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Van crisis naar crisis
Het lijkt allemaal goed te gaan met 
de BV Nederland. Deze zomer gin-
gen we massaal op vakantie. We 
proberen de verloren tijd van de 
corona pandemie in te halen. Lange 
wachtrijen op Schiphol en allemaal 
met de caravan of de camper op 
stap. Toen al brandde het letterlijk in 
Europa en in de tussentijd dient de 
ene na de andere crisis zich aan. We 
hadden al de toeslagencrisis en nu 
ook de stikstofcrisis. Boeren die zich 
wanhopig afvragen of hun bedrijf 
nog toekomst heeft. Maar hebben 
we werkelijk een stikstofcrisis of 
is dit een poging van één van de 
regeringspartijen om gewoon 50% 
van de boeren op te ruimen zodat de 
randstad meer ruimte krijgt. Maar 
de gevolgen zijn groot voor het plat-
teland, onze economie en voedselze-
kerheid. Dan hebben we een woon-
crisis. Jongeren maar ook ouderen 
kunnen geen woning meer kunnen 
huren of kopen. Bij de woningco-
operatie Actium hoef je niet aan 
te kloppen. Het toewijzingsbeleid 
is zo ondoorzichtig en onze eigen 
dorpsgenoten hebben geen schijn 
van kans om een woning toegewe-
zen te krijgen. En met de vluchte-
lingen weten we ons geen raad. We 
kunnen hen geen tijdelijk onderdak 
bieden. Maar in onze maatschappij 
is er ook geen plek voor hen. Op de 
krappe woningmarkt worden sta-
tushouders als verdringers gezien. 
Hiermee is het vluchtelingenbeleid 
ook een crisis. We hebben een kli-
maatcrisis. De aarde warmt op. We 
hebben veel meer warme zomers 
en zachte winters. En dan moeten 
we met ons allen de aarde redden 
door hier in Nederland maar meer 
natuur te creëren. De opwarming 
van de aarde is een feit. Maar weten 
we echt waardoor de opwarming 
van de aarde komt. Mogelijk is het 
de stand van de zon ten opzichte 
van de aarde. En dan hebben we nu 
ook de energiecrisis. Prijzen van 
gas en electra die door het dak 
gaan. De energieprijzen vervier- of 
vervijfvoudigen zich of zelfs meer. 
En wat doet onze overheid. Niets 
zo lijkt het. Gezinnen, bedrijven en 
het verenigingsleven zitten met de 
handen in het haar. Hoe gaan we dit 
betalen. De komende maanden gaan 
we ervaren hoe erg het wordt. Laten 
we hopen dat de ellende meevalt. 
Maar zeker is dat het een “koude” 
winter wordt. Groningen durft de 
regering niet meer te vragen om gas 
omdat zij tot vandaag de Groningers 
weinig hebben geboden. Den Haag 
heeft feest gevierd met het gas uit 
het Groningerland. En we dachten 
dat het verenigingsleven klappen 
had gekregen met twee jaar corona. 
De klap van de energiecrisis kan 
wel eens veel en veel groter zijn. 
Klokkenluider zegt: hou op met het 
creëren van crisissen. Kabinet van 
Nederland ga regeren en Tweede 
Kamer controleer op hoofdlijnen en 
niet op een paar details waar je mee 
kunt scoren. En Donkerbroek? Biedt 
hulp waar die nodig is

De opbrengst van de acties wordt 
ook dit jaar eerst verzameld door de 
stichting snertacties en daarna ver-
deeld over de verschillende vereni-
gingen die aangegeven hebben mee 
te willen helpen met de acties. Dit 
om te voorkomen dat er verschillen 
in opbrengsten ontstaan tussen de 
verenigingen. 

Door alle stijgende kosten van ener-
gie en ingrediënten heeft de stich-
ting snertacties moeten besluiten 
de prijs van 1 liter snert te verhogen 
naar €3,-. Houd hier rekening mee 
als u de pan buiten klaar zet voor de 
eerste actie.

Wij hopen dat u desondanks weer 
snert wil kopen om de verschillende 
verenigingen in de dorpen te onder-
steunen. Mocht u een keer geen 
snert willen dan mag u natuurlijk 
ook altijd een gift doen zodat u wel 

meehelpt om de verenigingen te 
ondersteunen.

Snertacties 2022-2023
8 oktober 2022
5 november 2022
10 december 2022
14 januari 2023
11 februari 2023
11 maart 2023

Het snertseizoen
gaat weer beginnen

laptop in zodat ze op het eiland 
kan werken en vertrekt. Op de boot 

ontmoet Esmee Finn. 
Ze hebben meteen 
een klik en Esmee 
is blij dat ze iemand 
kent op Ameland. 
Als ze dan ook nog 
samen een huis gaan 
opknappen, sprin-
gen er vonkjes over. 
Finn doet echter niet 
aan verliefd worden, 
laat staan een rela-
tie aangaan. Hij 
vertrouwt zichzelf 

niet meer nadat hij een onvergeef-
lijke fout gemaakt heeft. Ondanks 
zijn serieuze waarschuwingen kan 
Esmee haar gevoelens voor Finn 
niet onderdrukken. Zo erg kan wat 
er gebeurd is niet zijn, toch?

Ryanne Veldkamp (1992) debu-
teerde eind 2021 met Omarn òns.  
Duinafslag is het tweede verhaal van 
haar hand en eveneens een feelgood 
met een rauw randje. Geniet van dit 
verhaal over verlies, hoop en liefde 
in Ameland. Tevens verschijnt eind 
van dit jaar Breekpunt. Het eerste 
deel van de breekbaar-serie.

Ryanne signeert nieuwste boek
Op 30 september zal Ryanne Veldkamp van 14.00 tot 16.00 haar 
nieuwste boek Duinafslag signeren in de Bruna te Oosterwolde.

Moniek de Haan, van ijsmakerij de 
Haan, stelde maar liefst twee heer-
lijke prijzen beschikbaar. De win-
naars zijn Anja Kruit en mevrouw 
Meijerhof. Helaas was Anja verhin-
derd tijdens de prijsuitreiking, maar 
haar moeder nam de honneurs waar 
en nam de prijs in ontvangst. 

Bij beide prijswinnaars wordt wel 
vaker gepuzzeld en de dames waren 
het roerend met elkaar eens: de 
wipkip (in de Helmholtstraat) was 
het moeilijkste om te raden. Dit was 
in ieder geval bij beiden de laatste 
die ingevuld werd op het antwoord-
strookje. Beide winnaars hebben de 
puzzel niet alleen gemaakt: Anja 
is er regelmatig met haar vader 
met de auto op uit geweest en 
mevrouw Meijerhof met haar man, 
veelal lopend met hun hondje. Eén 
van de foto’s was voor hun wel erg 
gemakkelijk: deze was in hun eigen 
tuin genomen. Ook stond er een 
tuinbank op, die hun wel heel erg 
bekend voorkwam, maar inmiddels 
niet meer in hun eigen tuin staat. 

De juiste antwoorden zijn:
1 Oan ̀ e Trijesprong; 2 Posthuisweg; 3 
De volkstuintjes; 4 Laurentiusstraat; 
5 Vicariestraat; 6 CAV Donkerbroek; 
7 Van Zandenstraat; 8 Veerhuisweg; 
9 Nijhof; 10 Helmholtstraat; 11 
Nederlands Hervormde kerk / 
Laurenstsjerke; 12 Wilpkamp; 13 

Vosseheer; 14 Vicariestraat; 15 De 
melkfabriek; 16 21; 17 2A.

Uitslag zomerpuzzel
In de dorpskrant van juni stond een zomerpuzzel, met zorg 
gemaakt door Wiebe en Wieger. Het viel voor een aantal mensen 
nog niet mee om de juiste antwoorden te vinden op de vragen 
behorende bij de 17 foto’s. 

Anja Kruit is ook wijs met het 
heerlijke ijs. Hopelijk hebben beide 
families een grote vriezer, want er 
zat maar liefst 2½ liter ijs in de 
bak!

Moniek de Haan overhandigt de 
prijs (een bak heerlijk yoghurt 
bosvruchtenijs, de favoriete smaak 
onder de klanten van ijsmakerij 
de Haan) aan winnares mevrouw 
Meijerhof. 

Flaptekst Duinafslag: Een maand 
lang naar Ameland? Daar heeft 
Esmee niet veel zin in. Maar het is 

het laatste cadeau van haar moeder, 
die kortgeleden is overleden. Dus 
ze moet wel gaan. Ze pakt haar 
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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

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

www.postmahoveniers.nl

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

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

Bovenweg 6 
Donkerbroek 

www.hartenrijk.nl 

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

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

dorpskrant.opehichte@gmail.com

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!

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

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, Sl. de Bruïneweg 6a, 
Haulerwijk, tel. 06-20060378 of 
www.bvkvormgever.nl

BROEKJES

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

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

Fit & Foodie
Lifestyle
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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 oktober
Kopij inleveren kan t/m

23 oktober

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 oktober 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
t.n.v. stichting dorpskrant 
Donkerbroek 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

Wie heeft informatie?
Mijn naam is Gerrit Talens en woon in Leek.
Ik ben al enige jaren bezig om het oorlogsverleden van mijn vader in 
beeld te brengen.
Het is het tot nu toe erg moeilijke informatie te verkrijgen daar mijn 
vader zelf nooit over deze droevige tijd wilde of misschien niet kon pra-
ten. ( het verdriet van het stil zwijgen)
Sinds kort komt her en der info naar voren waarbij zo langzamerhand 
de puzzelstukje in elkaar vallen.
Of deze informatie voor de 100 % klopt zal voor mij altijd een raadsel 
blijven maar toch.
Dat mijn vader als 18 jarige jongen weigerde om in te gaan op de oproep 
om naar Duitsland te gaan om daar te werk te worden gesteld. Betekende 
voor hem dat hij moest onderduiken.
Vanuit zijn woonplaats Eext ( Drenthe) is mijn vader ( Geert Talens) 
vertrokken en terecht gekomen bij de familie P.K.Meinesz –Hilverda 
in Donkerbroek. Meneer Meinesz was de toenmalige directeur van de 
melkfabriek in Donkerbroek.
Bij deze familie vond mijn vader zijn eerste onderduik adres. Na enige 
tijd werd het te riskant om langer bij de familie Meinesz te blijven en 
heeft na verluid mijn vader onderdak gekregen bij de familie Visser ( of 
naam die hierop lijkt) ook in Donkerbroek of directe omgeving.
Ook daar werd het op zeker moment te riskant en heeft mijn vader 
ondergedoken gezeten in Lhee nabij Dwingeloo. Bij de familie Kruithof 
daarvan is bekend dat hij hier tot het eind van de bezetting onderdak 
heeft gehad. Bij onraad werd er toevlucht gezocht in de bossen nabij 
Lhee. Waar dit onderduikershol zich bevind is sinds kort bij mij bekend.
Nu ben ik opzoek naar familie leden van de familie Meinesz- Hilverda en 
of Visser of familie wiens naam hierop lijkt.
Bekend is dat:
 De familie Meinesz - Hilverda twee jonge kinderen had. Dirk geboren 
op 13 september 1941 en Aafke Frederika geboren op 28 januari 1943. 
Vader was directeur van de melkfabriek te Donkerbroek
Van de familie Visser ( of een naam die lijkt op die van Visser) is voor 
zover mij bekend dat dit gezin bestond uit vader, moeder en wat oudere 
kinderen te weten 1 zoon en 3 dochters. Met name met een van de doch-
ters zou mijn vader het erg goed hebben kunnen vinden.
Mijn vraag is of het voor iemand die dit leest herkenbaar klinkt of kan 
iemand mij in contact brengen met nazaten van een van deze beide 
families die meer informatie hebben en aan mij kunnen verschaffen 
betreffende mijn vader ( Geert Talens) ten tijde van zijn verblijf in 
Donkerbroek.
Het is de bedoeling dat ik een naslag werk kan maken voor mijn kinde-
ren en kleinkinderen betreffende hun opa en overgrootvader zodat deze 
niet verloren gaat en wordt vergeten.
In afwachting van een reactie.

