

Max nam tijdelijk even de benen
en heeft de volle focus voor het trainen

hopelijk houdt hij Mercedes buiten de DRS
en wordt Lewis voorbijgevlogen door Perez

juich en schreeuw Max naar de top
zo wordt onze nieuwjaarsstunt geen flop

jullie zien Max vanzelf ergens weer staan
en begin januari weer bij jullie op de baan

Gr. een oudjaarsvereniging

De stunt liep echter in de soep omdat Red Bull Max nodig was voor een 
expositie in de Koepel in Breda. Nadat er een zoekactie was opgezet voor 
de pop, heeft de oudejaarsvereniging besloten om Max naar het hoofd-
kantoor van Red Bull te brengen. De leden van de Oudejaarsvereniging 
zagen in dat de timing van de stunt 'erg ongelukkig' was.... Max is tot en 
met 11 december te zien in de oude koepelgevangenis in Breda.

Max Verstappen voor
heel even in Donkerbroek

Voor de patiënten van huisartsen-
praktijk Donkerbroek is het vanaf 
nu mogelijk om via het online zorg-
portaal op de website hun eigen 
medische dossier van de huisarts 
in te zien. 

Onder het kopje ‘uw dossier’ zijn 
onder andere de uitslagen van 
onderzoek (bijvoorbeeld van bloed-
onderzoek), het advies van de huis-
arts en/of praktijkverpleegkundige 
en medicijnen waar u allergisch 
voor bent te vinden. 

Heeft u nog geen account aange-
maakt op het zorgportaal van uw 
huisarts? Ga naar wwww.huisart-
senpraktijkdonkerbroek.nl en klik 
vervolgens op het kopje ‘nieuws’ 
(aan de linkerkant). In het nieuws-
bericht ‘Aanmaken account zorg-
portaal’ staat een link. Via deze link 
maakt u eenvoudig een account aan 
en kunt u inloggen in uw online 
zorgportaal. Via het zorgportaal 
kunt u ook makkelijk medicatie 
bestellen, afspraken bij de huisarts 
inplannen en is het mogelijk om 
een (niet-dringende) vraag te stellen 
via een e consult.

Ook is het mogelijk om na het 
aanmaken van een account de app 
‘UwZorgOnline’ te downloaden 
zodat u altijd snel uw gegevens bij 
de hand heeft. 

Zijn uw gegevens veilig?
Alleen de huisarts en de medewer-
kers van de huisartsenpraktijk en 
uzelf kunnen uw gegevens zien. Uw 
gegevens zijn veilig en andere men-
sen kunnen ze niet zien. U ziet uw 
medische gegevens nadat u veilig 
inlogt. 

Pas op met het geven van 
uw gegevens aan anderen
U kunt uw medisch dossier aan 
anderen laten zien. Bijvoorbeeld 
aan een familielid of aan een goede 
vriend die u helpt met de zorg 
voor uw gezondheid. Bedenk eerst 
of u het goed vindt dat iemand 
anders uw gegevens ziet. Geef nooit 
zomaar uw gegevens. 

Soms vragen verzekeraars, gemeen-
ten of een andere bedrijf om infor-
matie over uw gezondheid. Vaak 
bent u niet verplicht om die gege-
vens te geven. In sommige gevallen 
kan het zijn dat u de gegevens wel 
wilt geven. Geef dan nooit uw hele 
medisch dossier en geef alleen de 
gegevens die nodig zijn.

Twijfelt u over het geven van uw 
medische gegevens aan iemand? 
Bespreek dit dan met uw huisarts of 
de assistente. Zij kunnen u helpen. 

Uw gegevens zijn persoonlijk. Geef 
uw inlogcodes nooit aan anderen.

Inzicht in uw medische dossier

Auto vliegt uit 
de bocht, 
vrouw bekneld 
in voertuig
Een vrouw is zaterdagavond 11 
december gewond geraakt bij 
een ongeval op de Herenweg in 
Donkerbroek. Ze raakte bekneld in 
het voertuig dat kort daarvoor uit de 
bocht was gevlogen. De auto kwam 
tot stilstand tegen een boom.

Om 18.19 uur werden de hulpdien-
sten opgeroepen voor het onge-
val waarbij in totaal drie inzitten 
gewond geraakt. Zowel de politie, 
brandweer en ambulance kwamen 
ter plaatse.

De brandweer heeft de vrouw uit 
haar benarde positie bevrijd. Ze is 
daarna per ambulance met spoed 
overgebracht naar het ziekenhuis.
In de auto zaten ook nog twee 
mannen. Voor hen kwamen later 
nog twee ambulances ter plaatse. 
Zij zijn ook meegenomen naar het 
ziekenhuis. Vanwege de afhandeling 
van het ongeval is de weg enige tijd 
afgesloten geweest voor het verkeer.
(tekst en foto: Waldnet.nl)



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek December 202116

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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

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
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Deze keer iets over een vogel die 
in de wintermaanden soms met 
zeer grote aantallen in ons land 
voorkomt maar zodra de winter 
invalt zijn ze weer vertrokken. Op 
enkele vogels na die nog wat blij-
ven hangen. Deze vogels zoeken 
dan wel de meer beschutte plekken 
op zoals de bebouwde kommen, 
maar dit alleen in de periode van 

schaarste aan voedsel. Opvallend 
was dat ik in begin november een 
tiental koperwieken samen met een 
groepje spreeuwen voedsel zoekend 
op het gazon zag. Als ze bij ons ver-
blijven zoeken ze meest insecten op 
de graslanden. 

Eind oktober begint de trek van 
uit Scandinavië naar het zuiden. 

Als in het noorden de vorst invalt 
zetten ze gezamenlijk de trek in 
naar het zuiden. Zo komen ze ook 
in onze omgeving en dat in zeer 
grote aantallen vaak in gezelschap 
van spreeuwen en kramsvogels. 
Zo meldt de bekende vogelkenner 
Albarda in 1884 soms ontelbare 
menigtes op doortrek. Bij zulke 
grote aantallen is het moeilijk aan 
te geven hoeveel het er precies zijn.
Het broedgebied is dus in 
Scandinavië en de Taiga velden in 
de Oost-Europese landen. Bij een 
dichte ondergroei maken ze een 
nest op de grond en leggen daar 4 
tot 6 eieren die na een broedperiode 
van 14 tot 16 dagen uit komen. Ze 
verblijven dan nog een paar weken 
op de nestplaats en worden door 
de ouders gevoerd met bessen en 
enkele vruchten van bomen. Als de 
begroeiing open is dan maken ze 
een nest in de struiken. Dit kunnen 
ze bij voldoende voedsel nog een 
keer herhalen.

De kleur van de volwassen vogel 
is het beste te omschrijven met de 
hoofdkleur bruin. Met op de zijkant 
enkele witte strepen evenals op de 
kop maar onder de vleugels een 
rood oranjeachtige kleur die het 
beste opvalt als de vogel weg vliegt. 
Daar heeft ze ook haar naam aan te 
danken.

Koperwiek
Latijnse naam: Turdus iliacus iliacus

Fryske namme: Readwjuk

De zang ondanks dat ze bij de fami-
lie van de lijsters is in gedeeld, stelt 
niet veel voor. Als ze in een groep 
bij elkaar zitten is het te vergelijken 
met het geluid van spreeuwen en 
wordt omschreven als kwelen.

Het is nu een beschermde soort 
maar daar was wel een wet voor 
nodig en die is er in 1912 gekomen 
en sinds dien is het een beschermde 
vogel. De jacht bestond door het 
plaatsen van strikken van paarden-
haar gemaakt waar men achter de 

lus van de strik een bosje bessen had 
gehangen. Nu was deze soort moei-
lijk te vangen en daar gebruikte 
men een dubbele opstelling voor. In 
Gaasterland noemde men deze soort 
Noormantsje. Het lijkt me niet dat 
er veel vlees aan zat maar men ver-
diende er een paar centen mee.

Ik wens een ieder
prettige feestdagen en 

een gelukkig nieuwjaar!

Ziekte, operatie, vermoeidheid, 
pijn, rouw, armoede, angst, een-
zaamheid, kauw- of slikproblemen, 
verdriet, verslaving, wond, ademha-
lings-, maag-  en darmproblemen 
kunnen oorzaken zijn. 

Soms gaat iemand dan 
minder eten, en is het 
logisch dat er kilo’s 
kwijt raken. Soms blijft 
iemand goed eten, maar 
heeft het lichaam meer 
voedingsstoffen nodig. 
Denk maar eens aan een 
grote wond, hier gaan veel ener-
gie en bouwstoffen in zitten om 
te helen. Of wat je vaak hoort bij 
COVID-19, dat mensen langere tijd 
vermoeid blijven.

Wat vaak gebeurd is dat je lijf bij 
‘stress’ de eigen eiwitreserves gaat 
gebruiken, om er bouwstoffen 
afweercellen en hormonen van te 
maken. Die reserves zitten vooral 
in de spieren, we zien dus vaak dat 
mensen hun spieren kwijt raken bij 
ziekte, en onvoldoende voeding. 

Je vetreserves raak je hiermee dus 
niet snel kwijt, het is niet per sé 
goed voor de lijn. Minder spiermas-
sa wekt op: vermoeidheid, kracht-
verlies, grotere kans op vallen, lus-
teloosheid, slechte wondgenezing, 
hart en longen werken minder goed 
en je hebt meer kans om te over-
lijden.

Goed blijven eten bij ziekte of onge-
mak is erg belangrijk, om niet in 
een negatieve spiraal naar beneden 
te raken, maar juist er zo goed en 
snel mogelijk bovenop te komen. 
Een grote uitdaging natuurlijk om 
je eetpatroon aan te passen, als er al 
zo veel aan de hand is…

Soep, groente en fruit, zijn bij het 

behoud van kracht niet het belang-
rijkste, hier zitten geen eiwitten in. 
Juist door meer zuivel, vlees, vis, ei 
en noten, eet je lijf minder veel van 
je spieren op.

Hoe eerder je voeding slim 
inzet, hoe beter. In ver-
schillende ziekenhui-
zen wordt bijvoorbeeld 
al aangeraden om de 
wachttijd vóór een ope-
ratie als ‘trainingstijd’ in 
te zetten, met krachtoe-

feningen én eiwitrijke voe-
ding, zodat mensen zo fit moge-

lijk op de operatietafel komen en 
dagen eerder naar huis kunnen en 
minder complicaties krijgen. 

Wij zijn Sanne de Ree en Deveny 
Tolboom. Sanne begeleidt cliënten 
in Wijnjewoude en Jubbega (ook in 
de avond)  en Deveny in Haulerwijk 
en Donkerbroek. Van maandag tot 
en met woensdag zitten wij hier 
voor je klaar en mocht dat niet 
lukken, dan doen we ook aan telefo-
nische consulten of via beeldbellen. 
Vind je het fijn als een van ons met 
je mee kijkt naar de voeding? Wij 
zijn te bereiken via 06-30375766 of 
info@sannederee-dietist.nl. 

Wist je trouwens dat iedereen stan-
daard 3 uur per jaar bij de diëtist 
kan komen voor begeleiding en als 
je door je eigen risico heen bent je 
geen verdere kosten meer hebt? 

Op krachten blijven
Als je het woord diëtist hoort, dan denk je waarschijnlijk aan 
overgewicht en af moeten vallen. Het gebeurd ook andersom, 
wij zien ook regelmatig mensen die onbedoeld zijn afgevallen!

Hoe eerder
je voeding
slim inzet,
hoe beter!

Maar liefst zes teams van topsport-
stichting Acro Academy Noord 
Nederland wisten zich hier overtui-
gend te kwalificeren voor deelname.

Anna Koster uit Donkerbroek kwam 
met haar partners Nova Houtman 
en Nynke Veenma uit in de cate-
gorie Senioren. De dames hadden 
op het vorige kwalificatiemoment, 
twee weken geleden, al diepe indruk 
gemaakt op de jury met hun hoge 
scores, en wisten met hun deel-
name vandaag te laten zien dat hun 
niveau onverminderd hoog blijft. 
Na Anna's zilveren medaille op het 

EK 2019 en haar bronzen medaille 
op het EK eerder dit jaar is het 
trio (een combiteam Acro Academy/
FC Meppel/SV Donkerbroek) hele-
maal klaar voor deelname aan het 
Senioren WK.

In de Junioren-2 nam Tess Offringa 
met haar partner Esmee de Graaf 
en Tess Offringa (combiteam Acro 
Academy/SV Donkerbroek) deel 
aan de kwalificatiewedstrijd. Ook 
zij wisten eerder een bronzen 
medaille te scoren op de Europese 
Kampioenschappen, en het spran-
kelende duo had dan ook geen enke-

le moeite met de limieten deze en 
vorige kwalificatiewedstrijd.

Mede met de prestaties van deze 
teams betekent dit dat alle zes 
teams van de Acro Academy die zich 
probeerden te kwalificeren voor dit 
WK daarin ook geslaagd zijn, en 
dat wederom een groot deel van de 
Nederlandse delegatie zal bestaan 
uit gymnasten van deze topsport-
stichting uit het Noorden. 

Anna en Tess zijn de laatste jaren 
vaste gezichten in de delegatie: ook 
op het WK 2018, het EK 2019 en 
het EK 2021 waren zij van de partij. 
Zij zien dan ook beiden erg uit naar 
hun deelname aan het WK 2022.

Op 28 november werd de tweede kwalificatiewedstrijd gehouden 
voor de Wereldkampioenschappen Acrobatische Gymnastiek 
2022, die van 3 tot 13 maart gehouden zullen worden in Bakoe, 
Azerbeidzjan. 

Jorrit Veenstra Tess en Anna 3e en 
4e van links op de voorste rij

Gymnastes zeker van WK Acrogym

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Inleveren kopij krant
De kopij van de krant kunt u
inleveren via ons mailadres:

dorpskrant.opehichte@gmail.com 

Advertenties:
(0516) 49 16 14 of 49 16 61

en het e-mailadres

Zie verder colofon op pagina 3!
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DEJONG

Uw E-bike Specialist!  

Gratis haal en breng service
in een straal van 10 km 

vanaf Oosterwolde.

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

Volg ons op Facebook en InstagramVolg ons op Facebook en Instagram

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

’T WEST 30  -  8435 VN  -  DONKERBROEK

Wij wensen u fijne feestdagen en een
gelukkig en gezond

Wij staan ook volgend jaar
weer graag voor u klaar.

Fĳne Feestdagen
en een Goed 2022

KERSTKAARTEN

Mr. Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwĳ k
06 20 06 03 78
info@bvkvormgever.nl
www.bvkvormgever.nl

En natuurlĳ k . . .
• Geboortekaarten
• Jubileumkaarten
• Rouwkaarten

• Flyers/folders
• Boeken/magazines
• Drukwerk bedrĳ ven
• Enz. enz.
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Injectatie
K O R F B A L  K O R F B A L  Donkerbroek/Dio/Odis/VZK

Nieuws??
Er is momenteel weinig nieuws te 
melden. 
Hoe komt dat?
Door de corona-maatregel “avond-
lockdown” vanaf 17,00 uur trainen 
de senioren niet en spelen de A1 en 
senioren 1 en 2 geen competitie.
Wel proberen ze oefenwedstrijden 
te organiseren overdag. En anders 
trainen ze op zaterdag.
Voordeel hierbij is dat ook onze 
welbekende sporthal De Bongerd in 
Haulerwijk beschikbaar is.

Wel een nieuwtje:
De wedstrijden:
Junioren A1 – Hoogkerk A1
Senioren 2 – DOW/TFS/Wez 
Handich 6
Senioren 1 – Thrianta 1 
van 27 november jl. waren d.m.v. 
een livestream te volgen.

Op een gegeven moment 
zelfs met 719 weerga-

ven, dus kijkers van de wedstrijd.
(op de laatste dag dat er nog geen 
lockdown-tijdbeperking was).

2e punt:
De jeugd en senioren 3 + 4 spelen 
wel.
Maar op 1 of andere manier wordt 
de Tussenstand niet vermeld op 
de daarvoor in het leven geroepen 
kanalen.
Wel kunnen we melden dat alle 
ploegen met wisselende uitslagen 

de competitie zijn gestart.
En dat Lintjo 3 weer een plaag 

is voor ons 4e team.
En dat de E2 en E3 het 
erg goed doen..

Voor alle uitslagen 
kunt u naar KNKV.nl/
Competities/ Competitie 

Overzicht/ DIO/
Donkerbroek/ODIS/VZK

We hopen u veel positief nieuws te 
mogen melden in 2022.

Er zijn veel wedstrijden vanaf april 
te zien in Donkerbroek. En daar 
gaan we allemaal bij zijn.

Denk om jezelf en 
denk om elkaar.

Agenda
Donderdag 30 december a.s.  

Oliebollenactie
Bestelling af te halen in de kan-
tine.

Prettige
Kerstdagen en
een sportief,
maar vooral
gezond 2022

 
 

     
     
     
     
     
             

Net als andere jaren kunt u uw oliebollen weer bestellen 
bij sv Donkerbroek. 

Vers in huis en u steunt hiermee onze vereniging. 
 

13 Oliebollen zonder krent € 9,50 

11 Oliebollen met krent € 8,50 

Appelflap per € 2,50 

Wij komen bij u langs aan de deur. U kunt direct uw bestelling opgeven. 

U heeft ons gemist? Geef uw bestelling voor 22 decemver door via 
omnisvdonkerbroek@gmail.com 

Vermeldt naam, adres en telefoonnummer. 

 

Haal uw bestelling donderdag 30 december op, 

in de kantine op ons sportpark van sv Donkerbroek 

Jaarvergadering
Vanwege het feit dat de jaarverga-
dering van de afdeling voetbal niet 
door is gegaan, hebben we de Omni 
jaarvergadering tot nader order uit-
gesteld.

We gaan er vanuit dat dit in 2022 als-
nog plaats mag vinden. Jaarverslag 
en agenda zullen we vooraf in deze 
krant publiceren.

AED
De AED die bij de kantine aan de 
buitenmuur hangt is defect geraakt 
door inregening.

Via Dorpsbelang wordt hiervoor een 
oplossing gezocht voor zowel de 
kast als de AED zodat we spoe-
dig weer een volledige dekking in 
Donkerbroek hebben.

Stand van 
zake acties en 
subsidie 
aanvragen
De Grote Clubactie is afgesloten 

en als we een voorlopige progno-
se mogen geloven is de opbrengst 
ongeveer gelijk aan vorig jaar. In 
de volgende editie van deze krant 
zullen we het juiste bedrag presen-
teren maar op voorhand willen wij 
alle loten verkopers en loten kopers 
heel erg bedanken voor de inzet en 
donaties!

De eerste subsidie van de drie die 
zijn aangevraagd voor verduurza-
ming en verbouwing van de sportac-
commodatie is toegekend. Stichting 
Ontwijk heeft positief op onze 
aanvraag gereageerd! We zijn het 
bestuur hiervoor zeer erkentelijk.

We wachten nu in spanning op de 
uitslag van de laatste aanvragen 
zodat de opdrachten de deur uit-
kunnen en we met de planning van 
werkzaamheden kunnen beginnen.

Wordt vervolgd!

Omni sv Donkerbroek Geen 
activiteiten van-
uit vogelwacht 
Donkerboek
Zoals de meeste inwoners van 
Donkerbroek bekend is, organi-
seert de vogelwacht in de kerstva-
kantie een activiteit voor de jeugd 
uit het dorp en omgeving, namelijk 
vogelhuisjes maken.

Echter voor het tweede jaar zijn wij 
genoodzaakt dit te annuleren i.v.m. 
met het wel bekende covid 19 virus 
Helaas zal om deze zelfde reden de 
koekactie geen doorgang vinden. 
Wij zijn onze vrijwilligers, leden en 
donateurs dankbaar voor de in het 
afgelopen jaar 
Voor een ieder fijne feestdagen en 
een gezond en gelukkig 2022 
Bestuur vogelwacht Donkerbroek
Secretaris John Koopmans
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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

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

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

Jan Boonstra & Zn.
installatiebedrijf

GA VOOR DUURZAAM!
• Pelletkachels
• Zonneboilers
• Zonnepanelen

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

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

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl


