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Woningnood
Er dreigt een tekort aan betaalbare 
huur- en koopwoningen. Afgelopen tijd 
zijn de bouwkosten zodanig gestegen dat 
het op dit moment de bouw van wonin-
gen afremt. Daarnaast is de rente geste-
gen en dat betekent automatisch hogere 
woonlasten voor particulieren die een 
woning willen bouwen als ook voor 
woningbouwcoörperaties. En boven op 
dit alles komt ook nog de sterk gestegen 
energiekosten maar ook het groot aantal 
vluchtelingen die een passende woning 
nodig hebben. De vooruitzichten lij-
ken op korte termijn niet gunstig. Ook 
na de tweede wereldoorlog was er een 
groot tekort aan woningen. Veel jonge, 
pas getrouwde stellen woonden nood-
gedwongen bij hun ouders in totdat ze 
eindelijk een woning konden huren of 
kopen. Er is toen flink gebouwd. Voor 
ons dorp waren dat de woningen aan 
de Wemerstraat, Vicariestraat en Nijhof. 
In de tachtiger jaren was er opnieuw 
een woningtekort. Bij de kroning van 
Koningin Beatrix waren er protesten met 
de slogan “geen woning, geen kroning”. 
Er waren opnieuw onvoldoende huurwo-
ningen. Maar ook bij de nieuwbouw van 
woningen voor mensen met een kleinere 
portemonnee was er overheidssteun. 
Er werden veel premie A woningen 
gebouwd waarbij de overheid een deel 
van de benodigde hypotheek financierde. 
Het waren jaren met een hoge hypo-
theekrente. De afgelopen jaren zijn er 
weinig sociale huurwoningen gebouwd. 
Woningbouwcoöperaties verkochten 
eerder een deel van hun bezit. Nu inves-
teren ze in duurzaamheid van hun eigen 
woningbezit. Dan is er ook nog het 
toewijsbeleid wat voor de Klokkenluider 
niet te volgen is. Inwoners uit ons eigen 
dorp worden gepasseerd bij de toewij-
zing. Oneerlijk. Waarom is een grote 
vraag!! Ook koophuizen zijn de afge-
lopen jaren sterk in prijs gestegen. De 
rente was gunstig. Toch zijn voor star-
ters de woningen duur. Daarbij komen 
nu ook de sterk gestegen energieprijzen. 
Nieuwbouwwoningen voor starters op de 
woningmarkt zijn er niet. Wel spreken 
we over “tiny houses” maar dat is geen 
oplossing. In Donkerbroek zijn de laatste 
jaren alleen grote vrijstaande woningen 
gebouwd. Kleiner wonen zal noodzake-
lijk zijn om de woon- en energielasten 
laag te houden. In Donkerbroek is er 
genoeg bouwgrond. Alleen deze moet 
snel bouwrijp worden gemaakt. Er kan 
dan betaalbaar worden gebouwd als de 
gemeente Ooststellingwerf juist voor 
deze doelgroep  de grondprijs laag houdt 
en kleinere kavels uitgeeft. De gemeente 
heeft deze grond al jaren geleden aange-
kocht tegen een voor de huidige markt 
zeer lage prijs.  Een anti-speculatiebe-
ding bij verkoop in de koopovereen-
komst is een oplossing om voor bepaalde 
groepen mensen bouwgrond tegen een 
lagere prijs aan te bieden. Donkerbroek 
heeft goedkopere koopwoningen en 
huurwoningen nodig om een leefbaar 
dorp te blijven en vooral jongeren te 
kunnen huisvesten. Woningnood is van 
alle tijden maar we kunnen er samen 
veel aan doen. 

Ontwikkeling DoarpsSintrum 

Stand van zaken,
alles of niets?
Het eerste kwartaal van 2023, 4 jaar 
na het beschikbaar stellen van het 
krediet voor de nieuwbouw van het 
DoarpsSintrum, lijkt het erop of 
eronder voor Donkerbroek. 

Ondanks dat er nog altijd een dek-
kende exploitatie is voor het plan, 
de ingewikkelde juridische vraag-
stukken opgelost zijn en er al gerui-
me tijd  een definitief ontwerp is, 
staat de Stichting DoarpsSintrum 
Donkerbroek voor een nieuwe uit-
daging. Het gedekt krijgen van de 
stichtingskosten, nu de bouwkosten 

en kosten voor de ontwikke-
ling veel hoger uitvallen 
dan begroot.

Ook na inventarisatie 
van bezuinigingsopties, 
gevonden extra subsidie-
mogelijkheden en uitge-
breid  overleg met de gemeente 
is er nog geen nieuw en sluitend 
dekkingsplan voor de benodigde 
extra  bouwkosten. Zonder, kan de 
vergunning niet aangevraagd wor-
den. 

Een laatste optie zou een deel lenen 
kunnen zijn. Met de huidige exploi-
tatie zou dat mogelijk een strop 

voor de langere termijn kunnen 
betekenen. Op dit moment is dit 
dan ook nog niet de weg die de het 
bestuur in kan slaan.

Medio januari kwam er echter 
een verrassende wending. 

Het stichtingsbestuur 
werd gevraagd om mee 
te denken over een, voor 
de toekomstbestendig-
heid van het dorp zeer 
essentieel, nieuw  vraag-

stuk. Een vraagstuk wat 
het DoarpsSintrum nog meer 

bestaansrecht zal geven en wat de 
exploitatie verder zal verstevigen; 
zònder het oorspronkelijke burger-
initiatief voor de nieuwbouw aan 
te passen.

Afgelopen periode is het bestuur dan 
ook veelvuldig in overleg geweest 
met deze partijen om te ontdekken 

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 van Donkerbroek.

Een
verrassende

wending
kwam er!

De laatste tijd wordt de Kerkereed 
's nachts gebruikt door auto's, 
daar waar dat niet de bedoeling is. 
Om deze overlast terug te dringen 
worden er binnenkort landbouw 
hekken geplaatst ipv de bestaande 
paaltjes.

Meldingen die bij Dorpsbelang 
(dorpsbelang@donkerbroek.nl) 
gedaan worden of rechtstreeks bij 
de gemeente (www.ooststellingwerf.

nl/melding-doen) worden via de 
korte lijnen die er tegenwoordig 
zijn, besproken en afgestemd wb in 
te zetten actie / maatregel. 

Ook op de Fruitier de Talmaweg 
wordt het fietspad gebruikt door 
automobilisten, die regelmatig 
met hoge snelheid het stukje Vaart 
Westzijde langs de sportvelden 
afsnijden. 

Vanwege de toegankelijkheid voor 

de strooiwagens wordt in de vorst-
periode de versmalling verwijderd. 

Vanwege de gevaarlijke situaties die 
het gebruik door deze automobi-
listen met zich meebrengt is ook 
hier gekeken naar een andere oplos-
sing. Zodra bekend is wanneer deze 
uitgevoerd gaat worden zal dit op 
de facebookpagina van Dorpsbelang 
en in de Op ‘e Hichte gepubliceerd 
worden.

Overlast Kerkereed en Fruitier de Talmaweg

hoe dit vormgegeven kan worden 
en op welke manier deze samenwer-
king tot stand zou kunnen komen. 
Ook de gemeente Ooststellingwerf 
heeft zich hierbij als een progressie-
ve en meedenkende gesprekspart-
ner opgesteld. Dit geeft de stichting 
de benodigde handvatten en han-
delingsruimte om deze gesprekken 
vorm te geven en met een plan 
tot realisatie te komen. Komende 
maand(en) hoopt het bestuur hierin 
concreter te kunnen gaan berich-
ten. Dan zal ook duidelijk zijn hoe 
het verder gaat met de financiering 
van het tekort.

Fingers crossed Donkerbroek! Als 
we dit voor elkaar krijgen, dan zijn 
we helemáál klaar voor de toekomst!

Vragen, opmerkingen, ideeën? Mail 
naar doarpssintrumdonkerbroek@
gmail.com.
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aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

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 

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

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

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

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

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

BROEKJES
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dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een

familiebericht plaatsen? 
Lever dit schriftelijk in bij 
Wilma Verlaan (Herenweg 

39) of mail het naar
dorpskrant.opehichte@

gmail.com
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

Info advertenties:
dorpskrant.donkerbroek@gmail.
com /0516-491614 of 0516-491661.

Onder een advertentie wordt ver-
staan het plaatsen van een affiche/
poster of het bekend maken van 
een ledenvergadering of een actie 
ten behoeve van een stichting of 
een vereniging. Zie ook inleveren 
kopij!
Kopij met daarin een bedrag ver-
meld, wordt ook als een advertentie 
gezien.

De volgende krant
verschijnt op of rond

31 maart
KOPIJ INLEVEREN KAN

T/M 26 MAART

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 26 maart op het 
volgende mailadres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Affiche/poster:
De vereniging die een activiteit 
wil aankondigen in de vorm van 
een affiche/poster betaalt €15,- 
tenzij naderhand een verslag van 
de activiteit naar de krant wordt 
gezonden.

De bedragen kunt u overmaken op
IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11
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

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

in de agenda noteren. De datum zijn:

11 maart

Volgens de tellingen van de inmid-
dels ook al gepensioneerde brug-
wachter van de provincie, Jan 
Krans, is het aantal boten dat door 
Donkerbroek voer vorig jaar blijven 
steken op 961. 

Erg jammer dat we het afgelopen sei-
zoen dus geen 1000ste boot hebben 
mogen verwelkomen. Aan de inzet 
van de vrijwilligers in Donkerbroek 
zal het zeker niet hebben gelegen. 
Voor het komende Turfrouteseizoen 

gaan we alle zeilen bijzetten om de 
1000ste weer te binnen te halen. 

En zoals jullie eind vorig jaar in de 
media hebben kunnen lezen heeft 
Dorpsbelang het voor elkaar gekre-
gen dat de gemeenteraad € 40.000 
beschikbaar heeft gesteld om de hui-
dige sanitair-unit en stroompalen te 
vervangen.  Hier is Dorpsbelang al 
enkele jaren samen met de gemeen-
te mee bezig geweest. 

Momenteel is Dorpsbelang druk 
met de verdere voorbereiding. De 
huidige unit moet worden verwij-
derd en daarna moet alles voorbe-
reid worden om de nieuwe unit en 
stroompalen te kunnen plaatsen en 
aan te sluiten op stroom, water en 
riolering.

De opdracht voor het leveren van de 
nieuwe unit is inmiddels verstrekt. 
Het zal echter nog wel spannend 
worden om alles voor 15 mei a.s. 
gebruiksklaar te hebben. 

Mochten er vanuit het dorp nog 
ideeën zijn over de te vervangen 
voorzieningen of dat er vrijwilligers 

zijn die in april en mei daar waar 
nodig de handen uit de mouwen 
willen steken of anderszins een bij-
drage kunnen leveren, dan kunnen 
deze zich melden bij een van de 
bestuursleden van Dorpsbelang en 
via dorpsbelang@donkerbroek.nl. 

Havennieuws Donkerbroek februari 2023

De Kade Is Nog Leeg Maar...
Eerst nog maar even een korte terugblik. Op donderdag 15 
september vorig jaar is het Turfrouteseizoen 2022 afgesloten. 
De laatste bootjes die in Donkerbroek hebben overnacht waren 
twee dagen daarvoor al vertrokken.  

Gelukkig hoef je als burgerhulp-
verlener bijna nooit te reanimeren. 
Maar als het dan toch nodig is, is 
het fijn om goed geoefend te zijn. 
Daarom is het belangrijk om je 
vaardigheden te onderhouden. 

Dorpsbelang biedt samen met 
Hartveilig Ooststellingwerf her-
halingscursussen aan. Deze zijn 
gepland op 21 maart, 30 maart, 4 
april en 14 april in Donkerbroek. 
Zonder deze jaarlijkse herhaling 
verloopt je certificaat en kun je bij 
een reanimatie niet meer opgeroe-
pen worden. 

Als het goed is heeft iedereen die 
afgelopen jaren via Dorpsbelang 
een cursus gevolgd heeft persoon-
lijk bericht gehad. Als dit niet het 
geval is kun je een mail sturen 
naar dorpsbelang@donkerbroek.
nl. Geef dan aan welke datum je 
voorkeur heeft. De kosten zijn 10 
euro. De rest wordt betaald door 
Dorpsbelang.

Geef je ook op als je nog nooit een 
cursus hebt gevolgd, maar wel wilt 
kunnen reanimeren. Bij voldoende 
belangstelling plannen we weer een 
basistraining.

Nieuwe herhalings-
cursussen AED / 
Burgerhulpverlener

Door de energiecrisis zijn er steeds 
meer mensen die niet elke dag een 
gezonde maaltijd op tafel kunnen 
zetten. Sommigen hebben zelfs 
moeite om hun huis warm te hou-
den. 

In Deelwinkel “Kleding Maatje” kun 
je elke woensdagmiddag tussen 12 
en 1 uur aanschuiven voor een gra-
tis warme maaltijd. De maaltijden 
worden bereid door werknemers 
van Stichting Phusis.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor deze 
maaltijd in de Deelwinkel. Als je 
dit doet voor zaterdag 12 uur dan 
kun je op de woensdag daarna aan-
schuiven.

Op de woensdagmiddag is een 
medewerker van Scala aanwezig om 
advies te geven. Je kunt hem/haar 
allerlei vragen stellen over budge-
ten, aanvragen van toeslagen, invul-
len van formulieren, vragen rond-
om financiën, enz. Kortom Scala 
biedt een helpende hand.

Bij Deelwinkel “Kleding Maatje” 
hoef je voor kleren en schoenen 
niets te betalen als je in het bezit 
bent van een stempelkaart, anders 
betaal je een klein prijsje. Ook boe-
ken en speelgoed verdienen een 
tweede kans en mogen gratis wor-
den meegenomen.

In de Deelwinkel is de warme kamer 
iedere dag open. Je kunt er koffie, 
thee drinken, een praatje maken, 
een blad te lezen, een spelletje 
te doen, je kunt er even tot rust 
komen. Ben je nieuwsgierig over 
het concept of zou je mee willen 
helpen bij de uitvoering of heb je 
tips die je met ons wilt delen stap de 
winkel binnen.

Wie betaald?
De warme maaltijden, de koffie e.d. 
worden betaald door subsidie van de 
gemeente en door sponsering van 
het bedrijfsleven en particulieren 
Wilt u dit initiatief financieel steu-
nen dan kan dat door uw bijdrage 
over te maken op bankrekening 
NL 39RABO0325853878  t.n.v. prot. 
Gemeente Haulerwijk-Waskemeer 
o.v.v. Deelwinkel. PKN-Haulerwijk 
stelt dit rek.nr  beschikbaar zodat de 
organisatie een ANBI status heeft.

Deelwinkel Kleding Maatje,
Een initiatief van Werkplaats 
Stichting Phusis en Werkgroep 
Particuliere Opvang Oekraïners, 
Brink 5,  Oosterwolde. Open over-
dag van 9 tot 4 uur ( op werkdagen, 
zaterdags tot 12 uur).

De zorgen van velen - Verzachten door delen

Deelwinkel “Kleding 
Maatje” breidt uit met 
een warmtekamer

Al jaren is (ook) deze kruising 
onderwerp van gesprek. De gemeen-
te, VVN, de politie, de bewoners, 
de bestuurders, iedereen heeft een 
mening over de oorzaak. Van “er 
wordt veel te hard gereden”, “tot 
het rode asfalt is minder stroef dan 
zwart asfalt”, “tot de bocht wordt 
verkeerd ingeschat door bestuur-
ders”, etc. 

Afgelopen week heeft de gemeente 
het rode wegdek opgeruwd, zodat de 
stroefheid toeneemt en weggebrui-
kers de grip niet verliezen. 

Dorpsbelang is blij met deze stap 
om de kruising veiliger te maken. 
Gezien de flitsresultaten uit het 
verleden is in ieder geval  duidelijk 
geworden dat het niet alléén aan 
het asfalt ligt. Ook de snelheid ligt 
bij heel veel weggebruikers veel 
te hoog; het is natuurlijk niet de 
bedoeling dat het stroevere wegdek 
als uitnodiging gezien mag worden 
om de maximumsnelheid verder te 
overschrijden.

Dorpsbelang zal het effect van deze 
maatregel nauwlettend monitoren 
en blijven aandringen op verdere 
maatregelen, wanneer dit nodig 
blijkt.

Wanneer er bijna ongevallen zijn 
waar Dorpsbelang nog geen weet 
van heeft (bijv. omdat je (bijna) 
in een slip raakte, maar deze weer 
onder controle kreeg) laat dit dan 
gerust weten via dorpsbelang@don-
kerbroek.nl.

Ongevallen kruising 
Bovenweg-Herenweg
In 2022 zijn er (zover bekend bij Dorpsbelang) op de kruising 
Bovenweg-Herenweg maar liefst 15 automobilisten uit de 
bocht gegaan. Met name wanneer het regent na een periode van 
droogte is dat regelmatig het geval. Ook dit jaar was het in de 
eerste week al weer 2x raak.

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Data
verschijning
Op ’e Hichte

• 31 maart
• 28 april
• 26 mei
• 30 juni
• 22 september
• 27 oktober
• 24 november
• 22 december
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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.

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

• 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

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

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

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”
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FEBRUARI
25 20.00 uur ’T witte huis: Spilersnocht: The Sunshine-Boys

MAART
3 20.00 uur ’T witte huis: Spilersnocht: The Sunshine-Boys
4 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen
4 20.00 uur ’T witte huis: Spilersnocht: The Sunshine-Boys
22 Vrouwen op weg: Eva Vrolijk uit Haule over haar werk bij 
 Kerk in Actie
25 19:30 uur ’T witte huis: Excelsior: jubileum concert met 
 reünie orkest

DORPSAGENDADORPSAGENDA

De spilers dy 't diskear it toaniel 
opgean binne: Rudi Wijbenga, Jan 
Reinders, Ingrid de Vries, Anna-Gré 
Veldkamp, Koert Donker en Sietske 
Kamminga. De regy is yn hannen 
fan Gurbe Dijkstra.

Koarte ynhâld fan it stik:
Eartiids wiene The Sunshine-Boys 
in stel komiken dy’t oeral yn it lân 
foarstellingen joegen. Mar op in 
stuit hie ien fan de beiden syn nocht 
fan al dat reizgjen en it fertellen fan 
altyd deselde moppen. Hy waard 
makelder yn effekten en hat noait 
wer op it poadium stien. 

De oare hat der bot lêst fan hân dat 
syn maat der samar mei op hold 

en hy hat eins noait wer fatsoenlik 
wurk hân. No wol de NOS in hom-
maazje meitsje en útstjoere dy’t 
oer sokke âld-artysten giet. En dus 
soene The Sunshine-Boys noch ien 
kear tegearre de planken op moatte. 
Mar is dat nei safolle jier noch 
mooglik? Is der net tefolle âld sear 
sitten bleaun?

Kaartverkeap
Kaarten binne te krijen by 
Bloemenhuis Carin, Donkerbroek.
In kaartsje kostet 10 euro it stik.

Lokaasje: Restaurant Het Witte 
Huis, Donkerbroek.

Ut namme fan it bestjoer en alle 
spilers fan Spilersnocht nûgje wy 
jimme allegearre út foar in gesel-
lige jûn!

Net stinne mar hinne!
Toanielselskip Spilersnocht

Bêste minsken, dit wykein stiet Spilersnocht wer op de planken. 
Troch corona is der twa jier gjin toanielstik opfierd. Wat moai 
dat it wer kin. Dêr wolst fansels by wêze! Sneon 4 maart wie 
al gau útferkocht, twifel dus net te lang en helje kaarten foar 
sneon 25 febrewaris of freed 3 maart.

Spilersnocht spilje ‘n komeedzje

Soms met z´n tweeën, soms in 
groepjes, gaat een over het algemeen 
opgewekt gezelschap de deur van 
het Eethuis binnen. Opvallend is, 
dat op deze dinsdag, die gewoonlijk 
een dag is waarop de zaak gesloten 
is, dit gezelschap uit ogenschijnlijk 
wat meer seniore personen bestaat. 
Insiders weten het wel: het is weer 
60plus avond. 

Voor alweer bijna de 100ste keer in 
de afgelopen ruim 9 jaar organise-
ren Wietse en Thea hun inmiddels 
welbekende avond. Op deze avonden 
worden de gasten onthaald op een 
driegangenmenu voor een schap-
pelijke prijs. De met zorg door Thea 
bereide gerechten worden hierbij 
in een ontspannen en gezellige 
sfeer opgediend. Voor gastheer en 
gastvrouw is de avond niet zozeer 
bedoeld als een extra winstbrenger, 
maar veel meer een poging om 
de inwoners van Donkerbroek en 
omgeving wat meer de mogelijkheid 
te geven om de sociale contacten 
wat aan te halen, of nieuwe contac-
ten te leggen. 

Uit de vele positieve reacties en 
complimenten die steevast worden 
ontvangen, valt wel af te leiden dat 
de avonden nog steeds erg worden 

gewaardeerd. Ook voor de Fabers 
zelf is het steeds weer een positieve 
uitdaging om de gasten voor een 
redelijk bedrag te verrassen met een 

culinaire topprestatie. 
Ondanks de toenemen-
de kostendruk door 
overheidseisen, stij-
gende energieprijzen 
en een duurder wor-
dende inkoop van de 
benodigde producten, is 
de prijs in de afgelopen 

jaren slechts mondjesmaat 
aangepast om het voor een 
ieder betaalbaar te houden. 

Gelukkig kunnen zij op 
deze avonden nog steeds 
een beroep doen op de 
inzet van hun mede-
werkers. Dat op zich is 
wel eens spannend. Net 
als overal is, zeker in de 
horeca, het vinden van 
enthousiaste medewer-
kers al langer een niet 
geringe opgave. Om uit-
eenlopende redenen is het 

steeds moeilijker om jonge mensen 
te vinden die wel wat zien in de 
horeca, hetzij als bijbaantje tijdens 
studie of opleiding, of als eerste stap 
naar een loopbaan in de horeca. 

Extra avonden
De avonden blijven zó goed bezocht, 
dat in februari zelfs een extra avond 
werd georganiseerd om aan alle 
vraag te kunnen voldoen. Uit de vele 
positieve reacties, zowel persoonlijk 
als via de “social media”, hebben 
Wietse en Thea geconcludeerd dat 
er op voorhand voldoende aanlei-
ding is om ook volgende maand 
weer een TWEETAL 60plus avon-
den te organiseren en wel op 14 
en 21 maart. U kunt zich ook dan 
weer telefonisch opgeven bij Stap 
es in. De prijs per driegangenmenu 
is wederom €19,50 p.p. De drankjes 
zijn voor eigen rekening.

Eén keer per maand zal de argeloze passant die door Donkerbroek 
rijdt of loopt, zich verwonderd afvragen wat er toch te doen is 
bij het Eethuis Stap es in van Wietse en Thea Faber aan de 
Herenweg. 

Gezelligheid maak je zelf: een avondje uit in Donkerbroek

Beste ouders, verzorgers,

Zwembad Haulewelle op zoek naar 
vrijwilligers die een aantal dagen in 
de weekenden, gedurende de ope-
ning in het zwembad, toezicht wil-
len houden. Haulewelle is 20 week-
enden in het seizoen open. Deze 
weekenden worden ingevuld door 
vrijwillige toezichthouders. 

Op dit moment is er voor 14 dagen 
geen bezetting. Indien we hier geen 
invulling voor weten te vinden dan 
kan weekend sluiting tot de moge-
lijkheden behoren. 

Vindt u het ook belangrijk dat het 

zwembad open kan blijven? Meldt u 
zich dan nu aan! 

Het zwembad zorgt voor de oplei-
ding en begeleiding tot toezicht-
houder. Reddend zwemmen en BHV 
zijn een onderdeel van de opleiding. 
De opleiding vindt plaats in het 
zwembad.

Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met voorzitter Gijsbert 
Hilhorst, via 06-30709846 of per 
mail via info@haulewelle.nl.

Het nieuwe seizoen start op 22 april 
2023.

Help! Haulewelle
gaat kopje onder!

Iedere zomer logeren er kinderen 
uit verschillende Europese landen 
bij Friese  gezinnen. Deze kinde-
ren kunnen, om wat voor reden 

dan ook, een onbezorgde vakantie 
gebruiken. 

De vakanties zijn heel waarde-
vol voor de kinderen, maar ook 
een bijzondere belevenis voor de 
vakantiegezinnen. Stichting Europa 
Kinderhulp is daarom op zoek naar 
gezinnen die hun huis en hart wil-
len openstellen om een kind bij hen 
thuis uit te nodigen.

Buitenlandse kinderen
De kinderen komen uit België, 
Duitsland en Frankrijk of Nederland. 
Zij komen voor ongeveer twee 

weken vakantie vieren. De leeftijd 
van de kinderen is ongeveer tussen 
de 5 en 12 jaar oud. Dat een vakan-
tiegezin nauwelijks Frans of Duits 
spreekt, hoeft geen belemmering te 
zijn. Ruim zestig jaar ervaring leert 
ons dat je met handgebaren, pen en 
papier of een vertaalapp een heel 
eind komt! Mocht de taal wel een 
barrière zijn, wij zoeken ook nog 
vakantiegezinnen voor Nederlandse 
en Belgische kinderen. 

Meivakantie
Het is dit jaar in Friesland voor het 
eerst mogelijk een Nederlands kind 
in de meivakantie uit te nodigen.  
De bedoeling is om de kinderen 
twee korte vakanties aan te bieden. 
De kinderen komen dan 5 dagen in 
de meivakantie en 10 dagen in de 
zomervakantie bij hetzelfde vakan-
tiegezin. 

Interesse om gastgezin 
te worden? 
Kijk op: www.europakinderhulp.
nl/vakantieouders of neem contact 
op met Karin Gjaltema. Mailadres 
Karin.Gjaltema@europakinderhulp.
nl

Europa Kinderhulp zoekt 
vakantiegezinnen in Friesland!

Reizen Provincie Friesland 2023 
 Aankomst Vertrek
Nederland meivakantie 1 mei 6 mei
Duitsland Hannover 17 juli 31 juli
Duitsland Oldenburg 22 juli 4 augustus
Duitsland Schneeberg Delitzsch 22 juli 4 augustus
België 24 juli 7 augustus
Nederland 24 juli 7 augustus
Frankrijk Secours Populaire 25 juli 8 augustus
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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

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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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Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

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 ■ Binnenzonwering

■ Leer ■ Horren

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

eubelstoffeerderij

Visser
Creatief in stofferingCreatief in stoffering
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In deze bijeenkomst, op initiatief 
van Eva Vrolijk en Andrea Veldkamp, 
is er op een zeer bijzondere wijze 
afscheid genomen van de Dorpskerk. 
Alle gasten werden ontvangen met 
koffie en thee door beide dames. Met 
ongeveer 50 personen hebben we dit 
afscheid mogen vieren.

Voorafgaand aan dit afscheid wer-
den de klokken geluid om aan te 
geven dat er een bijzonder moment 
was aangebroken. De geschiedenis 
van kerkelijk Haule gaat ver terug. 
Waarschijnlijk is in 1328 de eerste 
kerk in het dorp gebouwd. De hui-
dige kerk werd gebouwd in 1854 en 
in gebruik genomen op 18 novem-
ber 1855. In de afgelopen eeuwen 
zijn vele inwoners in deze kerk 
gedoopt, werden er vele huwelijk 
gesloten en ook de uitvaarten die 
ze hebben meegemaakt zijn daar 
gehouden. Tijdens het welkom wer-
den we meegenomen met de inwo-
ners, uit het verleden en heden, hoe 
zij de kerk mogelijk beleefd zouden 
hebben. We konden ons er allemaal 
een voorstelling van maken hoe dat 
geweest zou zijn.

Daarna hebben we naar fijne lie-
deren mogen luisteren, Van Daniel 
Lohues - De Kerke, Ernst Langhout 
en Johan Keur – De tiden feroarje. 
Ook konden we onder andere mee-
zingen met een aantal liederen zoals 
- Zomaar een dak boven wat hoof-
den, het Ubi caritas et amor werd 
neuriënd meegedaan.

Eva heeft in het gebed aangehaald 
dat de verkoop van de kerk veel 
mensen raakt. Veel mensen hebben 
een band met het gebouw. Waarin 
gedoopt, getrouwd en gerouwd 
werd. Ook de hoop werd uitgespro-
ken dat de nieuwe eigenaren de rust 
op de begraafplaats mogen behou-
den.

Andrea heeft met ons een lezing 
gehouden uit Handelingen 7: 44-50. 
Mozes kreeg de opdracht van God 
om een verbondstent te bouwen, 
waarin de ark  meeging naar het 
beloofde land. Een plek waarin God 
werd geloofd.

Na het samen zingen en luisteren 
naar het “Onze Vader”, werd tij-
dens het gebed met inwoners van 

Haule de herinneringen en de sym-
bolen van het geloof de kerk uit-
gedragen. We hebben allemaal een 
kaarsje mogen ontsteken aan het 
licht van de paaskaars. Deze kleine 
kaarsen mochten we achterlaten bij 
de kerk, zodat wensen, dromen en 
gedachten vanuit de begraafplaats 
konden verwaaien. Zo werden de 
symbolen; de paaskaars, het kruis, 
de kanselbijbel, de antependia en 
het doopvont overhandigd aan de 
kerkenraad.

Met onderstaande zegen hebben we 
deze laatste dienst afgesloten:

Eeuwige,
van binnen naar buiten gaan we, 
weer en wind in
we verlaten de kring rond het licht
samen gaan we naar buiten,
gedragen door wat was, door alles 
wat ons voorging.
Vanuit dit huis van geloof en ver-
trouwen
vragen we om Uw licht, vandaag, 
morgen
in ons leven en op de weg die voor 
ons ligt.

Na deze bijzondere bijeenkomst is 
er, onder klokgeluid, een eind geko-
men van eeuwenlang kerkzijn in de 
Dorpskerk van Haule.

Afscheid van de Dorpskerk in Haule
Op 29 december 2022  konden de inwoners van Haule en belang-
stellenden afscheid nemen van de Dorpskerk. De Dorpskerk is 
op 30 december 2022 verkocht.

Er zijn alweer 2 maanden van het 
nieuwe jaar voorbij en dat betekend 
dat er op zaterdag 13 mei een voor-
jaarseditie van de Garage Sale zal 
plaatvinden. 

Heb je oude spullen, nieuwe spul-
len, zelfgemaakte spullen, kortom 
alle spulletjes die jij kwijt wilt en 
waar jij van denkt dat een ander 
daar nog best gelukkig mee kan 
zijn, mag je op deze dag verkopen. 
Niet alleen vanuit de garage worden 
spulletjes verkocht, maar ook op 
opritten en in tuinen worden er 
spullen aangeboden.

Wil je meedoen? Je kunt je weer 
aanmelden via Facebook, Instagram 
en mail. Op Facebook en Instagram 
staat een bericht waar je op kan 
reageren als je mee wilt doen met de 
Garage Sale. Vermeld in je bericht 
of mail je straatnaam met huisnum-
mer. Er is inmiddels een website 
waar je via de knop aanmelden je 
op kan geven, maar ook weer af 
kan melden. Aan- en afmelden kan 
t/m woensdag 3 mei. Na de aan-
meldperiode komt er een lijst en 
een plattegrond met deelnemers op 
Facebook en Instagram, ook komt 
er een link naar een online platte-
grond op Facebook en op de website 

komt ook een plattegrond te staan. 

Op de Facebookpagina en de website 
zijn er regels en tips te vinden. Wie 
zich aanmeldt om mee te doen met 
de Garage Sale via de mail, krijgen 
de deelnemerslijst, plattegrond, de 
link en de regels en tips toege-
stuurd.

Heb je Facebook maar ben je nog 
niet lid van de groep, meld je van-
daag dan nog even aan om niks te 
missen en vergeet ook niet Garage 
Sale Donkerbroek te volgen op 
Instagram. Ik zie jullie aanmeldin-
gen graag tegemoet. Mochten er 
nog vragen zijn dan hoor ik dat 
graag.

Groetjes Annelies

Mail: garagesaledonkerbroek@gmail.com
Facebook: Garage Sale Donkerbroek
Instagram:@garagesaledonkerbroek
Website: https://sites.google.com/view/
garage-sale-donkerbroek

Aanmelding Garage Sale geopend

Martha opende de vergadering met 
een gebed voor alle mensen in het 
aardbevingsgebied. Ze las een para-
bel over de invloed van anderen op 
ons gevoel van eigenwaarde. We 
luisterden naar het lied van Wim 
Zonneveld “het Dorp”.

In het huishoudelijk gedeelte wer-
den de gebruikelijke verslagen 
behorende bij een jaarvergade-
ring behandeld en goedgekeurd, 
bestuursleden benoemd en trouwe 
leden geëerd.  Toen waren we wel 
toe aan een kopje koffie.

Na de koffie was het woord en beeld 
aan Tjeerd. Prachtige natuurop-
names heeft hij gemaakt. Al van 
jongs af aan is hij gewapend met 
zijn fototoestel eropuit getrokken. 

Het resultaat mag er zijn. Meer 
dan 40.000 foto’s zijn er al gescho-
ten. En wat een bijzonder dieren 
kwamen er voor zijn lens. Wat 
is de natuur mooi en gevarieerd. 
We wonen toch in een bijzondere 
omgeving waar men slangen, bij-
zondere insecten, bronstige kikkers 
(blauw), vogels in alle soorten en 

maten en natuurlijk zoogdieren 
zoals reeën, hazen enz. kan tegen-
komen. Maar ook de plaatjes van 
boerderijen en omgeving maakten 
indruk. De beroemde beukenboom 
bij de Bie is in elk seizoen prachtig 
om te zien.  Zonsopgang en zons-
ondergang elk met zijn eigen sfeer. 
De nevel waarin de koeien lijken te 
zweven of de macro opnames van 
vlinders of insecten op bloemen. We 
werden steeds weer verrast door de 
schoonheid van de natuur. Tjeerd 
besloot zijn presentatie met een 
prachtige zonsondergang. 

Hoe geboeid we hadden zitten kij-
ken bleek wel uit het feit dat we 
de pauze helemaal vergeten waren. 
We besloten dus de avond met nog 
even gezellig na te praten onder het 
genot van een tweede bakje koffie 
of thee. 

Na de koffie bedankte Martha Tjeerd 
voor zijn mooie presentatie en bood 
hem een mandje met streekproduc-
ten aan.

Hierna volgde de rondvraag.  We 
spraken nog even over de organi-
satie van onze avonden en hoorden 
nog enkele suggesties voor de invul-
ling daarvan.

Na de rondvraag besloot Martha 
de vergadering met het lezen van 
Het gedicht “ons Dorp” van Janco 
en Marja Schat en wenste eenieder 
welthuis!

Vrouwen op Weg ontvangt 
dorpsgenoot Tjeerd Oldersma
Martha Veenstra, voorzitter van VoW Donkerbroek heette ieder-
een hartelijk welkom op 15 februari tijdens de Vrouwen op Weg 
bijeenkomst. In het bijzonder dorpsgenoot Tjeerd Oldersma, 
hij liet de aanwezigen meegenieten van zijn bijzondere collectie 
natuuropnames in en rondom ons dorp.

Het kleine, markante diertje met 
zijn grote oren en ogen krijgen 
we niet vaak te zien. Alleen in de 
schemer en nacht komt hij zijn 
holletje uit en gaat op pad. In een 
straal van 100 meter verzameld hij 
zijn voedsel. 

Daarbij is hij niet zo kritisch. Alles 
wat voor zijn snuitje komt peu-
zelt hij op. Natuurlijk zijn zaden 
en noten zijn favoriet, maar groe-
ne plantdelen gaan er ook wel in. 
Plezierig is ook dat hij die enge 
spinnen en insecten als een delica-
tesse ziet.

Biotoop
Overal in Nederland komt de bos-
muis wel voor. Zijn voorkeur gaat 
uit naar bossen, bosranden en hout-
wallen. In een holle boomstronk of 
een gegraven holletje heeft hij een 
nest. In de zomer kan een vrouwtje 
wel enkele keren 5of 6 jongen baren. 
Op een hectare kunnen zowel 10 tot 
100 bosmuizen leven.
Mens
Deze muis die zich met grote spron-
gen rennend voortbeweegt, staat 

hoog op de menulijst van de vos. 
Bij voldoende muizen zal de vos 
wellicht minder toekomen aan 
onze gewaardeerde weidevogels en 
andere grondbroeders. Daar zit een 
aardige uitdaging voor onze biotoo-
pbeheerders. Zorg voor het huis van 
de bosmuis. Onderhoud de houtwal-
len en bosranden goed. Werk mee 
aan de campagne Groene Aders van 
de SBNL en behoudt daarmee de 
biodiversiteit van onze natuur.

Literatuur:
Dieren, Pudoc Wageningen 1983
P.R.E.Dator
Het voorjaar komt eraan, tijd 
voor Faunamengsels van SBNL 
Natuurfonds - SBNL
https://www.zoogdiervereniging.nl/
zoogdiersoorten/bosmuis

Foto: Pinterest

Zorg voor het huis van de bosmuis

Tweemaal goud voor Ties
Zondag 19 februari deden de teams van Acro Academy Noord Nederland 
mee aan de Valentijnscup (acrogym) die werd gehouden in Sporthal de 
Boekhorst in Oosterwolde. De teams van Acro Academy Noord Nederland 
komen uit op het hoogste niveau, de A-lijn. Ties Oosterhof uit Donkerbroek 
en zijn sportpartner Lizz Stoker lieten twee prachtige oefeningen zien. 
Beide oefeningen werden beloond met een gouden medaille. Op de foto Ties 
en Lizz en hun clubgenoten van Acro Academy Noord Nederland. (Foto: 
Mare Blaam)

UW KOPIJ IN DE KRANT
EN OP DE DORPSSITE?

Stuur dit dan naar beide redacties!
dorpskrant.opehichte@gmail.com

donkerbroek@gmail.com
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WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

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

SSPP:
Specialist in Wassen - Drogen 

Koelen - Inbouwapparatuur

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

VERKOOP & REPARATIE

Alleen op afspraak geopend!

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 | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden

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

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

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

www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  
info@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nl
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In haar nieuwe boek schuwt de 
Donkerbroekse schrijfster evenmin 
zware onderwerpen, zoals verlies en 
trauma, die ze afwisselt met roman-
tiek en humor. Haar stijl is toegan-
kelijk en fris, wat ervoor zorgt dat 
je door haar boeken heen vliegt. 
Of zoals recensent Femke schrijft: 
“Ben je op zoek naar een prach-
tig liefdesverhaal, waarin diepgang 
groots aanwezig is, dan is dit een 
hele grote aanrader. Ik ben in ieder 
geval al heel benieuwd naar deel 
twee.”

Femke en andere lezers hoeven niet 
meer te wachten, want Kernpunt is 

te koop via alle verkoop-
kanalen en desgewenst 
gesigneerd te bestellen via 
de auteur. Neem daarvoor 
contact met haar op via 
Facebook of Instagram, 
of spreek haar aan als je 
haar tegenkomt.

Het verhaal
Polly heeft haar leven 
op orde. Ze werkt in het 
ziekenhuis, is close met 
haar zusje en ziet haar 
beste vriend William 
elke dag. Ietwat voor-
spelbaar, maar dat vindt 
ze helemaal niet erg. 
Dan ontmoet ze Dave 
en staat alles op zijn 

kop. Hij is onpeilbaar en grappig. 
Arrogant, onzeker en kortaf. Al met 
al tegenstrijdig. Over zijn tijd in het 
leger wil hij niets kwijt, al merkt 
Polly dat die diepere wonden heeft 
geslagen dan hij laat merken. Laat 
Dave haar dichterbij komen, of lukt 
het hem op haar op afstand te hou-
den? En wat wil Polly zelf echt?

Ryanne Veldkamp uit Donkerbroek publiceert op 21 februari 
haar nieuwe roman Kernpunt. Dit verhaal is het vervolg op het 
in november verschenen Breekpunt, dat lezers tot tranen toe 
roerde. 

Nieuwe roman Ryanne Veldkamp

BUITENLADDER 
MAART 2023 
  
 BUITENCENTRUM                                                                   APPELSCHA 

      

Wo 1 maart Wild op Woensdag*  
 Stoere gezinsactiviteit met de natuur in de hoofdrol! 
 13.30 – 15.00 uur; kosten € 5,00 p.p. 
 

Do 2 maart CSI Natuur: wat eet een uil?*  
 13.30-15.00 uur; Braakballen pluizen in het Boswachterslab!  

Kosten: € 5,00 per kind 
 
Do 2 maart  Schemerschim* 

Ga mee met de Schemerschim en ervaar het bos op de grens van dag en 
nacht. 18.15 – 19.45 uur; kosten € 7,50 p.p. (t/m 12 jaar € 5,-) 
 

Zo 5 maart  Speurtocht Kees Koolmees* 
Leerzame speurtocht over het leven van de koolmees. Na afloop timmer 
je je eigen koolmezennestkast! 11.00 – 15.00 uur; kosten € 9,50 p.p. incl. 
nestkastje timmeren 
  

Di 7 maart Vollemaanwandeling*  
Ervaar de volle maan op de zandduinen, maar ook door de bomen van 
het Drents-Friese Wold. Wandelen in het donker is een unieke 
belevenis. 

 19.00 – 21.00 uur; kosten € 8,50 p.p. (t/m 12 jaar € 5,00) 
 

Zo 19 maart  Vroege vogelexcursie* 
Op tijd uit de veren! Ervaar de sfeer van de vroege lenteochtend en leer 
spelenderwijs de zang van een aantal vogelsoorten herkennen.   
De zon komt op en de natuur ontwaakt. Ga je mee? 
6.30 -8.00 uur; kosten €6,00 (t/m 12 jaar € 4,00) 

 

Zo 26 maart  Woldwandeling* 
Maandelijkse zondagmiddagwandeling met wisselende onderwerpen 
uit de natuur. Elk seizoen heeft nieuwe, boeiende onderwerpen!  
13.30 – 15.00 uur; kosten € 6,00 p.p. (t/m 12 jaar € 4,00 p.p.) 
*Aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold 
 

             

Buitencentrum Drents-Friese Wold  
Terwisscha 6a, 8426SJ Appelscha, 0516-464020    
Openingstijden 1 november t/m maart: vr, za en zo van 10-16 uur.  
Openingstijden 1 april t/m 1 november: dagelijks van 10.00-17.00 uur 
drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl 
www.staatsbosbeheer.nl/bcdrentsfriesewold 
www.facebook.com/staatsbosbeheerdrentsfriesewold                  * Opgave noodzakelijk 
 
  

Zijn de drie broers Keimpe, Marten 
en Wybren Hogerhuis terecht of 
onterecht veroordeeld tot jaren-
lange celstraffen? 

Op 16 februari opent Obe by Tresoar 
de nieuwe tentoonstelling ‘Rjocht of 
Unrjocht? - Wanhoop en woede om 
de Hogerhuis-zaak’. In de tentoon-
stelling wordt deze beruchte rechts-
zaak over een inbraak ‘heropend’. 
Ontdek de ins en outs over de 
inbraak met bewijzen en getuigen-
verklaringen en oordeel zelf: zijn de 
broers schuldig of onschuldig?

De gebroeders Hogerhuis uit 
Beetgum worden in 1896 veroor-
deeld tot jarenlange celstraffen. 
Keimpe, Marten en Wybren moeten 
zes, elf en twaalf jaar zitten in de 
Leeuwarder Blokhuispoort. Ze zijn 
opgepakt als verdachten van een 
inbraak, maar zijn ze wel schuldig? 
De rechtszaak roept veel vragen op 
en getuigen geven tegenstrijdige 
verklaringen. Het volk is verbijs-
terd over het vonnis. Wilde justitie 
een voorbeeld stellen? Speelde het 
een rol dat de broers socialisten 
waren? Was er sprake van klassen-
justitie? De zaak kreeg zelfs lande-

lijke bekendheid toen advocaat en 
socialistisch voorman Pieter Jelles 
Troelstra zich ermee bemoeide.
De tentoonstelling ‘Rjocht of 
Unrjocht? - Wanhoop en woede om 
de Hogerhuis-zaak’ is te zien vanaf 
16 februari tot en met 11 juni in 
Obe by Tresoar, Heer Ivostraatje 1 
in Leeuwarden.

Meer informatie over de tentoon-
stelling is te lezen op tresoar.nl.

Nieuwe tentoonstelling 
‘Rjocht of Unrjocht?
Wanhoop en woede om de Hogerhuis-zaak’
in Obe by Tresoar

Wanhoop en 
woede om de 

Hogerhuis-zaak

Tentoanstelling 
yn Obe, Ljouwert
tresoar.nl

16/2 - 11/6

Spaar jeugd-
sponsormunten
voor afdeling 
gymnastiek!
Van 13 februari tot en met 10 
april 2023 houdt de Poiesz de 
jaarlijkse jeugd sponsoractie en SV 
Donkerbroek afdeling gymnastiek 
doet mee! 

Elke club heeft een verlanglijstje, 
bovenaan ons lijstje staan nieuwe 
trainingspakken. Steun jij ook 
dit jaar onze vereniging met de 
Poiesz jeugdsponsor actie? Doe 
de jeugdsponsor munten, die je 
ontvangt bij de boodschappen, 
in de koker van onze vereniging 
bij de Poiesz supermarkt aan de 
Oostenburg in Oosterwolde. Hoe 
meer jeugdsponsor munten in de 
koker worden gestopt van de SV 
Donkerbroek afdeling gymnastiek, 
hoe meer sponsorgeld aan het eind 
van de actie door Poiesz supermark-
ten wordt uitgekeerd.  
Alvast bedankt voor het meesparen, 
namens de afdeling SV Donkerbroek 
afdeling gymnastiek!

Het is alweer de 14e keer dat de 
valentijnscup georganiseerd is door 
SV Donkerbroek. Wat begon op een 
zaterdagmiddag met een gesubsi-
dieerd project vanuit de gemeente 
(WhoZnext) is intussen uitge-
groeid tot een 2 daags toernooi 
met 674 deelnemers komende uit 
het gehele land. Ook België is weer 
terug, daar zijn we erg blij mee.

Liefde, zoetsappig, roze en rood zijn 
de toverwoorden die het toernooi 
maken tot wat het is. Een superge-
zellig evenement wat door menig 
arco-end kind wordt bestempeld als 
de leukste wedstrijd van het jaar!

Voor elke deelnemer was er elk jaar 
een presentje, ook de juryleden, 
vrijwilligers en ingehuurde mensen 
zoals de fotografen en ladyspea-
kers werden het hele weekend in 
de watten gelegd. Vele handelson-

dernemingen uit Donkerbroek en 
Oosterwolde steunen ons dmv een 
donatie voor de verloting of een 
financiële bijdrage. Laten we ook 
de bus die ons het hele weekend 
beschikbaar is gesteld niet vergeten 
evenals de vele handen die licht 
werk maken. De kans dat ik hierbij 
iemand vergeet is vrij groot dus bij 
deze. Super dat het elk jaar weer 
lukt om zoveel mensen enthousiast 
te krijgen voor onze Valentijnscup.

Ook Ilse van Ilses plak was er dit jaar 
weer om van wat je ook maar wilt te 
laten bedrukken. Nieuw waren dit 
jaar de logo’s van de Valentijnscup. 
Vooral de zaterdag was ook voor 
haar een topdag! Super mooi!!

Ook was er weer de alom geliefde 
funcup waarbij iedereen met ieder-
een een oefening mag doen op 
muziek die je zelf wilt en de kleding 

Valentijnscup 2023 die jezelf wilt. Een groot succes dit 
jaar met als winnaars de Adams 
family van de gymacademy. Zelfs 
België deed mee. 

De Overall winnaars van de dag krij-
gen de valentijnscup uitgereikt. Dat 
zijn de verenigingen met de gemid-
delste hoogste score van de dag. 
Voor de zaterdag was dat WSBF uit 
Surhuisterveen en voor de zondag 
de Acro Academy uit Leek.

Al met al een geslaagd weekend. Op 
naar editie nummer 15!!
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Pedicure
voetverzorging

Alma van der Meulen

Meester Geertswei 36
9241 GL Wijnjewoude

Behandeling volgens afspraak

Telefoon 0516-480895

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

Firefox about:blank

1 van 1 15-1-2023 14:34

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

Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

bedrijfspand

verbouw

Ecomunitypark 9, 8431SM Oosterwolde | www.studiojk.nl | 0516 - 427 556

Heeft u ook (ver)bouwplannen?

nieuwbouw

seriematig

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES
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Eindeloos veel
mogelijkheden
Bij iedere woonstijl en in iedere 
situatie past een kast op maat.
Quality Parket kan voor u een 

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

een zeer goede prijs!

Laat u verrassen en
stap eens binnen in onze 

showroom in Donkerbroek.

Oude Tramweg 15, Donkerbroek
0516 49 1345

www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl

 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

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

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

Bovenweg 6 
Donkerbroek 

www.hartenrijk.nl 

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl
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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

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

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
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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

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

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

(0516)  49 12 38

G.W. Smitweg 16, 
8435 WG DONKERBROEK

info@hofstrarooks.nl
www.hofstrarooks.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

(0516)  49 12 38

G.W. Smitweg 16, 
8435 WG DONKERBROEK

info@hofstrarooks.nl
www.hofstrarooks.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

(0516)  49 12 38

G.W. Smitweg 16, 
8435 WG DONKERBROEK

info@hofstrarooks.nl
www.hofstrarooks.nl

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

 

 
 

De prijzen zijn gesponsord door:
Donkerbroek:	 	Autofirst	Verlaan,Bakkerij	G.	van	der	Molen,	Bloemenhuis	“Carin”,	Coop,	Eethuis	Stap	es	in,	Ekowax	

Cleaning	Products,	Fabryk	Design,	Huidtherapie	Keuning,	Moaisa	kapsalon,	Restaurant	’t	Witte	Huis,	
Vishandel	Thijs	van	der	Meulen

Oosterwolde:		 	Bruna,	Casy	Fashion,	DA,	Expert,	Juwelier	Simons,	Lincherie,	Sjouke	van	der	Heide	Schoen-en	Sporthuis,	
Top1Toys,	Vos&Zo	chocolaterie

Ameland:		 Nobel	Hotel,	Nobel	Fietsverhuur,	Nobels	Nostalgisch	Museum
Webshop:  Allesvoordeklas.nl

Voor	Timmermans	d’Huzes
BINGO!

Er zijn fantastische prijzen! 
Hoofdprijs:
Overnachting voor 2 personen op het mooie 
Ameland met ontbijt,	museumbezoek	en	
gebruik	elektrische	fietsen!

Bestel snel je set kaarten! 
Vol=vol
Stuur	een	Whatsapp	bericht	naar	Amkje	
Timmermans	06-11340824,	vermeld:
	 -	Aantal	personen
	 -	Aantal	sets	kaarten	per	persoon
Vervolgens	krijg	je	een	betaalverzoek	via	
Whatsapp	of	bel	Amkje

Tijd:	 	17	maart,	start	20.00uur,	
muntverkoop	vanaf	19.00uur

Waar:	 Café	Donkerbroek,	Vosseheer	4
1 set:	 (=9	bingokaarten)	voor	€15,-

Foto:	Bergstra	Fotografie	Aldeboarn

Poster:	Jolanda	Design	Niebert



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek Februari 202314



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek Februari 202315

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

Historie
U heeft uit de vorige editie herkent 
op de historische foto o.a. Feikje 
Kalsbeek, Jantsje Nijholt, Wiebe 
Duin en Roelof Dijkstra. De kam-
pioensfoto is genomen in 1981. De 
trainer is Tjeerd Popma uut De 
Hemrik. Het was een pracht korf-
baltijd voor HDT uut Donkerbroek. 
Het was een andere tijd. Terug naar 
de onze.

Nieuwe idolen
Oplopen met de spelers van de seni-
oren 1 voorafgaand aan de wedstrijd, 
voor veel publiek. Spannend. En 
hartstikke leuk. Het levert prachtige 
foto’s op.  (met dank aan Carel en 
Gwenda)

Competitie
De senioren 1 strijden om een pro-
motieplaats naar de 1e klasse. Het 
lukt net om te winnen tegen de 
ploegen uit de onderste regionen 
in de ranglijst. Lukt het ook tegen 
de mede-strijders? Komende weken 
zijn dus cruciaal tegen “die andere 
ploegen”. Flamingo’s uut Buutnpost 

is (bijna) de ongeslagen kampioen.
Opmerkelijk de stijgende lijn van de 
senioren 4 : een gedeelde 1e positie 
na 8 wedstrijden. Tjsek ze.

De favoriet van uw reporter , de 
B1, lijkt de slag verloren te hebben 
afgelopen weekend na het verlies 
tegen koploper De Walden. (9-7) De 
C1, D1 en F1 strijden nog steeds om 
het kampioenschap. En opvallend: 
De E2 is ook erg kansrijk. Nu nog 
op de 4e positie, maar 2 wedstrijden 
minder gespeeld t.o.v. de numero 
1,2 en 3. Let’s go.

Standen
Het is allemaal up-to-date: de tus-
senstanden zaalcompetitie.

Kangoeroes
Op woensdag 8 maart is er weer 
Kangoeroetraining. En wel in het 
gymlokaal. Van 15.00 tot 16.00 uur. 
De trainingen zijn voor kinderen 
van groep 1 en 2.  (idem 5 april 
2023).

De Website
Voor algemene info, rangen en stan-

den en wat meer is er de website  
www.korfbaldonkerbroek.nl .

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

Het mooiste
uitzicht komt

na de zwaarste 
klim

Agenda
DINSDAG 28 FEBRUARI:

DIO/
Donkerbroek/
ODIS/VZK C1

-
Joure C1
18.15 uur

Tussenstanden
Zaalcompetitie 2022/2023
(per 19-02-2023)

Senioren 1
Flamingo’s 1 10 20
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 10 12
ROG 1 10 12
HHV 1 10 11
De Hoeve  1` 9 8
DWA/Argo  1 10 7
Spannum 1 9 7
Sios 1 10 1

Senioren 2
De Parabool 3 10 16
ROG 3 10 15
Noordenveld 2 10 11
DWA/Argo  2 10 10
Mid Fryslan 4 10 10
De Walden 5 10 8
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 10 6
AVO 4 10 4

Senioren 3
Club Brothers 2 8 13
Nic 6 8 12
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 8 11
Korwi 1 7 8
Noordenveld 5 8 6
De Pein 4 6 1
Goorecht 1 7 1

Senioren 4
Club Brothers 3 8 10
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 8 10
Korwi 2 6 7
Wez Handich/DOW/TFS 7 6 7
Wees Kwiek 1 7 7
Vitesse (Be) 3 7 7
WSS 4 8 2

Junioren A1
SCO/ Leonidas A1 10 14
Quick ‘21/V&V Garijp A1 10 14
Kinea A1 9 13
Sios A1 10 13
Mid Fryslan A1 9 10
Flamingo’s A1 10 8
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 9 1
DOW/TFS/Wez Handich A1 9 1

Junioren A2
It Fean/Boelenslaan A1 9 18
Invicta/Frigro A1 9 14
Sparta (ze) A1 8 10
LDODK A3 9 8
De Granaet A1 9 6
DTS (S) A1 7 2
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 7 0

Aspiranten B1
De Walden B2 8 13
Quick’21/V&V (G) B2 7 8
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK B1 9 8
NQL B1 7 8
It Fean/Boelenslaan B2 9 8
Olympia (T) B1 7 5
Leeuwarden B1 7 4

Aspiranten C1
Joure C1 7 13
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK C1 6 11
Lemmer C1 9 11
Kinea C2 9 10
Lintjo C2 8 4
Udiros C1 8 3
Harich C2 7 2

Pupillen D1
Oerterp D1 9 16
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 9 16
Flamingo’s D2 8 8
TFS D2  8 6
Wez Warber en Fluch D1 7 6
It Fean/Boelenslaan D2 8 6
Harkema D1 9 0

Pupillen D2
LDODK D2 8 16
Lintjo D1 9 14
Drachten D2 8 9
Joure D1 9 7
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK D2 7 5
Mid Fryslan D4 8 3
WWC D1 7 2

Pupillen E1
OKO/BIES E1 8 16
AVO E2 9 16
Hoogkerk/ Nic E2 8 12
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK E1 9 6
Ritola E1 8 4
Vitesse (Be) E1 8 4
Zunobri E2 8 0

Pupillen E2
De Pein E1 9 12
LDODK E3 9 11
WWMD E1 9 10
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK E2 7 9
Heerenveen E4 8 6
Drachten E3 9 6
Wez Handich/DOW/TFS E1 7 4

Pupillen F1
LDODK F3 7 11
Dio/ ODIS/ Donkerbroek/ VZK F1 7 10
It Fean/Boelenslaan F2 7 9
Quick’21  F1 7 6
Wez Handich/DOW/TFS F1 7 4
WWC F2 7 2

Thuiswedstrijdern 
zaalcompetitie 2022-2023
(februari)

Dinsdag 28 februari:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 – Joure C1 18.15 uur

Zaterdag 11 maart:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 – Wez Warber en Fluch D1 17.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK B1 – NQL B1 16.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 – Lemmer C1 15.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D2 – WWC D1 14.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E1 – Ritola E1 13.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E2 – LDODK E3 13.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK F1 – LDODK F3 13.00 uur

Zondag 12 maart:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 – Vitesse (Be) 3 11.15 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 – Nic 6 12.30 uur

Zaterdag 18 maart:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 – LDODK A3 13.30 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 – Wez Handich/DOW/TFS A1 14.40 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 – AVO 2 15.50 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 – Spannum 1 17.00 uur

Zaterdag 25 maart:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK B1 – Leeuwarden B1 16.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 – Kinea C2 15.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 – TFS D2 14.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E1 – Zunobri E2 13.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E2 – Drachten E3 13.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK F1 – Quick ’21 F1 13.00 uur

Zondag 26 maart:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 – Korwi 2 11.15 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 – Korwi 1 12.30 uur
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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:

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

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.