Met vriendelijke groet Gerrit Talens
Nienoordshaven 25 
9351 AW Leek

Ps. Ik heb inmiddels contact met Aafke Meinesz en zal haar binnenkort 
ontmoeten.

In en rondom Donkerbroek doen 
wij als vrijwilligers van de lokale 
Veilig Verkeer Nederland afdeling 
verschillende activiteiten. Denk 
hierbij aan voorlichtingen op scho-
len over de veilige fiets, fietskeu-
ringen en helpen bij het jaarlijkse 
Verkeersexamen in Oosterwolde. 
Wij zijn opzoek naar versterking 
van ons lokale vrijwilligersteam. Dit 

najaar gaan we bijvoorbeeld fietsen 
van de kinderen controleren, zodat 
ze in de donkere dagen weer veilig 
op pad kunnen gaan. Lijkt het je 
leuk om af en toe aan te sluiten bij 
een activiteit voor verkeersveilig-
heid in de buurt? Stuur een mailtje 
naar Sanne via steunpuntnoord@
vvn.nl. 

Hulp gezocht bij Veilig Verkeer 
Nederland activiteiten

Ziet u ergens zwerfafval, een kapotte 
lantaarnpaal, losse stoeptegel of valt 
u iets anders op in de gemeente? 
Dan horen wij dat graag. Vanaf nu 
gaat dit nog makkelijker via onze 
vernieuwde melddesk. 

Melding doen
U kunt zelf een nieuwe melding 
maken via het formulier op de web-
site. Voordat u een melding doet, 
kunt u eventueel op onze website 
zien of er al een melding is gedaan. 
Ga naar: www.ooststellingwerf.nl/
melding-doen

App
U kunt ook gebruik maken van 
de gratis MijnGemeente app. Deze 
app vervangt de Verbeterdebuurt 
app. De app is te downloaden in de 
Google Playstore en Apple Store. Via 
de MijnGemeente app kunt u direct 
op de locatie van de overlast een 
melding doen. Via de app deelt u de 
locatie van uw melding. Ook kunt 
u een foto mee sturen. De melding 
komt direct bij ons binnen en wij 
gaan er mee aan de slag.

Nieuwe melddesk gemeente

Juf Bernou 
stopt met 
gymles geven
Na meer dan 30 jaar in het vak 
gezeten te hebben, waarvan 28 jaar 
in Donkerbroek, heeft juf Bernou 
besloten om na de kerstvakantie 
te stoppen met het geven van de 
gymlessen. Veel van jullie kennen 
Bernou en hebben misschien ook 
wel les van haar gehad. 

De afdeling gymnastiek vindt dit 
ontzettend jammer dat juf Bernou 
stopt. Vanaf januari 2023 zijn wij 
opzoek naar een nieuwe gym juf 
of meester. Weet of kent je iemand 
die het leuk lijkt om les te geven 
in Donkerbroek? Laat ons dit dan 
weten via één van de bestuursleden.

Met een beetje hulp...
Kern met Pit daagt je uit om die 
droom binnen een jaar te realiseren. 
En wij helpen je ook bij de uitda-
gingen: waar begin je, hoe kom je 
aan geld, een vergunning of vrijwil-
ligers? Ruim 200 KNHM-adviseurs 
door het hele land staan klaar om 
al deze vragen en meer te beant-
woorden. 

De voordelen
Handig om te weten: je krijgt dus 
een eigen adviseur die je bijstaat 
met raad en daad, je kunt gratis 
workshops volgen, je (online) net-
werk wordt een stuk groter én je 
kunt de expertise van ingenieursbu-
reau Arcadis gratis inzetten. 

En lukt het je om samen met je 

buurtgenoten het project binnen 
één jaar uit te voeren? Dan krijgen 
jullie 1.000 euro en het predicaat 
Kern met Pit. Waar wacht je nog 
op, doe mee! 

Inschrijven kan tot en met 31 okto-
ber 2022. Iedereen die graag iets 
moois van zijn of haar buurt wil 
maken en daar een goed idee voor 
heeft kan zich (gratis) aanmelden. 
Meer informatie of inschrijven? Ga 
naar www.kernmetpit.nl

Doe mee met Kern met Pit
en krijg 1.000 euro!
Wil jij ook graag een buurtmoestuin, speeltuin of een kunstpro-
ject in je wijk opzetten? Of heb je een ander goed idee voor je 
buurt? Kom dan nu in actie! 

Vooraankondiging 
incasso jaarlijkse 
contributie 
Dorpsbelang 
Donkerbroek
In november wordt de contribu-
tie van Dorpsbelang Donkerbroek 
over 2023 via incasso geïnd.

De leden die een 
machtiging hebben 
afgegeven zullen deze 
afschrijving uiterlijk 
eind op hun bankaf-
schrift terug kunnen vinden.

Nog geen lid, maar wilt u dit wel? 
Stuur dan een bericht naar dorps-
belang@donkerbroek.nl voor het 
aanmeldformulier!

Na dit zakelijke gedeelte waar-
bij de deelnemers aangeven zeer 
tevreden te zijn met het gevari-
eerde aanbod volgde een gezellige 
avond. Bij Pietsje en Hans van café 
Donkerbroek  werd onder het genot 
van een hapje en drankje hints 
gespeeld. Dolle pret. En fanatiek 
dat de dames waren. Al net zo als bij 
de reguliere sporten. Een geslaagde 
opening van het seizoen.

Jaarprogramma
Alberdien Wiering opent het seizoen 
met steps. Ze is het lesgeven nog 
niet verleerd. Op muziek van de 
80s en 90s de voetjes op de step en 
swingen maar.

In oktober en november komt 
Clarette, van Leon, Salsa les geven. 
Een paar jaar geleden gaf ze al een 

blok les in stijldansen. Dit is goed 
bevallen en nu dus salsa. Keep on 
dancing! Heerlijk.

December biedt de mogelijkheid om 
met de groep te gaan eten en een 
tweetal losse activiteiten die nog 
ingevuld worden. 

Anne Zwart  van de basketbalver-
eniging uit Oosterwolde komt in 
het nieuwe jaar lekker basketballen. 
Voor een deel van de groep een oude 
bekende. Een enthousiaste trainer 
die iedereen aan het ballen krijgt. 
Maart en april nog een balsport. 
Donkerbroekemer Lenny Veldkamp 
gaat met de dames aan de slag met 
de volleybal. Wie weet levert dat op 
een volgend volleybaltoernooi meer 
punten op. Maar u weet, gezellig-
heid staat bij ons voorop. 

Combisport opent het seizoen
met jaarvergadering
Op 30 augustus hield de afd. combisport van SV Donkerbroek 
haar jaarvergadering. Niet interessant voor de lezers van deze 
dorpskrant om daar dieper op in te gaan. 

Johan Meirink, keatstrainer uit 
Lippenhuizen, sluit het seizoen af 
in mei en juni. Afgelopen seizoen 
voor het eerst gekeatst. Wat werd 
iedereen daar enthousiast van. Dat 
kon ook niet anders met zo'n bevlo-
gen leraar. Er werd zelfs meegedaan 
aan een heus keatstoernooi, mach-
tig mooi.  Daarover leest u elders in 
deze krant.

Er is nog ruimte voor enkele deel-
nemers. Er kan gekozen worden 
voor een lidmaatschap of een losse 
module. Voor meer informatie kun 
je terecht bij Elly Oosterhof 0516-
491431 of via de mail:info@combis-
port.svdonkerbroek.nl 
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De show van Radio 538 met Die 
Verrückte Stunde viel erg goed in de 
smaak bij de jeugd.

Het zaterdagochtend en middag-
programma was geheel in handen 
van De Nachtdravers. Een welkome 
aanvulling op het programma van 
de HD tentfeestcommissie. 

De druk bezochte zaterdagavond 
werd knallend afgesloten met de 
band JackFire. De band, bestaande 
uit vier broers, met als voorman 
Jacko Zieverink, stonden garant 
voor een set uitstekende optre-
dens en wist de bezoekers goed in 
feeststemming te brengen. Jacko 
Zieverink  is bekend van The Voice 

of Germany.  Jacko heeft piano/pop-
muziek afgerond aan het conserva-
torium en speelt daarnaast ook nog 
gitaar, basgitaar en hij zingt. Eerder 
speelde hij al met Ad van de Berg op 
de Zwarte Cross.

Waar het tegenwoordig moeilijk is 
om vrijwilligers te werven, heeft de 
organisatie van HD Tentfeest daar 
weinig problemen mee. De organi-
satie kijkt zeer tevreden terug op 
het feest en prijst de vrijwilligers 
voor hun inzet. 

HD Tentfeest Donkerbroek
als vanouds gezellig
Na 3 jaar zijn we het feesten in Donkerbroek gelukkig nog niet 
verleerd. Op vrijdagavond mocht de organisatie een vooral groot 
aantal jeugdige bezoekers verwelkomen in de feesttent op het 
evenemententerrein van Donkerbroek.

Beste dorpsgenoten,
De zomervakantie is alweer een tijdje voorbij, dit betekent dat de 
Nachtdravers weer gaan beginnen aan een nieuw winterseizoen. Wij als 
Nachtdravers hebben de eerste vergadering intussen alweer gehad. Na 3 
jaar heeft ook eindelijk het wok uitje weer plaatsgevonden, dit was een 
erg geslaagde avond.

Vorig seizoen hebben we helaas afscheid moeten nemen van onze leden 
Sybrand Draaistra, Lisanne van der Ploeg en Ruben de Jong. We heb-
ben ze bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Ze ontvingen ons 
Nachtdravers-erelid-vest en mogen ze zich vanaf nu erelid noemen. Ook 
hebben we twee nieuwe leden mogen verwelkomen: Jorrit Teijema en 
Jort Cazemier. Onze nieuwe leden hebben het zomerseizoen al meege-
daan, wat een groot succes was! Helaas hebben wij van Jort al afscheid 
moeten nemen. Door zijn werk is het niet haalbaar om de vergaderingen 
bij te wonen, we willen Jort bedanken. 

Misschien dat u het al heeft gemerkt? De welbekende Nachtdravers 
envelop zit weer in de dorpskrant. Deze envelop zal in de periode van 17 
t/m 31 oktober opgehaald worden door één van onze Nachtdravers. Deze 
zal u herkennen aan ons Nachtdraversvest en zijn of haar witte sjaal. 
Wij waarderen het enorm als de briefjes worden ingevuld, zodat er weer 
een nieuwe Donkerbroekemer van het jaar kan worden gekozen. Door 
uw suggesties kunnen wij brainstormen over giften die wij aan het dorp 
kunnen schenken.

Wij als Nachtdravers hopen er met zijn allen weer een leuk, gezellig en 
productief seizoen van te maken en wederom iets te kunnen betekenen 
voor ons mooie dorp Donkerbroek.

In de volgende dorpskrant zult u weer een update van ons te lezen krij-
gen. Heeft u verder nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met 
onze voorzitter, Harold Vogelzang (06-27405590)

De Nachtdravers.

De koersbal en jeu de boules club “houd de juiste koers” ging ondanks de hitte van 35 graden gewoon door. 
Met een parasol en extra drinken werd er goed gespeeld door de deelnemers. In de maanden oktober tot en 
met mei is de club actief met zo’n 25 leden aan het koersballen en in de zomer maanden zijn er 12 leden 
actief aan het jeu de boules doen.. Iedere woensdag ochtend van 9.30 tot 11.30 uur verzamelt men zich bij 
het dorpshuis terrein. Eerst even het samen komen om, nadat de ploegen zijn verdeeld, gezellig een aantal 
potjes te spelen met tussen door een kopje koffie en een versnapering. Er kunnen nog steeds leden bij dus 
voel je welkom. Heeft u interesse? kom gezellig kijken of mee doen op de woensdag ochtenden. 

Ondanks hoge temperaturen gaat 
Jeu de boules Donkerbroek door

Maiscampagne: let op in het verkeer!
Landbouwers en loonwerkers zijn de komende tijd volop in actie om de 
maïs van het land te halen. De maiscampagne is zowel een mooie tijd als 
een gevaarlijke tijd, want een ongeluk zit in een klein hoekje.
Houd je daarom aan de volgende vuistregels en weet waar de 
dode hoek zit.
1. Blijf altijd rechts en ruim achter het voertuig.
2. Houd altijd minimaal 3 meter afstand tot het voertuig.
3. Als jij de chauffeur niet kunt zien, kan de chauffeur jou ook niet zien.

Wil jij op hoogte blijven van de ABO PR activiteiten en weten wat er speelt 
in de landbouw in de gemeente Ooststellingwerf? Volg dan onze Facebook 
Pagina ABO: Ontdek, leer en informeer. 

Na de familiefietstocht, gezinswan-
deltocht en het buurtvolleybaltoer-
nooi kan ook de outdoor run weer 
doorgaan. Heerlijk. De run die net 
als voorgaande jaren in bos Ontwijk 
plaatsvindt kent wel een iets andere 
opzet. 

De laatste jaren werd de run door 
steeds meer scholen bezocht. 
Omdat Actief Donkerbroek het moet 
rooien zonder de expertise van Daan 
is besloten de run iets kleiner te 
maken. Dit jaar alleen voor de leer-
lingen van groep 4 t/m 8 van de 
Twirrewyn. Tijdens  de evaluatie kan 
bekeken worden of de opzet groter 
kan. Maar dat is nu nog niet aan de 
orde. De kinderen gaan een nieuwe 
route verkennen met diverse hin-
dernissen. Lekker banjeren door de 
sloot en klimmen en klauteren over 
boomstammen. 

De start en finish zijn bij de fau-
natoren. Wilt u de kinderen aan 
komen moedigen? Dat kan. Tussen 
9.00 uur en 13.30 uur zijn ze lek-
ker aan het rennen door het bos op 
vrijdag 7 oktober.

Lasergamen
Zaterdag 5 november nog een acti-
viteit voor de jeugd. De populairste 

activiteit van de afgelopen jaren 
komt terug! Hoera.  Van 16.00 tot 
20.00 uur is de gymzaal het strijdto-
neel. Steeds 2 teams gaan het tegen 
elkaar opnemen.

Je kunt je vast opgeven. via actief-
donkerbroek@gmail.com. Graag 
met vermelding van de namen van 
je teamleden met leeftijden en het 
aanspreekpunt. Een team bestaat uit 
6 personen. De zaal is beschikbaar 
van 16.00 - 17.00 voor de groepen 
4, 5 en 6. Daarna zijn de groepen 7 
en 8 aan de beurt tot 18.00 uur. Van 
18.30 tot 20.00 uur mogen de jon-
geren van het Voortgezet Onderwijs 
afsluiten.  Deelname kost 2,-. Daar 
is een broodje knakworst na afloop 
bij in begrepen. Het lasergamen is 
voor de kinderen van de groepen 4 
t/m 8 van de basisschool en voor de 
jeugd van het voortgezet onderwijs 
t/m 16 jaar.  

Outdoor Run in afgeslankte 
versie verder
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Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur
 of op afspraak

keuken open vanaf 11.30 uur
Tel: 0516-491288 

reservering@restauranthetwittehuis.nl

‘t Witte Huis

D O N K E R B R O E K

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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KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

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

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
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Een niet-gebruikte nestplaats van 
de zwaluw werd verbouwd en kreeg 
een ronde overkapping met een 
kleine ingang. Toen ik het nestje 
aanraakte vloog er een klein bruin 
vogeltje uit: De Winterkoning. Dit 

zijn hoofdzakelijk standvogels.

Het is dus een zeer klein vogeltje 
met een zeer duidelijk kenmerk 
en dat is het staartje dat fier recht-
op staat. De kleur is bruin en het 

gewicht bedraagt 10 tot 15 gram. 
Er kunnen meerdere broedgevallen 
per jaar plaatsvinden en de legsels 
variëren van 5 tot 8 eitjes. De broed 
periode is 15 dagen. Na de geboorte 
worden ze nog een tijd gevoerd van 
15 tot 16 dagen en dan verlaten ze 
het nest. Ze zorgen dus voor een 
groot aantal nakomelingen. Maar de 
verliezen zijn ook groot. Met name, 
ondanks de naam winterkoning, bij 
strenge winters. De oorzaak is dat ze 
van kleine vliegjes leven en die zijn 
dan bijna niet te vinden. Ze verblij-
ven het liefst waar dichte struiken 
groeien daar zijn de meeste prooien 
te vinden 

Er is wel iets bijzonders aan de hand 
in het voorjaar bouwt het mannetje 
meerdere nesten als die klaar zijn 
maakt het vrouwtje de keuze welke 
door haar bewoont gaat worden. Als 
ze gaat broeden probeert het man-
netje weer een ander vrouwtje te 
versieren voor 1 van zijn bouwsels. 

Winterkoning
Latijnse naam: Troglodytes Troglodytes (L)

Fryske namme: Tomke

Data
verschijning
Op ’e Hichte

• 28 oktober
• 25 november
• 23 december

Maar als de jongen worden geboren 
worden ze wel door beide ouders 
verzorgt.

Zo heb ik als we buiten zaten een 
keer geteld hoe vaak er voedsel 
gebracht werd. We zaten vlak bij de 
aanvliegroute en ik telde in een half 
uur 26 vluchten, en dat ging nog 
lang door. Op een gegeven moment 
was het stil en bleken de jongen uit 
gevlogen. Het waren er een flink 
aantal maar om het zaakje niet te 
verstoren niet geteld.

Nog iets bijzonders dit kleine vogel-
tje brengt een zeer fraai liedje ten 
gehore en wel zeer luid. Daar naast 
is het, naast het roodborstje, de 

enige soort die ook in de winter de 
zang laat horen.

Het broed succes van de boeren 
zwaluw was dit jaar zeer matig. 
Toen ze van de trek terug kwamen 
heerste hier weer een droge periode. 
Ze konden niet hun nesten bouwen 
of op knappen. Later is er weer 
regen gevallen maar het resultaat 
was maar 6 broedgevallen. Daar 
zijn ongeveer dertig jongen van uit 
gevlogen. Toen brak er weer een 
zeer droge periode aan en zijn ze dit 
jaar zeer vroeg vertrokken. Ik weet 
niet of dat aantal voldoende is om de 
soort te handhaven.

Foto’s Marga

Hallo allemaal, omdat ik vanaf 
januari geen gymlessen meer 
geef wil ik in december nog 
heel graag 1x knallen met een 
gymnastiekuitvoering. 

Hiervoor heb ik de volgende spullen 
nodig (tot nu toe):
• Heel veel kerstverlichting, bij 

voorkeur op batterij
• Nep kerstbomen minimaal 5 en 1 

hele grote
• Veel en groot wit papier en kar-

ton
• Lijm, lijmpistool
• Kwasten, ontvetter
• Hout voor het maken van een 

schans
• Spullen voor het maken van een 

open haard
• Verf, wit, zilver, ijsblauw

• Steigers minimaal 3 graag 5

Qua vrijwilligers heb ik mensen 
nodig voor de volgende dingen:
• Knutselaars voor in de loods voor 

het maken van decoraties en een 
schans. Graag papa’s en mama’s 
ik wil graag 2x per week 5 men-
sen in de loods hebben. Wel zo 
gezellig. Vanaf de herfstvakan-
tie tot aan de uitvoering op 18 
december (Yes dat is de datum, 
hoop dat de zondag geen pro-
blemen oplevert. Was de enige 
mogelijkheid) Dan de dinsdag 
en de woensdagen vanaf 11 en 
12 oktober tot en met 13 en 
14 december. Alle keren hoeft 
natuurlijk niet, hoe meer zielen 
hoe kleiner de last

• 1 kan,2 is gezelliger mensen 
voor het organiseren van een 

verloting. Ongeveer 100 present-
jes regelen, lootjes erop en 500 
enveloppen met 100 lootjes vul-
len. Ga ik bij helpen hoe en wat

• 2 personen voor bij de entree op 
18 december, we vragen entree 
om de kosten te kunnen dekken 
en houden daarnaast daarvoor 
ook een verloting

• Het opbouwen van de sporthal in 
Oosterwolde op zondagmorgen 
vanaf 9 uur en ook het afbre-
ken ervan. Minimaal 7 personen, 
meer is fijn.

• Een toestel comissie voor het 
klaarzetten tijdens de show, 
minimaal 3 man, maximaal 5

• Het brengen van toestellen van 
en naar de hal en terug naar de 
gymzaal op zaterdagmorgen. We 
lenen een bus van Couperus

• Iemand die de avond filmt (het 
zal donker zijn)

• Iemand die foto’s maakt
• Iemand die het verhaal aan elkaar 

praat(voorleest)

Als iemand me hieraan kan helpen 
hoor ik het graag. Ik wil heeeeeel 
graag nog 1 keer knallen!!!

Groetjes Bernou.

U kunt contact opnemen via 
app of facebook met mij of met 
de vereniging: scecretariaat@
gymnstieksvdonkerbroek.ml

Nog 1 week stemmen op de RABO 
ClubSupport. En stemmen doe je 
natuurlijk op je favoriete club: SV 
Donkerbroek.

Afgelopen editie werd de 
opbrengst toegevoegd aan de pot 
Verduurzaming. Met als resultaat: 
LED-verlichting op de trainingsvel-
den; Zonnepanelen op het dak van 
de kleedkamers; een nieuw, sfeer-
vol en verlaagd systeemplafond in 
de kantine; in de kleedkamers een 
prachtig nieuwe vloer en fundering 
onder kleedkamers gestut.

Dit jaar wordt de opbrengst van de 
RABO ClubSupport verdeeld onder 
de 4 afdelingen, met elk hun eigen 
wensen.

Dus: STEM.
Via de Rabo App of op rabobank.nl/
clubsupport. Dit kan tot en met 27 
september a.s.
Dankjewol!

Stand van zaken verduurza-
ming en opknappen accom-
modatie
Zoals hierboven omschreven zitten 

we in de laatste fase. De komende 
maanden gaan we onderzoeken of 
de laatste geplande werkzaamhe-
den doorgang kunnen vinden. Door 
de extreme prijsstijgingen betreft 
materialen en energie moeten we 
wellicht besluiten om een pas op de 
plaats te maken.

De overkapping van het terras en de 
wandbekleding van de douches gaan 
ver over de bedragen van de eerder 
opgestelde begroting heen. We zul-
len verantwoorde keuzes moeten 
maken. Na alle doorberekeningen 
zal er een besluit worden genomen.
Het is in ieder geval wel duidelijk 
dat uitstel niet tot afstel zal leiden. 
Vertraging is een optie maar we 
gaan de klus afmaken!

RABO ClubSupport
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SSPP:
Specialist in Wassen - Drogen 

Koelen - Inbouwapparatuur

Merkebuorren 46
9241 GG  Wijnjewoude
Telefoon: (0516) 48 18 92

VERKOOP & REPARATIE

Alleen op afspraak geopend!

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

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

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

• CV ketels

• CV onderhoud

• Gas/water

• Riolering

• Sanitair

• Dak- en zinkwerk

P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer

Tel. 0516 - 42 15 10   |   www.devegt.nl

Ruim 30 jaar ervaring

in service en onderhoud,

installatietechniek en

dak- & zinkwerk
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Afscheid 28 september
Op woensdag 28 september a.s. neemt Rinskje Prins- Brouwer afscheid als 
assistente van de apotheekhoudende huisartsenpraktijk te Donkerbroek. 
Zij is die dag nog ‘gewoon’ aan het werk, dus wanneer u haar persoonlijk 
een afscheidsgroet wilt brengen dan kunt u gerust even binnen lopen.
Rinskje is samen met de huisartsen en assistente Roelina Ausma- de 
Boer begonnen in 1991. In de loop der jaren zijn er steeds meer werk-
zaamheden bijgekomen en is het team uitgebreid met vier assistentes, 
twee praktijkondersteuners en een administratief medewerker. Rinskje 
heeft ons allemaal met raad en daad bijgestaan, we konden altijd op haar 
rekenen. Gelukkig hoeven wij haar nog niet helemaal te missen want zij 
heeft nu al aangeboden dat zij graag wil bijspringen op drukke dagen 
bijvoorbeeld tijdens de griepvaccinaties. Wij wensen haar nog vele mooie 
jaren toe met haar man Jacob en de kinderen en kleinkinderen.

Bert, Christine, Dieneke, Frederika, Harro,
Ilse, Janneke, Methilda, Renate.                      (Foto: Bert Grootenhuis)

Al op 15-jarige leeftijd begon zij 
aan haar eerste baan: nadat zij van 
school kwam, werd zij bejaardenhel-
pende in Sinnehiem in Haulerwijk. 
Zij wilde iets in de zorg. “Dat was 
mijn ding. Ik wilde graag zuster 
worden. Dat is het niet helemààl 
geworden, maar wel de zorgkant.” 
Na twee jaar ging Rinskje bij dokter 
de Nes in Haulerwijk aan de gang 
en volgde zij de (schriftelijke) oplei-
ding doktersassistent. Een maand 
voor Afkes geboorte is zij bij de Nes 
gestopt. 

Al snel nadat Rinskje in Donkerbroek 
was gaan wonen, ging zij helpen 
bij dokter Warnders in de prak-
tijk. Eerst twee keer toen dokter en 
mevrouw Warnders zes weken op 
vakantie gingen naar Zuid Afrika 
en later iedere vrijdag, als mevrouw 
Warnders naar de kapper ging 
(dokter en mevrouw deden alles 
samen, mevrouw was de assistent 
en beheerde de apotheek). Dochter 
Afke ging dan mee en hond Thomas, 
de boxer van de familie Warnders, 
lag buiten bij de kinderwagen te 
waken over Afke. “Nee, je mocht 
niet aan Afke komen, daar zorgde 
Thomas wel voor.” En als mevrouw 
Warnders niet lekker was, kwam 
Gé Turksma Rinskje halen: “Kun 
je komen werken?” (nog niet ieder-
een had telefoon in die tijd, zo ook 
Rinskje en Jacob niet). Van de tijd 
met dokter Warnders kan Rinskje 
zich vooral de koffie nog goed her-
inneren: “ ’s morgens werd er koffie 
gezet, wat dan de gehele dag op het 
pitje stond, aan het einde van de 
dag stond het er nog. Ik ruik het 
nu nog!” 

Dokter en mevrouw Warnders 
namen afscheid en Bert en Christine 
Grootenhuis kwamen. Op de 
afscheidsreceptie vroeg Rinskje aan 
het nieuwe dokterspaar: ”Hebben 
jullie ook hulp nodig?” Ach, dat was 
spijtig: Roelina was net aangeno-
men om de familie Grootenhuis te 
ondersteunen. Veertien dagen later 
stond Bert al bij Rinskje op de stoep: 
alle handgeschreven dossiers moes-
ten gedigitaliseerd worden, wat een 
hele kluif zou gaan worden. Roelina 
en Christine hebben vele, vele uren 
boven gezeten, om deze klus te 
klaren en Rinskje assisteerde ander-
halve dag in de week beneden in de 
praktijk. Dit was in mei 1991.

Later kwam er nog anderhalve dag 
per week bij in Makkinga, waar 

van 2000 tot 2002 een zwanger-
schapsverlof werd ingevuld. In het 
begin kon het werk nog door één 
persoon op een dag gedaan worden, 
later lukte dat niet meer en kwam 
Jeanette erbij. Om en om werd er 
dan gewerkt. In de vakanties was 
Rinskje altijd veertien dagen alleen. 
“Dat vond ik altijd wel spannend.” 
Er werd een keer ingebroken, vlak 
voor de vakantie van de familie 
Grootenhuis. Om 6 uur ’s morgens 
stond Bert op de stoep: zij gingen 
weg en ik moest in de praktijk 
alles laten liggen. Ik mocht niets 
aanraken en moest in de apotheek 
wachten totdat de politie klaar was 
in de chaos. 

Inmiddels is Rinskje 50 jaar (vijftig 
jaar!) doktersassistent en er is in 
die tijd heel veel veranderd. In het 
begin kon Rinskje helemaal niet 
typen. Dat hoefde ook niet, want 
bij de Nes werd alles met de hand 
geschreven. Ook in Donkerbroek 
werd in de begintijd alles met de 
hand gedaan, zoals de etiketten die 
op de medicijnen kwamen en de 
formulieren waarop van ieder gezin 
werd bijgehouden welke medicijnen 
er gebruikt werden. Dit was ook 
een hele klus om op orde te krij-
gen. Er is dus heel veel overgegaan 
van schrijven naar computerwerk. 
Nu kunnen ze niets meer zonder 
computer. Ook zijn er véél meer 
regels en administratieve taken bij 
gekomen. Alles moet tegenwoordig 
vastgelegd worden en er is veel 
meer controle. 

Tijdens een grootscheepse verbou-
wing van de praktijk, werd er een 
tijdje gewerkt in het Groene Kruis 
gebouw. “Dat was leuk. Anders. 
Improviseren.” 

Van dokter de Nes kreeg Rinskje 
een getuigschrift doktersassistente, 
wat na enige tijd omgezet werd 
naar een diploma, maar later was 
dit niet meer voldoende en moest zij 
de apothekersassistenten opleiding 
doen. Dan moest je één dag in de 
week naar Leeuwarden. Je moest 
hiervoor een baan in een apotheek 
hebben en voor stages ging Rinskje 
naar de apotheek in Oosterwolde 
en het ziekenhuis in Drachten. Dat 
was best pittig, die opleiding,  zeker 
met een baan èn kleine kinderen in 
huis. Veel hulp kreeg Rinskje hierbij 
van haar man Jacob. Er moest heel 
veel gerekend worden en dat kon 
Jacob goed. “Ik moest dan dingen  

DAAR GAAT ZE
Aan deze titel van de eerste hit van de Belgische formatie 
Clouseau, uit 1989, moest ik denken toen ik hoorde dat Rinskje 
Prins onze huisartsenpraktijk gaat verlaten. Na 31 jaar bij prak-
tijk Grootenhuis te hebben gewerkt, zwaait Rinskje af. 

Foto: Wilma Verlaan

uitrekenen en als ik niet wist hoe, 
hielp Jacob mij daarbij.” Zo zaten 
zij avonden samen boven de boeken. 
“Bij dokter de Nes mochten we zelf 
poeders vouwen, drankjes maken, 
haarshampoos met teer produce-
ren en bijvoorbeeld oogdruppels of 
mentholzalf maken. Kwam je thuis, 
was je één en al menthol!” “Op 
de apothekersassistenten opleiding 
moesten we het allemaal leren, maar 
in de praktijk mochten we het niet 
doen en àls er dingen gemaakt wer-
den, moesten ze eerst opgestuurd 
worden ter goedkeuring, waarbij 

dan weer een paar dagen verloren 
gingen.” De praktijk is aangesloten 
bij Kabiz, die alle cursussen en 
opleidingen bijhoudt. Er moeten 
minimaal vier cursussen per jaar 
gevolgd worden, om de benodigde 
verplichte punten te halen. 

In de beginperiode was de huis-
artsenpost er nog niet en hadden 
de huisartsen regelmatig week-
enddiensten. De kinderen van de 
familie Grootenhuis sliepen dan 
thuis, maar werden in dat week-
end alle drie voor de rest van het 
weekend opgehaald en verbleven 
dan bij de familie Prins. Iedere zes 
weken draaiden de kinderen dan 
twee dagen mee in het gezin en 
deden overal aan mee. Harmen 
heeft hier zijn liefde voor dieren 
opgelopen. Met negen man zaten ze 
deze dagen in de kleine keuken aan 
de Herenweg bij de familie Prins te 
eten. De “kinderen Grootenhuis” 
mochten dan vaak kiezen wat zij 
wilden. Vaak stonden er gebakken 
aardappelen op het menu, dat kre-
gen zij thuis niet vaak. 

Eenendertig jaar is Rinskje werk-
zaam bij Praktijk Grootenhuis, maar 
nu is het mooi geweest. “Ik word 67, 
ik ben met 15 jaar begonnen met 
werken, er komt een keer een eind 
aan.” Het nieuwe computersysteem 
gaf de doorslag. De insteek was: 
samen beginnen, samen stoppen, 
maar om weer met een heel nieuw 
computersysteem te gaan begin-
nen, zag Rinskje niet zitten. “Het 
is mooi geweest.” De post blijft zij 
nog wel rondbrengen. In deze 31 
jaar is Rinskje overigens maar één 
keer 14 dagen ziek geweest, na een 
knieoperatie. 

De dokters- èn apothekersassistente 
heeft een grote variatie in werk-
zaamheden: op de vraag “wat doe 
je allemaal in je werk?” kwam een 
uitgebreid antwoord. ’s Morgens tot 
10 uur beantwoordt zij de tele-
foon, daarna begint Rinskje met 
haar eigen spreekuur. Ook moeten 
er natuurlijk in de apotheek recep-
ten aangeschreven en klaargemaakt 
worden en moet de dagelijkse voor-
raadbestelling bij de groothandel 
gebeuren. Daarnaast moet er iedere 
twee weken het een en ander inge-
voerd en aangeschreven worden 
betreffende de medicijnrollen die 
door Spits worden geleverd. Als 
deze zakjes binnen komen, moeten 
deze weer klaargezet worden voor 
de bezorger. 

Andere werkzaamheden zijn: open 
benen verbinden (“Het geeft je een 
kick als na bijvoorbeeld zes weken 
verbinden de wond genezen is. 
Verbinden is echt mijn ding! Ik heb 
hiervoor ook met een dermatoloog 
meegelopen.”),  triages verzorgen, 
injecties zetten, oren uitspuiten, 
wratten aanstippen, urinecontroles 
uitvoeren, bloeddruk meten, ECG 
’s draaien, 24-uurs bloeddrukmetin-
gen aanleggen, instrumenten steri-
liseren en waarschijnlijk is er nog 
wel het een en ander op te noemen. 
Maandelijks is er een werkoverleg. 
Tot aan corona, was dit tijdens de 
lunchpauze en mocht Rinskje de 
catering verzorgen. De griepspui-
ten is een jaarlijkse happening, 
waar veel plezier aan beleefd wordt. 
Assisteren bij kleine ingrepen is ook 
iets wat Rinskje graag doet.

Stagebegeleiding is tevens iets wat 
Rinskje op zich nam. Daarover ver-
telde zij: ”Heel leuk, maar ik ben 
twee keer goed voor de gek gehou-
den door een leerling. Dat ging toen 
zó gek, dat ik dacht: dit bestaat niet! 
Toen de examens bijna begonnen, 
bleek de leerling de helft van de tijd 
niet op school te zijn geweest!” 

Verder houdt Rinskje regelmatig 
belrondes om “te bietsen om medi-
cijnen, die niet leverbaar zijn.” Een 
keer per maand zit Rinskje bij het 
thuiszorgoverleg. Hier worden 
gezamenlijke cliënten besproken en 
daar legt zij een verslag van aan. 
De incontinentiewerkzaamheden 
heeft Rinskje al uit handen gege-
ven aan collega Dieneke. Hier komt 
heel veel werk achter weg. Zo moet 
er gekeken worden wat voor ver-
band er voorgeschreven gaat wor-
den, welk zorgprofiel iemand heeft, 
enzovoort. 

Ook doet Rinskje de polyfarmacie: 
ouderen die meerdere geneesmid-
delen tegelijk gebruiken worden 
jaarlijks door haar bezocht, waar-
bij gebruik wordt gemaakt van een 
vragenlijst en gekeken wordt hoe 
mensen de geneesmiddelen bewa-
ren, hoe zij ze innemen, of men wel 
of niet gereanimeerd wil worden, 
enzovoort. Kort samengevat door 
Rinskje: ”Je doet echt veel en er is 
geen dag gelijk.”

Toch zijn er ook nog dingen die 
de dokters- en apothekersassistente 
niet mag doen: zelf medicatie voor-
schrijven (dat doet de huisarts), 
een katheter plaatsen (je mag wel 
helpen, maar het niet zelfstandig 
doen) “en hechten, want dat doe 
je niet vaak genoeg.”  Ook mogen 
er geen injecties gegeven worden, 
als er geen arts aanwezig is en 
insuline instellen behoort ook niet 
tot de werkzaamheden die Rinskje 
uitvoert.   

Op de vraag: “wat is het leukste aan 
je werk?” antwoordt Rinskje: “De 
grote afwisseling èn het contact 
met de mensen. Dat zal ik ook het 
meeste gaan missen denk ik. Geen 
dag is hetzelfde en dat maakt dat het 
altijd leuk blijft.” 

Lees verder op pagina 11.
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Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
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Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03
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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

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl
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Erg leuke herinneringen zijn er ook 
aan de reisjes met het hele team 
naar Berlijn en Barcelona bij het 
20- en 25-jarig jubileum van Bert 
en Christine. 

Over de minder leuke dingen hoefde 
zij ook niet lang na te denken: “De 
laatste tijd de administratie. Dat al-
les vastgelegd moet worden. Ik ben 
liever bezig met de mensen. En dat 
je mensen moet teleurstellen als er 
iets niet is, is ook niet leuk.” 

Ik was benieuwd wat Rinskje zou 
kiezen als zij NU zou moeten kiezen 
wat zij later wilde worden, maar 
gedurende het gesprek was mij dat 
eigenlijk al snel duidelijk geworden: 
“Ik zou het zó weer doen, ik heb 
altijd met plezier gewerkt, ik hoef 
niks anders……” 

Wat zou Rinskje haar opvolger 
Janneke mee willen geven? “Dat ze 
met heel veel plezier dit werk mag 
doen en dat ik hoop dat ze een hele 
fijne, leerzame tijd mag hebben in 
deze mooie praktijk. En dat ze als 
team lange tijd samen mogen wer-
ken! Verder wil ik het hele team erg 
bedanken voor de fijne jaren en dat 
ze het mogelijk hebben gemaakt, 
dat ik dit zo lang heb mogen doen.” 

Rinskje verwacht niet in het beken-
de “zwarte gat” te zullen vallen. De 
vrije tijd zal worden opgevuld met 
fietsen (“We hebben net nieuwe fiet-
sen gekocht, GEWONE, geen elek-
trische”), lezen, handwerken, zelf 
kaarten maken (ook voor de prak-
tijk), bloemschikken…. “Hobby’s 
genoeg, al zal het best wel wennen 
worden.” 

Door Wilma Verlaan.

Bericht uit 
de praktijk 
Op donderdag 27 oktober a.s. start
de praktijk met een nieuw computer-
systeem. Dit geeft in de weken ervoor
en erna helaas wat ongemak. Het ge-
hele team krijgt vooraf trainingen, maar
in het begin zal het toch wennen zijn en
nemen onze normale werkzaamheden meer
tijd. Daarom vragen wij om uw hulp: wilt u zo 
 tussen half oktober – half november geen herhaalmedicatie bestellen? 
U kunt uw bestelling wel eerder doorgeven, dan staan de medicijnen 
gewoon een paar weken eerder voor u klaar. 

Wanneer u gebruikt maakt van onze herhaalservice dan hoeft u niets te 
doen. Uw medicatie wordt door de assistentes eerder klaargemaakt en u 
ontvangt daarover een berichtje, net als anders.

Op woensdag 26 oktober vindt de installatie plaats, dan is de praktijk 
gesloten en zijn de collega’s in Haulerwijk bereikbaar voor spoedgeval-
len. Vanaf donderdag 27 oktober werken wij met het nieuwe systeem. 
Mogelijk kunnen wij berichten uit het ziekenhuis, bloeduitslagen etc. in 
de eerste weken niet zo snel doorgeven als u gewend bent, ook daarvoor 
vragen wij uw begrip. De spreekuren gaan  gewoon door, maar we maken 
in de eerste weken wat minder afspraken dan anders.

Bent u op dit moment ingeschreven bij het digitale patiëntenportaal, 
bijvoorbeeld om medicatie te bestellen, dan kunt u daar vanaf 10 oktober 
geen gebruik meer van maken. Natuurlijk kunt u wel mailen of bellen 
naar de praktijk.  Rond de 26e ontvangt u een mail met uitleg hoe u zich 
kunt aanmelden bij het nieuwe portaal: mijngezondheid.net

Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, stelt u die gerust, wij 
helpen u graag.

Medewerkers van huisartsenpraktijk & apotheek Donkerbroek

Als je lid bent van combisport, dan 
mag je om de paar weken een nieu-
we sport ervaren en uitproberen. 
Op deze manier leer je dus heel 
veel verschillende sporten kennen. 
Voor de sporten van keuze wor-
den gedurende een aantal weken, 
meestal zo’n 2 maand, een docent 
uitgenodigd van een sportclub in 
de buurt. Zo hadden we het afgelo-
pen jaar fitness, tai chi, yoga en als 
uitsmijter: keatsen (ja mensen, dit 
moet even op z’n Fries, al vernamen 
we van onze trainer Johan dat het 
kaatsen over de hele wereld wordt 
beoefend).

Over deze laatste sport wil ik even 
iets verder uitweiden. Zoals gezegd 
kregen we les en uitleg van Johan, 
een lokale Keatsheld. Tjongejonge, 
het valt nog niet mee om de spelre-
gels van haver tot gort te snappen. 
Elke keer dat wij dachten: “ooo, 
nou snap ik het”, zei Johan: “Nee, 
in dit geval is het nog geen earst 
en al helemaal geen spul, maar als 

Boppeslach
Combisport. Kent u het al? Deze Donkerbroekster sport is 
bedacht door Elly Oosterhof en heeft inmiddels ook al leden 
buiten de dorpsgrenzen. 

Daar gaat ze
VERVOLG VAN PAGINA 9

de foarminst nu een sitbal slaat, 
wordt er geen kaats gelegd en krijgt 
de andere partuur een punt op de 
telegraaf.” Snapt u het nog??

Maar afijn, we gingen aan de slag 
om het spel een beetje onder de knie 
te krijgen op het sportveld achter 
de basisschool in Hoornsterzwaag. 
Daar blijkt een kaatsclub te zijn, die 
uit zo’n 70 leden bestaat. De eerste 
lessen oefenden we nog met zachte 
balletjes om een beetje te wennen. 
We waren razend enthousiast, wat 
een leuke sport. We snapten al gauw 
waarom we niet meteen met de 
echte balletjes aan de slag gingen: 
we kwamen thuis met blauwe han-

den. Tjee, wat zijn die balletjes hard! 
Gestaag kwam er wat vooruitgang 
in ons spel en het werd steeds leu-
ker. Johan bleek een goede leraar.
Een van de laatste lessen kwam hij 
met een uitnodiging voor een kaats-
toernooi in juli. Voor geoefende 
en ongeoefende enthousiastelingen. 
Met een delegatie van 4 man (vrouw) 
sterk togen wij op 23 juli naar het 
sportveld in Jubbega. Elk partuur 
(team) bestond uit een ervaren kaat-
ser (A), een iets geoefende speler 
(B) en iemand die nog nooit had 
gespeeld. Tot onze verbazing wer-
den wij ingedeeld als B-speler. We 
hadden wat waar te maken! De spel-
regels waren een beetje aangepast, 
zodat we geen ellenlange partijen 
hadden, hoewel… De partijen die 
Wietske de Vegt speelde duurden 
steeds best lang, omdat de parturen 
goed aan elkaar gewaagd waren. 
Waar de overige 3 er vrij vlot uit 
lagen, ging Wietske maar door en 
door en schopte het uiteindelijk tot 
aan de finale! Ondanks de fanclub 
(naast de andere 3 spelers kwam het 
volledige bestuur + kids Wietske 
hartstochtelijk aanmoedigen) werd 
Wietske’s partuur tweede, maar ze 
had gaandeweg de wedstrijden al 
wat ludieke prijzen gewonnen. Zo 
werden er bijvoorbeeld 3 gehaktbal-
len als prijs uitgereikt aan degene 
die de eerste sitbal maakte, 3 bier 
voor de eerste earst, enz. Het mooie 
weer, de ontspannen sfeer en het 
leuke spel zorgden voor een zeer 
geslaagde dag.

Wil je ook eens een les combisport 
proberen, dan kan dat vrijblijvend. 
Kijk op https://svdonkerbroek.nl/
combi-sport en meld je aan bij Elly.

Nieuwe trainings-
pakken voor de jeugd!
 
Heeft u de voetbaljeugd al zien fietsen door het dorp in de spiksplin-
ternieuwe outfits? Dat kan kloppen, want sinds vorige week loopt de 
gehele jeugd van SV Donkerbroek in nieuwe trainingspakken. Deze zijn 
gesponsord door Vogelzang tentverhuur. Vogelzang is al lang verbon-
den als sponsor aan onze club. We zijn dan ook blij dat we de samen-
werking door kunnen zetten. Met de nieuwe trainingspakken 'verhuist' 
Vogelzang van Zondag 1 naar de Jeugd. Bedankt!
Binnenkort ook meer over onze nieuwe hoofdsponsor.

Huisarts nodig in de avond, 
nacht of het weekend? Bedenk 
nog eens goed: twijfel of spoed? 
Dokterswacht Friesland (0900 112 
7 112 (€0,10 p/m)) is er voor 
spoedeisende huisartsenzorg tij-
dens de avonden, nachten, weeken-
den en feestdagen voor inwoners en 
bezoekers van Friesland. 

Zij zijn er voor medische spoedvra-
gen die niet kunnen wachten tot 
de volgende werkdag als de eigen 
huisarts er weer is. Twijfelt u en 
weet u niet zeker of u moet bel-
len? Kijk dan eerst op thuisarts.nl. 
Op deze website staat betrouwbare 
informatie over gezondheid, klach-
ten en ziekten. 

Delen van medische gegevens
Als u naar de dokterswacht gaat, 
krijgt u te maken met een ‘vreemde’ 
huisarts. Het is voor die huisarts 
handig dat hij toegang heeft tot 
uw patiëntgegevens, om zo snel te 
weten hoe het met uw gezondheid 
is. Dat kan via het systeem van 
het Landelijk Schakelpunt (LSP). 
Dokterswacht Friesland is aangeslo-
ten bij LSP. De medische gegevens 
mag uw eigen huisarts alleen met 
de dokterswacht delen als u daar 
toestemming voor geeft. Weet u 
niet zeker of u hiervoor al eens toe-
stemming hebt gegeven? Vraag het 
dan even na bij de assistente van de 
huisartsenpraktijk of check het op 
volgjezorg.nl.

Dokterswacht Friesland,
alleen voor spoed!

Start met 
bridge! 
Houd jij van een kaartje leggen 
en gezelligheid? Dan is bridgen bij 
ons misschien wel een uitdaging 
die bij jou past. Voor iedereen die 
overweegt te leren bridgen en snel 
wil spelen op een club is er nu 
goed nieuws. Op 21 september start 
de bridgeclub Oosterwolde met een 
beginnerscursus Bridge. Na de 21e 
instappen is ook zeker mogelijk. 

Sociaal, voor iedereen 
Bij de bridgeclub in Oosterwolde 
ontmoet je veel mensen en bouw je 
snel een levendig sociaal netwerk 
op waarvan je nog jaren plezier 
hebt! Het mooie van een sport als 
bridge is dat je lang kunt blijven 

spelen. Bridge kent vrijwel geen 
drempel, ook niet financieel, het is 
voor iedereen. 

Snel op een club van start!  
Bridge is gezellig, het scherpt je 
geest en houdt je fit. Zoals bij alle 
sporten is het belangrijk dat je de 
basisbeginselen goed beheerst. De 
meeste bridgecursisten willen het 
liefst direct met en tegen anderen 
spelen. Speciaal voor hen heeft de 
BridgeBond de methode ‘Start met 
bridge’ ontwikkeld. Begin je op een 
wat latere leeftijd met bridge en wil 
je snel bij een club aansluiten? Dan 
is dit de cursus voor jou. We starten 
binnenkort in Oosterwolde. 

Locatie: Activiteitencentrum De  
Miente, Snellingerdijk 39, Ooster-
wolde.
Datum: Vanaf 21 september 2022 
(na de 21e instappen is ook zeker 
mogelijk!).
Tijd: van 19.30 uur tot plm. 22.00 
uur.
Kosten: € 75,- voor 12 lessen, inclu-
sief lesmateriaal.

Ben jij enthousiast geworden of wil 
je meer weten over bridgen? Je bent 
van harte welkom! Bel met bridge-
docent Sjef Boon, 06-512 34 163, of 
mail sjefboon@gmail.com of kijk op 
de website: BC Oosterwolde (17008.
bridge.nl) Tjongerbridgers (17047.
bridge.nl)
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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:

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

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

Eindeloos veel
mogelijkheden
Bij iedere woonstijl en in iedere 
situatie past een kast op maat.
Quality Parket kan voor u een 

kast op maat maken.
U kunt al uw wensen en kleuren 
verwerken in een systeem van 
een ongekende kwaliteit tegen 

een zeer goede prijs!

Laat u verrassen en
stap eens binnen in onze 

showroom in Donkerbroek.

Oude Tramweg 15, Donkerbroek
0516 49 1345

www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl
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Aan de vooravond van het nieuwe 
biljartseizoen was het zaterdag dan 
eindelijk zo ver. Zo rond een uur of 
half drie werd een ieder ontvangen 
met koffie of thee met gebak. Op 
het programma stond verder een 
inkijkje in de beginjaren van de 
biljartclub, een demonstratie op het 
groene laken van Jan Huisman en 
de mogelijkheid voor de vrouwelijke 
partners om eens een balletje te sto-
ten. Het bestuur kon een dertigtal 
gasten verwelkomen in de versierde 
grote zaal van Pro Rege.

De beginjaren van "Sin en 
Wille"
Durk Poortinga was namens het 
bestuur in de notulen gedoken 
van de eerste jaren. Het bleek 
dat al in 1993 de eerste gesprek-
ken zijn gevoerd met toenmalige 
Gereformeerde Kerk om ruimte 
te huren voor biljartactiviteiten. 
Probleem was indertijd ook al de 
relatief hoge huur, waardoor de con-
tributie te hoog werd. Echter toen 
Pro Rege zelf een activiteitencom-
missie had ingesteld om wat meer 
activiteiten binnen te halen kwam 
er in 1995 een doorbraak. Men werd 

het eens over een geschikte huur 
en zo kwam het dat op 1 sep-
tember 1995 de Biljartclub "Sin 
en Wille" het levenslicht zag. Een 
zestal initiatiefnemers: D.A. de 
Jager, P. van der Meer, D. Verlaan, 
S. Soepboer, R. Tjoelker en W.P. 
Gerbrandy stonden aan de wieg van 
club. Eerstgenoemde, een echte 
Friese boer, heeft de naam bedacht. 
Een naam die nog steeds past bij de 
huidige biljartclub gezien de gezel-
ligheid en de hoge trouw aan de 
deelname aan de wekelijkse biljart-
middagen en -avonden.

Vervanging biljarts
Was er eerst alleen een avondploeg 
op de vrijdag, al gauw werden er 
onder begeleiding van eerste leden 
op de vrijdagmiddag "spelmidda-
gen" georganiseerd, om zo meer 
mensen te interesseren voor het bil-
jartspel. Gemengd biljarten (dames 
en heren) bleek echter nog een 
brug te ver. En voor een dames-
competitie waren er te weinig aan-
meldingen. Overigens staat "Sin en 
Wille" nu wel open voor toetreding 
van dames! De eerste biljarts waren 
tweedehands en ingebracht door de 
leden van het eerste uur. Mede door 
het veelvuldig moeten verplaatsen 
waren ze na enkele jaren aan ver-
vanging toe. In 1999 zijn de huidige 
biljarts nieuw aangekocht bij de fa. 
Bierling-de Schepper uit Bedum. 
Aankoopprijs ca. fl. 14.500,-. Om 
een lening te verkrijgen moest de 
vereniging een rechtspersoon wor-
den en werd "Sin en Wille" officieel 
ingeschreven bij de KvK. Het leden-
aantal was indertijd 28 leden (16 
avond en 12 middag). Commissaris 
materieel Boele Weidenaar wilde 
beslist twee dezelfde biljarts met 
één leiplaat i.v.m. de veelvuldige 
verplaatsingen in Pro Rege. Men 
kon echter maar één leveren. Het 
tweede biljart is toen later geleverd 
aangezien de leiplaat uit Portugal 
moest komen. Aan het einde van 
zijn betoog werden de dames door 
Durk Poortinga nog onderworpen 
aan een korte test over biljartter-
men.

Jubilarissen
Toen was het tijd om een aantal 
jubilarissen in het zonnetje te zet-
ten. Zo is Jeroen Soepboer, hoewel 

de jongste in leeftijd, al 27 jaar 
lid van Biljartclub "Sin en Wille". 
Daarbij was hij van 1997 t/m 2013 
wedstrijdcommissaris. De volgende 
jubilaris: Anne Visser. Al 26 jaar lid 
en daarvan inmiddels 15 jaar in het 
bestuur, vooral als secretaris. Anne 
zit ook nu nog in het bestuur. En 
tenslotte: Boele Weidenaar. Boele 
kwam in 1997 bij de biljartclub. 
Hij was toen net komen wonen 
in Donkerbroek. Alle verhuisdozen 
waren nog niet eens uitgepakt. Hij 
was mede verantwoordelijk voor de 
aankoop van de huidige biljarts. 
Heeft als commissaris materieel 
deel uitgemaakt van het bestuur. 
Ook het huidige huishoudelijk 
reglement komt van zijn hand. Het 
drietal kreeg een mooi bos bloemen 
uitgereikt door secretaris Gerrit 
Sleifer.

Demonstratie en 
dames aan zet
Jan Huisman, zelf lid van "Sin en 
Wille" was bereid gevonden een 
aantal spelsituaties te demonstre-
ren, waarbij de keuze van hoe een 
carambole te maken gevolgen heeft 
voor het vervolg. Daarin de goede 
keuze maken is essentieel voor het 
maken van een serie caramboles en 
kan je spelniveau dramatisch doen 
verbeteren. Ook de dames luisterden 
aandachtig mee, aangezien zij na de 
demonstratie een poging mochten 
wagen op het groene laken. Daar 
werd na de demonstratie dan ook 
ruimschoots gebruik van gemaakt. 
Het valt niet te ontkennen dat hier 
en daar al gauw wat talent zichtbaar 
was. Wie weet een aanzet tot een 
lidmaatschap of wellicht een vrou-
wencompetitie.

Tenslotte
Zo rond een uur of half zes werd er 
nog een broodje kroket geserveerd 
door Jan en Maaike Klooster. Durk 
Poortinga nam zo tegen een uur of 
zes het woord en dankte iedereen 
voor zijn/haar komst en de bijdra-
gen aan dit jubileumfeest. Komende 
vrijdag start het biljartseizoen 2022-
2023 weer in Pro Rege. De bil-
jartclub heeft momenteel 23 leden 
(Middag 10 leden, avond 13 leden). 
Voor met name de middagploeg 
is er nog voldoende plaats voor 
nieuwe leden. Heeft u interesse? 
Kom gewoon eens langs op vrijdag-
middag tussen 13.30 en 16.30 of op 
de avond tussen 19.00 en 22.00 uur. 
Of neem contact op met secretaris 
Gerrit Sleifer 0516-423750.

Biljartclub “Sin en Wille”
vierde haar 25 jarig jubileum
Zaterdag 3 september organiseerde “Sin en Wille” een feest-
middag voor haar leden en partners. Op 1 september 2020 
bestond de biljartclub officieel 25 jaar, maar o.a. door corona 
heeft men het feestje telkens moeten uitstellen. 

Vanaf half een kan er aangemeld 
worden bij de tent van de wed-
strijdleiding. Het is prachtig vol-
leybalweer en de deelnemers heb-
ben er zin in. Buurtvereniging 't 
Heidefolkje arriveert met liefst 4 
teams. Alle teams noemen zich 
"Heikneuters" ("personen, die zich 
lomp en onbeleefd gedragen"), maar 
dat is duidelijk afleiding! Ze heb-
ben de hele zomer getraind, zijn 
er helemaal klaar voor en ze ogen 
allemaal vriendelijk. De velden lig-
gen er prachtig bij. Al op de morgen 
heeft de organisatie samen met een 
aantal vrijwilligers uit de deelne-
mende teams de boel klaargezet 
voor de middag. Na een kort wel-
kom van de organisatie beginnen 
om precies 13.00 uur de eerste pou-
lewedstrijden.

De poulewedstrijden
In poule A zijn "De Laatkomers" 
na een stroef begin tegen "De 
Draaistra's" niet meer te stoppen. 
Alle drie poulewedstrijden worden 
in winst omgezet. Mede "heikneu-
ters" Snollebollekes doen niet veel 
voor hun onder, maar moeten wel 
het onderspit delven tegen hun 
buurtgenoten. "De Draaistra's" win-
nen alleen van "Zooitje Ongeregeld", 
die laatste eindigen in de poule.

In poule B zijn "The Smashing 
Pancakes" in goede doen. De pan-
nenkoeken verslaan iedereen in de 
poule en worden nummer één. De 
twee "heikneuter" teams "Sahara" 
en "Power" strijden om plek 2 
en zijn flink aan elkaar gewaagd. 
Doordat "Just4Fun" één set afsnoept 
van Heikneuters Power, worden 
zij 3e en hun buurtgenoten 2e. 
"Just4Fun" wordt lachend 4e in de 
poule.

De kruisfinales
In de strijd onderin zijn "De 
Draaistra's" duidelijk beter dan 
"Just4Fun en halen de "Heikneuters 
Power" flink uit tegen "Zooitje 
Ongeregeld". In de strijd om de 
eerste 4 plaatsen eindigt de ""hei-
kneuters-burenruzie" tussen De 
"Laatkomers" en "Sahara" in een 
duidelijke overwinning van "De 
Laatkomers". In de andere kruisfi-
nale is het echter super spannend. 
"The Smashing Pancakes" verlie-
zen de eerste set met 13-14 van 
"Heikneuters Snollebollekes" en 
winnen de tweede set met 12-11. 
Resultaat 1-1 en 25-25. De orga-
nisatie beslist dat er een "barrage" 
komt: wie het eerst op 5 punten 
komt is winnaar. De Snollebollekes 
staan bij een 3-4 voorsprong op 
matchpoint, maar verliezen uitein-

delijk met 5-4, zodat "The Smashing 
Pancakes" zich op mogen maken 
voor de finale!

De finalerondes
In de strijd om de "poedelprijs" 
pakken "Just4Fun" en "Zooitje 
Ongeregeld" elk een set. Op setge-
middelde wordt "Just4Fun" 8e en 
laatste, terwijl "Zooitje Ongeregeld" 
7e wordt. Na een gelijke stand in de 
eerste set denderen "De Draaistra's" 
in de 2e set over "Heikneuters 
Power" heen. Ze hebben geen power 
meer en worden 6e. "De Draaistra's" 
pakken de 5e plaats.

Het burengevecht om het brons tus-
sen de heikneuters van Sahara en 
de Snollebollekes wordt een prooi 
voor de laatste. Daarmee winnen de 
"Snollebollekes" de 3e prijs en valt 
"Sahara" als 4e buiten de prijzen. 

In de finale maken de "Heikneuters 
De Laatkomers" korte metten met 
"The Smashing Pancakes". Blijkbaar 
zijn de pannenkoeken nog niet 
bijgekomen van hun zinderende 
kruisfinale. "De Laatkomers" zijn de 
winnaars van de editie van 2022 en 
"The Smashing Pancakes" worden 
verdienstelijk 2e.

De huldiging en prijsuitreiking
Zo tegen een uur of 5 kwam 
Burgemeester Esther de prijzen 
uitreiken. De poedel- en tevens 
aanmoedigingsprijs gaat naar 
"Just4Fun": een flinke tros bana-
nen. De "Snollebollekes" krijgen 
als derde een lekkere cake. "The 
Smashing Pancakes krijgen als 2e 
geen cake maar een taart. Maar de 
grootste taart is voor de nummer 1: 
"Heikneuters De Laatkomers". 

De volledige uitslag:
1. Heikneuters De Laatkomers
2. The Smashing Pancakes
3. Heikneuters Snollebollekes
4. Heikneuters Sahara
5. De Draaistra's
6. Heikneuters Power
7. Zooitje Ongeregeld
8. Just4Fun

Zowel organisatie als deelnemers 
kunnen terugkijken op een leuke, 
gezellige en sportieve middag. Na 
afloop waren er complimenten. De 
organisatie dankt sv Donkerbroek 
voor het beschikbaar stellen van 
het trainingsveld. Het lag erbij als 
een groen laken ondanks de huidige 
droogte. Bovendien zo vlak als in 
een zaal, en dus zeer geschikt voor 
volleybal. Kortom een zeer geslaagd 
Buitenvolleybaltoernooi! 

https://photos.app.goo.gl/vYcbK-
3jouGryEvoD7

Heikneuters “De Laatkomers”
winnaar van 
Buitenvolleybaltoernooi
Zo rond kwart over 12 arriveren de eerste volleyballers op sport-
park Ontwijk. Eindelijk na 3 jaar organiseert Actief Donkerbroek 
samen met Scala weer een Buitenvolleybaltoernooi. 

OUD IJZER ACTIE
Zaterdag 29 oktober a.s.

vanaf 9:00 uur

De opbrengst is voor het
financieren van de aanschaf

van liturgisch meubilair in de 
nieuwe gemeenschapszaal

Wilt u de metalen voor 9:00 uur 
bij de weg leggen.

LET OP !  Geen koelkasten.

Voor inlichtingen kunt u bellen 
met Johan Baron.
Tel. 0516-491958

Protestantse Gemeente
Donkerbroek-Haule
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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

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 € 400,- 

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

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

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

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

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

Stand van zaken
De Definitief Ontwerp (DO) raming is inmid-
dels ontvangen door het bestuur; deze valt 
fors hoger uit dan oorspronkelijk begroot. 
De verwachting komt daarmee helaas uit. De 
volgende aspecten zijn van invloed geweest:
• de kosten van bouwmaterialen zijn zeer 

sterk gestegen o.a. door schaarste, ver-
hoogde productie- en grondstofkosten 
etc. Ook de COVID pandemie en de oor-
log in Oekraïne dragen hieraan bij.

• de kosten van de constructeurs en advi-
seurs zijn hoger dan begroot, dit komt 
mede doordat het project vanwege de 
fluctuerende markt tot op besteksniveau 
uitgewerkt wordt, zodat achteraf geen 
verrassingen ontstaan.

• een aantal posten in de oorspronkelijke 

raming van 2018/2019 blijken toch enigs-
zins  te krap ingeschat door de adviseur 
van destijds.

• er zijn materiaalkeuzes gemaakt die de 
duurzaamheid en onderhoudsvriendelijk-
heid van het gebouw ten goede komen, 
maar duurder zijn dan begroot. Ook de 
commissie Welstand heeft punten aange-
dragen die verwerkt zijn in het ontwerp, 
die de stichtingskosten verhogen.

• er is in de raming van 2018/2019 geen 
beplanting etc. meegenomen. Een eis van 
de commissie Welstand is o.a. het in ere 
herstellen van de bomenrij. In de huidige 
raming is ook deze beplanting meegeno-
men.

• de onderzoekskosten zijn in de raming 
van 2018/2019 niet gespecificeerd.

In week 38 is een gesprek met de gemeente 
Ooststellingwerf gepland om te overleggen 
hoe het vervolg eruit gaat zien. 

Vergunningstraject
Gezien de contacten met gemeente is de 
aanvraag van de vergunning in de zomer 
tijdelijk on hold gezet. De architect heeft de 
vergunningsaanvraag klaar liggen dus zodra 
we groen licht krijgen zal deze direct aange-
vraagd kunnen worden.

Ontwikkeling
DoarpsSintrum
September 2022

Bezwaren 
DoarpsSintrum 
en verkeersplan 
Dorpsbelang 
“In een groot ontwikkelplan kan nooit 
100% draagvlak zijn” wijze woorden die het 
bestuur alweer even geleden te horen kreeg 
van de adviseur van Doarpswurk. Ook dit 
plan kent enkele dorpsgenoten die zich niet 
in de plannen kunnen vinden. En ondanks 
pogingen tot afstemming, heeft het bestuur 
hierin niet kunnen slagen. 
Inmiddels is bij de gemeente het verzoek 
gedaan om de toegezegde kredieten terug 
te draaien. Dit verzoek wordt volgens onze 
informatie op korte termijn besproken bij 
de gemeente.  

Verduurzaming 
grote zaal/kerk
Door de onderdeelcommissie grote zaal/
kerk is afgelopen periode verder gewerkt 
aan de verduurzamingsplannen. De zoge-
noemde ‘fase 2’ van het project. Vanuit de 
DO raming voor de stichtingskosten van het 

DoarpsSintrum is de ook post inzichtelijk 
gemaakt die oorspronkelijk opgenomen is 
voor de zijbeuk van de kerk. Hier staat ook 
de volgende stap op stapel, het aanvragen 
van subsidies en tot DO uitwerken van de 
plannen.

Overname 
gebouwen en 
perceel
De definitief concept koopovereenkomst 
is medio augustus ontvangen door het 
bestuur. Na het gesprek bij de gemeente zal 
deze doorgestuurd worden naar de notaris 
voor advies en de laatste  controle.

Eindfase
Al met al is het voortraject na ruim twee en 
een half jaar overleg en uitwerken dus in 
de eindfase beland. Zodra het gesprek met 
de gemeente geweest is kunnen de langver-
wachte concrete vervolgstappen gezet wor-
den en kan op korte termijn gestart worden 
met de uitvoeringsplanning en -fase.

SV Donkerbroek doet mee 
aan de Grote Clubactie! 
50 jaar bestaat de grote clubactie en ook dit jaar doet SV Donkerbroek 
weer mee. Vanaf zaterdag 24 september kunnen leden van SV 
Donkerbroek loten verkopen. U kunt een lot eenvoudig kopen door een 
QR - code te scannen of door een lot te kopen. Door een lot te kopen, 
maakt u kans op mooie prijzen. 6 december vindt de trekking plaats. 
80% van de opbrengsten gaat naar de clubkas. Hiervan kunnen wij 
weer mooie materialen aanschaffen of activiteiten organiseren voor de 
verschillende afdelingen. Doe mee en steun SV Donkerbroek! 
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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
T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag

E pauline4hair@gmail.com

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

OKTOBER

16 18.00-21.00 uur Café Donkerbroek: Kids Halloween disco
 tot 13 jaar
 21.00-23.59 uur Café Donkerbroek: Halloween disco 
 vanaf 13 jaar
19 Vrouwen op weg: Dhr. B. van den Hof van klompenmuseum 
 Eelde over “lopen op hout”
27 14:00-16:00 Pro Rege: Inloopmiddag – Spelletjes

DORPSAGENDADORPSAGENDA

Jubileumconcert
100 jaar Looft den Heer
De christelijke zangvereniging “Looft 
den Heer”  uit  Donkerbroek bestaat 
al ruim 102 jaar. Na twee jaar nauwe-
lijks repeteren en uitvoeren mogen we 
weer! 
Het koor “sjongt en brûst” en gaat zeker nog 
niet met pensioen maar wil alsnog zijn 100 
jarig jubileum vieren met een muzikale bij-
eenkomst op zondagmiddag 30 oktober 2022 
in de Sintrumtsjerke te Donkerbroek.

Ruim 100 jaar geleden werd de eerste noten 
gezongen en op de deze feestelijke middag 
willen we  een kleine selectie van het opge-

bouwde repertoire ten gehore brengen met 
een muzikaal intermezzo.

Wie een feestje geeft moet trakteren dus is 
deze middag is vrij toegankelijk en uiteraard 
is er koffie/thee met lekkers. Ook is er een 
kleine tentoonstelling / doorlopende beamer-
presentatie met beelden uit de historie van 
het koor.

We nodigen iedereen en speciaal alle oud-
leden, van harte uit om hier bij te zijn. De 
middag begint om 14.30 uur en zal tot circa 
16.00 uur duren. Kom kijken en luisteren 
want deze middag wil je niet missen! 
Graag zien we je dan!

Foto: Wieger Visser
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DONKERBROEK
S V

NIEUWE KOERS
WOENSDAG 28 SEPTEMBER

START 20.00 UUR

+ HAPJE EN 
 DRANKJE

VOOR LEDEN EN OUDERS DIE MEE WILLEN DENKEN

AFDELING GYMNASTIEK

LOCATIE
DE GYMZAAL 
SCHOOLSTRAAT 15

Een nieuwe koers voor 
de afdeling gymnastiek
 
Onder leiding van een procesbegeleider organiseren wij, afde-
ling gymnastiek, een gezellig avond voor leden – en niet leden in 
de gymzaal. Doel van deze avond is om samen met de leden en 
het bestuur een koers uit te zetten voor de afdeling gymnastiek.

Zijn wij de afdeling gymnastiek of afdeling zaalsporten? Zomaar een vraag 
waar wij graag met de leden en ouders van leden over willen praten. Ook 
de thema’s communicatie, vrijwilligers en activiteiten komen deze avond 
aanbod. 
Het belooft een interactieve avond met vooral veel gezelligheid te worden. 
Het is in de gymzaal, woensdagavond 28 september om 20.00. Wees welkom 
en voel je vrij iemand mee te nemen.

Alle teams komen uit op het hoog-
ste niveau, de A-lijn, en waren zeer 
succesvol. In elke categorie waarin 
Acro Academy Noord Nederland 
mee deed werd een team Nederlands 
kampioen.

Ties Oosterhof en Lizz Stoker, het 
jeugd mix pair van Acro Academy 
Noord Nederland werd Nederlands 
kampioen. Kuna Vlasma uit 
Oosterwolde en haar sportpartner 
Dieuwke Boomsma (combiteam 

SV Donkerbroek) zijn bij de jeugd 
damesgroep Nederlands kampi-
oen geworden.  Anna Koster uit 
Donkerbroek, Esmee de graaf & 
Sarai Huitema (combiteam SV 
Donkerbroek) zijn bij de senioren 
damegroep Nederlands kampioen 
geworden. (Foto’s: Mare Blaam)

Nederlandse kampioenen acrogym
Zondag 26 juni deden de teams van Acro Academy Noord 
Nederland mee aan het NK acrogym in Ahoy in Rotterdam. 

Senioren trio naar 
Amerika World Games
12 juli reisde het senioren trio van Acro Academy Noord Nederland (com-
biteam SV Donkerbroek) af naar Birmingham (USA) voor hun deelname 
aan de World Games 2022. De World Games worden wel de Olympische 
Spelen voor niet-olympische sporten genoemd. De World Games vonden 
plaats van 7 tot 17 juli 2022.

Het senioren trio, bestaande uit Anna Koster (Donkerbroek), Esmée de 
Graaf (Houtigehage) en Sarai Huitema (Rottum), is pas sinds 3 maanden 
een team en wisten zich te plaatsen voor deze droomwedstrijd. In een 
sterk deelnemersveld moesten de meiden het  opnemen tegen Oekraine, 
Portugal, België , Israel en Amerika.

Het eerste element in de balansoefening ging helaas niet helemaal goed 
maar de meiden herstelden zich goed en voltooiden hun prachtige balans-
oefening overtuigend. De tempo-oefening was spectaculair en ging gewel-
dig goed. Helaas waren de andere deelnemers iets te sterk en gingen Anna, 
Esmée en Sarai niet door naar de finale. De meiden kunnen trots terugkij-
ken op deze droomwedstrijd. (Foto: AANN)

Altijd al overwogen om te gaan 
hardlopen of weer te gaan hardlo-
pen, maar heb je moeite om jezelf 
te motiveren?

Dan heb je nu weer de kans om in 
clubverband deel te nemen aan de 
beginnersgroep van LSV-Invictus, 
want ook dit jaar gaan we weer 
starten met een loopcursus voor 
beginners.

Hardlopen is een trendy sport, die 
door vrijwel iedereen beoefend kan 
worden. Door samen te lopen merk 
je na verloop van tijd, dat hardlopen 
leuk is en het steeds makkelijker 
gaat en je prestaties verbeteren. Met 
begeleiding van een trainer loop je 
minder risico op blessures.

Vanaf dinsdagavond 4 oktober star-
ten we om 19.30 uur met deze 

beginnerstraining. De start is op 
de parkeerplaats (de Slatten) bij de 
ijsbaan in Oosterwolde.  Bij deze 
trainingen gaan we aandacht beste-
den aan; conditie, loopscholing, 
lichaamshouding en looptechniek.
Het streven is om aan het einde van 
deze serie trainingen 5 km te kun-
nen hardlopen.

De beginnerstraining duurt 10 
weken, waarbij je voor € 40,00 
lid wordt van LSV-Invictus en de 
Atletiekunie. 

Dit lidmaatschap is nodig in ver-
band met een ongevallen- en aan-
sprakelijkheidsverzekering tijdens 
deelname aan de trainingen. Omdat 
we de winterperiode in gaan is een 
reflecterend hesje verplicht en het 
is aan te bevelen om je te laten 

adviseren bij een deskundige hard-
loopwinkel over geschikte hard-
loopschoenen. 

Na deze beginnerstraining kunt je 
ervoor kiezen om lid te blijven en 
verder te trainen bij een van de 
andere groepen. Op de maandag-, 
dinsdag- of donderdagavond en op 
de woensdagochtend geeft LSV-
Invictus trainingen voor lopers van 
allerlei niveaus, onder begeleiding 
van gediplomeerde trainers.

Enthousiast geworden of heb je vra-
gen?  Mail naar loopjefitlsvinvic-
tus@gmail.com en meld je aan voor 
vrijdag 30 september. Misschien tot 
4 oktober!

Informatie over trainingen en lid-
maatschap kun je vinden op www.
lsv-invictus.nl.

Loop je Fit met LSV-Invictus

dorpskrant.opehichte@gmail.com
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regelt het graag voor u,
met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq, 
koffietafels,
bittergarnituren

WIETSE EN THEA FABER

Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

Laat u vrijblijvend informeren!

Heeft u
iets
te vieren? 

„Stap es in”

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

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.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
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Tussenstanden 
veldcompetitie 2022/2023
(per 18-09-2022)

Senioren 1
Invicta/Frigro 1 2 4
Thrianta 1 2 4
Udiros 1` 2 4
WSS 1 2 3
Kinea 1 2 1
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 2 0
Sios 1 2 0
Club Brothers 1 2 0

Senioren 2
Thrianta 2 2 4
Sios 2 2 2
Udiros 2` 2 2
Invicta/Frigro 2 1 2
Harich 3 2 2
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 2 0
Kinea 2 2 -2

Senioren 3
Nic 6 2 3
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 2 3
DOW/TFS/Wez Handich 6 1
Wez Warber en Fluch 2 1
Senioren 4
DOW/TFS/Wez Handich 7 4
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 2 2
Wordt Kwiek 1 2 2
Kinea 3 2 0

Junioren A1
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 1 2
Sios A1 1 2
Quick ‘21/V&V Garijp A1 2
Mid Fryslan A1 1 2
Kinea A1 2 2
SCO/ Leonidas A1 2
Flamingo’s A1 2 0
DOW/TFS/Wez Handich A1 2 0

Junioren A2
De Hoeve / Forward A1 2 4
LDODK A3 1 2
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 1 0
It Fean / Boelenslaan A2 2 0

Junioren A3
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK A3 1 2
Drachten A3 2 2
DOW/TFS/Wez Handich A4 0 0
MN en W A1 1 0

Aspiranten B1
Westergo B1 1 2
Udiros B1 1 2
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK B1 2 2
Wordt Kwiek B1 2 0

Aspiranten C1
De Hoeve / Forward C1 4
Wordt Kwiek C1 2 4
DOS ’46 C2 2 0
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK C1 2 0

Pupillen D1
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 1 2
Vlug & Vaardig Garijp D1 2
Oerterp D1 2 2
Flamingo’s D2 1 0

Pupillen D2
SIOS Wolvega D2 2 4
Leonidas D1 2 2
Lintjo D1 2 2
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK D2 2 0
Pupillen E1
Drachten E1 2 4
Lintjo E3 2 2
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK E1 2 2
SIOS Wolvega E4 2 0

Pupillen E2
Wordt Kwiek E1 1 2
SIOS Wolvega E3 2 2
SCO E3 0 0
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK E2 1 0

Pupillen F1
Leonidas D1 2 4
SCO F2 2 2
Noveas F1 2 2
ODIS/Dio/Donkerbroek/ VZK F1 2 0

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

De Start 
competitie
De competitie 2022/2023 is begon-
nen. Zonder verstoring van virus-
sen, volksverhuizingen, hoge ener-
gieprijzen, ……
Maar wel met goede afspraken met 
o.a. zusterafdeling voetbal.
Want het is een drukte van belang 
op de zaterdagen op sportpark 
Ontwijk. Door de beslissing van de 
afdeling voetbal om het 1e team 
(“het vlaggenschip”) te laten spelen 
op de zaterdagmiddag en er daarbij 
ook een 2e en 3e team nog een plek-
je op de zaterdag middag moeten 
hebben is in goed overleg besloten 
de korfbaljeugd naar de ochtend te 
verhuizen.

Tegelijkertijd werd (onafhankelijk 
van bovenstaand) door het geza-
menlijke korfbalbestuur beslo-
ten dit seizoen de senioren 1 en 2 
in Oosterwolde te laten spelen in 
de veldcompetitie. Dit zal er mee 
te maken hebben dat Dio in het 
voorjaar van 2022 de beschikking 
kreeg over het oude Griffioenveld 
met bijbehorende accommodatie. 
De kantine werd opgepimpt. Nieuw 
meubilair aangeschaft. En onder-
tussen is er nieuwe LED-verlichting 

rondom het veld geplaatst, zodat er 
hier ook s’avonds getraind kan wor-
den (nu de dagen weer korter wor-
den). Kortom: Er moet met lichte 
voorkeur gebruik worden gemaakt 
van deze nieuwe accommodatie. 
Vastgelegd voor dit seizoen. Dit 
geldt ook voor de herfstcompeti-
tie van de senioren 3 en 4 op de 
zondagen. (in het 4e team zitten 
als bekend heel veel Donkerbroek-
spelers).

Bij de jeugd zijn de aspiranten B1, 
C1, D2, E1 en E2 te aanschou-
wen op sportpark Ontwijk te 
Donkerbroek. Donkerbroek levert 
nl. het grootste aandeel in jeugdspe-
lers. Detail: Er is nog een F-team. 
En wel geheel bestaand uit spelers 
van Odis. Dus te aanschouwen in 
Elsloo. (Donkerbroek werkt hard 
aan nog een F-team). De talent-
volle junioren A1, A2 en A3 (met 
hierin ook circa 50% spelers uit 
Donkerbroek) werken hun veldwed-
strijden in de najaarscompetitie af 
in Oosterwolde. De tegenstanders 
kennen we zo’n beetje allemaal (de 
verenigingen in dit geval). Maar er 
zit nog eentje bij die we de laatste 
jaren niet zijn tegengekomen: MN 
en W. Mei Nocht en Wille. Uut 
Hijum. Waar ligt dat nou weer? 
Wel, tussen Stiens en Hallum. (in 

Hallum zit die grote koekjesfabriek, 
van o.a. de Smoeltjes, weet je; lek-
ker). Hijum telde in 2021 395 inwo-
ners, aldus Wikipedia.

De Competitie
In het natte weekend van 17 en 18 
september was de 2e competitie-
ronde. En dat was in veel gevallen 
tranentrekkend. (nog meer vocht, 
ja) De junioren A1 doen het goed: 1 
gespeeld 1 gewonnen. En de thuis-
wedstrijden van senioren 1 en 2 
tegen Udiros (Nieuwehorne) waren 
absoluut hartstikke spannend. Het 
trainersduo Otto van Zanden en 
Patrick Aalders zagen de Senioren 
2 echter verliezen met 15-17. 
Senioren 1 verloren nipt met 14-15. 
Werk aan de winkel.

De Standen
Het is allemaal nog pril: maar zie 
voor de tussenstanden hiernaast.

De Kangoeroes
Op zaterdag 17 september, 1 okto-
ber en 15 oktober 2022 van 10:45 
tot 11:45 uur trainen de kangoe-
roes op het sportveld Ontwijk in 
Donkerbroek. De trainingen zijn 
voor kinderen van groep 1 en 2 en 
hun ouders.

De Vergaderen
Op woensdag 2 november a.s. is de 
ledenvergadering van de afdeling 
Korfbal. (weer direct na de leden-
vergadering van de afdeling gym-
nastiek). Kandidaat bestuurslid is 
Haye Nicolai. “Maar er mag ook best 
iemand anders zich beschikbaar 
stellen”, aldus Haye. Uitnodiging 
volgt.

De Website
Voor algemene info, rangen en stan-
den en wat meer is er de website  
www.korfbaldonkerbroek.nl .

De Facebookpagina
In de lucht : De Facebookpagina 
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroek-
afdeling-korfbal. Nog sneller info de 
wijde wereld in. Like. Delen !!! 

“Soms zichtbaar,
maar vaker nog als stille 
kracht op de achtergrond,

doen vrijwilligers 
onmisbaar werk.”

Agenda
8 oktober

Snertactie
22 oktober

De Knipe-dag
2 november

Leden-
vergadering

afdeling Korfbal

Thuiswedstrijden en 
meer najaarscompetitie
 (bij eerstgenoemde vereniging van combi Donkerbroek, DIO, ODIS en VZK 
wordt de wedstrijd gespeeld)

20 Sep 18:00 Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK D2 - Leonidas D1
22 Sep 19:30 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 - LDODK/Rinsma 
Modeplein A3
24 Sep 10:30 Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK E2 - Wordt Kwiek E1
24 Sep 11:30 Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK B1 - Udiros B1
24 Sep 13:00 MN en W A1 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A3
25 Sep 10:30 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 - Kinea 3
25 Sep 13:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 - Wêz Warber en Fluch 2

7 Oct 18:30 ODIS/DIO/Donkerbroek/VZK F1 -SCO/European Aerosols F2
7 Oct 19:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 - De Hoeve/Forward A1

8 Oct 10:30 Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK E1 - Drachten/Van der Wiel E1
8 Oct  10:30 Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK C1 - Wordt Kwiek C1

8 Oct 11:30 Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK B1 - Westergo B1
8 Oct 12:30 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A3 - Drachten/Van der Wiel A3
8 Oct 14:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 - Flamingo's A1
8 Oct 15:30 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 - Harich 3
8 Oct  17:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 - WSS 1
9 Oct 10:30 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 - Wêz Handich/DOW/TFS 7
9 Oct 13:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 - Nic. 6

14 Oct 18:30 ODIS/DIO/Donkerbroek/VZK F1 - Noveas F1
14 Oct 19:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 - It Fean/Boelenslaan A2
15 Oct 10:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 - Flamingo's D2
15 Oct 10:30 Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK E1 - Lintjo E3
15 Oct 10:30 Donkerbroek/DIO/ODIS/VZK C1 - DOS '46 C2
15 Oct 12:30 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A3 - MN en W A1
15 Oct 14:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 - Dow/Tfs/Wêz Handich A1
15 Oct 17:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 - Club Brothers 1

22 Oct 11:00 DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A3 - Dow/Tfs/Wêz Handich A4
22 Oct 12:00 Kinea A1 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1
22 Oct 13:30 Kinea 2 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2
22 Oct 15:00 Kinea 1 - DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1
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T: 06 20 06 03 78
E: info@bvkvormgever.nl
www.bvkvormgever.nl

DRUKKERĲ 
PRINTSHOP

huisstĳ len,
brochures,

kranten, posters,
fl yers,

drukwerk bedrĳ ven,
stickers,

reclameborden,
beachvlaggen

en ...

geboortekaarten,
trouwkaarten,
rouwdrukwerk

KANTOOR
schrĳ fblokken,

balpennen,
plakband/stift,
opberghoezen,

paperclips, nietjes,
printpapier

Jouw drukkerĳ 
dichtbĳ !

Slotemaker de Bruïneweg 6a
8433 MB  Haulerwĳ k

KAARTEN
verjaardag,
beterschap,

condoleances,
geluk, dank je wel,

sterkte, etc.

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.

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl


