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Overlast
Enige tijd geleden was in diverse kranten 
te lezen en op Omrop Fryslân te zien dat 
er op de begraafplaats in ons dorp over-
last is van dassen. Op zoek naar voedsel 
vernielen ze de graszode. Op de begraaf-
plaats heeft men schrikdraad geplaatst 
om de dassen te weren. De das ziet er 
gezellig uit, met zijn ronde voorkomen, 
markante zwart-witte kop. De das is 
na de wolf ons grootste landzoogdier. 
Gemiddeld weegt een das 12 kilo maar 
ze kunnen wel tot 20 kilo zwaar worden. 
Officieel behoort de das tot de familie 
van de marterachtigen, echte roofdieren 
die hun prooidieren geestdriftig bejagen. 
Maar de das is in deze familie een bui-
tenbeentje. Jagen gaat hem moeizaam 
af. Liever scharrelt hij rustig rond, op 
zoek naar alles wat eetbaar is. Met zijn 
fijne neus en klauwen waarmee hij mak-
kelijk graaft, vindt de das altijd wel iets. 
Hij is verzot op regenwormen, maar ook 
op kevers, slakken, muizen, reptielen, 
bessen, bramen, noten, knollen, eikels, 
paddenstoelen, maïs, koren en allerlei 
larven. Ook vruchten vinden ze heerlijk, 
zoals appels. Gezien zijn eetgedrag is het 
geen wonder dat de das in vele tuinen 
zijn eten probeert te vinden. En heel 
veel tuinen heeft de das in ons dorp al 
bezocht. Zelfs de grasveldjes in het dorp 
zijn door de das bezocht. Ook hebben 
we de laatste jaren veel last van steen-
marters. Hun populatie is sterk gestegen 
en zij veroorzaken veel overlast in onze 
huizen. Door hun ontlasting en bin-
nengebrachte rottende prooi kunnen ze 
vreselijke stank veroorzaken. Daarnaast 
is het heel vervelend dat de bekabeling 
van onze auto’s wordt doorgebeten met 
als gevolg dat de auto vanwege motor-
storing naar de garage kan. Zo’n steen-
marter in je huis of onder de motorkap 
bezorgt je extra kosten. Dan de wolf. Na 
ruim 100 jaar terug in Nederland. Een 
nieuwe plaag voor de boeren en particu-
lieren met vee. Een paar jaar geleden was 
de wolf al eens in Donkerbroek. Aan de 
Kerkereed werden schapen doodgebeten 
of zodanig verwond dat de dierenarts 
ze moest laten inslapen. Inmiddels zijn 
hier in het zuidoosten van Friesland de 
eerste welpen geboren. We hebben te 
maken met beschermde dieren waar op 
niet gejaagd mag worden als er teveel 
zijn en ze ons economisch nadeel bezor-
gen. De natuur is belangrijk! Maar als 
er teveel zijn dan weten we niet wat te 
doen. De beschermde status van deze 
dieren is belangrijker. We willen meer 
huizen in Nederland. Wat ook nodig is. 
We willen graag natuur. Maar we kun-
nen de balans niet vinden. Aan de ene 
kant roepen we dat de natuur weer moet 
worden als vroeger. Aan de andere kant 
verandert de natuur doordat het klimaat 
warmer wordt. En zo zitten we in een 
spagaat. We kunnen geen balans vinden 
in verstedelijking, agrarische activiteiten 
en natuurbeheer. De jacht is nodig voor 
een goede balans in de natuur wan-
neer bepaalde diersoorten onvoldoende 
natuurlijke vijanden hebben. En wij 
mensen moeten maar gedogen.  De poli-
tiek moet dit vraagstuk opnieuw oppak-
ken omdat zij verantwoordelijk is voor 
de huidige regelgeving betreffende de 
beschermde status van diverse dieren 
en vogels. 

Stop op gaswinning Donkerbroek

Deze stond er om putten 3 en 4 
permanent af te sluiten. Er werd 

een cementen plug diep in deze put 
gebracht. Wie echter op bevingge-

voeld.nl/gasbevingen kijkt ziet dat 
de afsluiting bij het hoofdveld, dat 
onder Donkerbroek zelf ligt, tijde-
lijk lijkt te zijn. Of dat ook inder-

daad zo is kon de redactie tijdens 
het ter perse gaan van deze dorps-
krant niet bevestigd krijgen.

Er is vrij letterlijk een stop gekomen op de gaswinning bij 
Donkerbroek. Wie de afgelopen maand vanaf Donkerbroek west-
waarts keek zag op het gaswinningsterrein een groot bouwwerk 
staan. 

Deze foto werd genomen in 2012 toen de nieuwe gasvelden werden aan-
geboord.

Vroeger stonden er dagen lang stu-
denten met een clipbord auto’s te 
turven hoeveel auto’s er over de 

kruizing gingen. Nu wordt 
dit tellen niet langer door 
studenten gedaan, maar 

door deze kleine kastjes. In ver-
band met nieuwe geluid wetge-

ving heeft de provincie een 
nauwkeurig tel netwerk 
nodig. Vandaar een flinke 
kudde telpalen die door 
heel Fryslân staan en dus 
ook bij Donkerbroek.

Waar zijn toch die kastjes voor?

Die kleine kastjes aan palen die ineens langs de N381 en nog 
veel meer provinciale wegen staan. Ze zijn niet voor je 
mobiele telefoon, ze meten niet hoe hard je rijdt, nee 
het is allemaal een stuk eenvoudiger. Kastjes

om te
tellen in de nacht van

29 op 30 oktober
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Data 
verschijning 
Op ’e Hichte

• 25 november
• 23 december

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 

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

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

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

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

Voor al uw geboorte-, trouw-, 
verhuis-, rouw- en gelegen-
heidskaarten, huisstijlen, logo 
ontwerp, briefpapieren, factu- 
ren, enveloppen, clubbladen, li-
turgieën, advertenties, (dorps)
kranten naar BVK grafisch 
vormgever, Sl. de Bruïneweg 6a, 
Haulerwijk, tel. 06-20060378 of 
www.bvkvormgever.nl

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever

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

Na een periode van afnemende gezondheid is 
overleden onze altijd meelevende buurtgenote

Sjoukje Duin-Drenth
Vele jaren heeft ze gewoond op Buursterlaan 22. 

Wij wensen de familie veel sterkte. 

Buurtvereniging Buursterlaan

Wolvega, 23 september 2022

Na 31 jaar werkzaam in de 
huisartsenpraktijk: ”Met Pensioen”
28 September is voor 
mij een onvergetelijke 
dag geworden. Het is 
onmogelijk om ieder 
persoonlijk te bedan-
ken, daarom maar op 
deze manier.
Allereerst Wilma Ver-
laan voor het prachti-
ge verslag in de vorige 
dorpskrant.
De collega’s die voor 
de laatste weken een 
cadeau mand hadden gemaakt, met leuke en grappige 
verrassingen en de prachtige versiering in en om de 
praktijk op de 28e.
De vele mensen die langskwamen om persoonlijk af-
scheid te nemen.
De lieve woorden en goede wensen, de vele kaarten, nu 
ik dit schrijf zijn dat bijna 90 stuks, de enveloppen met 
inhoud, de cadeau bonnen, de leuke cadeautjes, de vele 
prachtige boeketten bloemen, teveel om op te noemen.
Bij thuiskomst de versiering door Jacob en de kinderen.
Vrijdag de 30e nog met huisartsen en alle lieve collega’s 
ter afsluiting een heerlijk etentje en nog meer prachtige 
cadeaus
Dagen met een lach en een traan.
Gelukkig blijf ik in Donkerbroek en hoef ik niet helemaal 
afscheid te nemen.
Nogmaals heel hartelijk bedankt ook namen Jacob en 
de kinderen.

Rinskje Prins-Brouwer

SNERTAKTIES
De stichting snertacties heeft 

de data voor het nieuwe 
seizoen vastgesteld (onder 

voorbehoud) en deze kunt u 
dan ook alvast in de agenda 

noteren. De data zijn:

5 november 2022
10 december 2022
14 januari 2023
11 februari 2023
11 maart 2023

Lichtjesavond 
2022 

Zaterdag 5 november 
om 19.00 uur 

Thema: 
“Je naam in de sterren” 

Begraafplaats  
Herenweg - Donkerbroek 

Iedereen is van harte welkom 
Tip: neem een zaklamp mee
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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

25 november
Kopij inleveren kan t/m

20 november

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 20 november 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

Een echte Ooststellingwerver, wie 
is dat? Hoe ziet zijn/haar leven 
eruit? Ben jij dat misschien? Wat 
houdt je bezig, waar houd je van? 
Wil je het laten zien? 
Het project “Dit zijn wij, Oost-
stellingwervers” nodigt jou - en  
alle andere inwoners van de gemeen-
te - uit om dat te doen. Wie je bent, 
vertelt je door het maken van een 
bijzonder zelfportret. Dat doe je 
onder begeleiding van Martina Hla- 
dikova, beeldend kunstenaar uit 
onze gemeente. De techniek is heel 
simpel, je hoeft er niets voor te kun-
nen of creatief te zijn, iedereen kan 
dat. Heel wat Ooststellingwervers 
hebben ze al klaar…. 

Uiteindelijk worden alle zelfportret-
ten samen tentoongesteld. Ze laten 
zien wie we eigenlijk zijn - en dat we 
er allemaal, hoe verschillend ook, 
even goed bij horen. Ze worden één 
groot portret van onze gemeente. 
Van ons, Ooststellingwervers, waar 
ook jij bij hoort. 
Wil je meedoen? 
Waar: Dorpshuis Donkerbroek
Wanneer: vrijdagavond 11-11-2022 
om 19.30 
Aanmelden kan door te mailen 
naar kunstwerfplaats@kunstwerf.
com of bellen met 06-13.04.32.82 
(Martina).

Project “Dit zijn wij, 
Ooststellingwervers

Vrijdag 11 november vindt de jaarlijkse ledenvergadering 
van de IJsclub weer plaats.
Zoals gewoonlijk zal het bestuur de huidige stand van 
zaken en de ideeën over de toekomst met jullie delen. 
Alhoewel het alweer bijna 2 jaar is geleden dat we konden 
genieten van ijspret, is er toch het een en ander te 
vertellen.
Iedereen is om 20:00 uur van harte welkom in 
Café Donkerbroek, graag tot dan! 

Ledenvergadering IJsclubLedenvergadering IJsclub

Griep- en 
pneumokkokkenvaccinatie
Op maandag 7 november 2022 organiseert huisartsenprak-
tijk Donkerbroek de jaarlijkse griepcampagne in Pro Rege 
(Herenweg 72a, Donkerbroek). Als u recht heeft op een gra-
tis griepvaccinatie, dan heeft u de uitnodiging begin oktober 
in uw brievenbus ontvangen.
In verband met het coronavirus hebben we ook dit jaar de vaccinaties 
opgesplitst in tijdvakken van een uur. Op uw uitnodiging staat aangege-
ven in welk tijdvak u welkom bent voor de griepvaccinatie en/of pneu-
mokokkenvaccinatie.  Wij verzoeken u dringend om u aan dit tijdvak 
te houden, anders kunnen wij de veiligheid rondom het coronavirus 
niet waarborgen. Mensen die geboren zijn tussen 1 januari 1953 en 31 
december 1956 krijgen ook een uitnodiging voor de pneumokokken 
vaccinatie.

Hoe werkt de griepprik?
De griepprik leert uw lichaam om zich te verdedigen tegen het griep-
virus. Daardoor herkent uw lichaam het griepvirus bij een infectie. Dit 
maakt de kans om griep te krijgen kleiner. Het kan zijn dat u toch griep 
krijgt. De griepprik zorgt er dan voor dat u minder ernstig ziek wordt. 
De griepprik is een veilig vaccin met weinig bijwerkingen. Er is al 
jarenlange ervaring met de griepprik. U kunt geen griep krijgen van de 
griepprik.

Krijgt u geen uitnodiging om de griepprik te halen en wilt u wel de 
griepprik ontvangen? Neem dan contact op met uw huisarts. 

De ommekear
Bovenstaande titel is het thema van de verhalenavond 2022. 
Deze wordt georganiseerd door Pier21. De verhalenavonden van 
2020 en 2021 werden helaas afgelast. Toen wilde Jelle ook al 
deelnemen. Deze keer is de titel van zijn verhaal: “Sykje nei it 
geskikte paad”.

Sinds zijn 16e is Jelle zowel actief als organisatorisch al bezig met maken 
van theater: acteren, zingen, dansen. Daar doorheen lopen zijn Fryske 
roots. Een ingrijpende beslissing heeft zijn leven weer een nieuwe wending 
gegeven. In een speciale aantrekkelijke setting bij woonwinkel Fabryk 
Design gaat Jelle zijn verhaal vertellen. De ambiance zal zeer gemoedelijk 
zijn.

Betreft:  Verhalenavond vrijdag 18 november
Wie? : Jelle Terwal
Waar?: woonwinkel Fabryk Design – Schapendrift 1c, Donkerbroek
 www.fabrykdesign.nl
Hoe laat? Vanaf 19.00 ieder half uur tot 22.00

Titel: De ommekear

Van 6 tot en met 12 november 
vindt de jaarlijkse collecteweek 
van Alzheimer Nederland plaats. 
Duizenden vrijwilligers gaan op pad 
om geld in te zamelen voor een 
toekomst zonder dementie. Ook 
in Donkerbroek zetten collectanten 
zich in voor dit doel.

Uw bijdrage is hard nodig, want 
helaas groeit de groep mensen met 
dementie snel: 1 op de 5 mensen 
krijgt dementie en zelfs 1 op de 3 

vrouwen. Meer geld voor onderzoek 
betekent dat we eerder oplossingen 
vinden om dementie de wereld uit 
te helpen.

Krijgt u een collectant aan de deur? 
Geef. Elke bijdrage is meer dan wel-
kom, klein of groot. Geen contant 
geld? Geen probleem. U kunt veilig, 
anoniem en gemakkelijk doneren 
via de iDEAL-QR code op de bus. 

Collectant gemist, maar wilt u toch 
bijdragen? U kunt op verschillende 
manieren doneren:
-   Via een bijdrage aan Alzheimer 

Nederland - NL86 RABO 0375 
2534 83 ovv Collecteweek 2022.

-   Via de online collectebus van 
Alzheimer Nederland: www.onli-
nevooralzheimer.nl 

-   Via het scannen van bijgaande 
iDEAL-QR code

Namens alle collectevrijwilligers 
in Donkerbroek en Alzheimer 
Nederland, bedankt. Voor een toe-
komst zonder dementie. 

Dementie stopt niet 
zonder uw bijdrage

Begeleider 
gezocht
Elser Smart... het alom bekende 
Elsloose smartlappenkoor, zoekt 
een begeleider (m/v). Te denken 
valt daarbij aan de bespeler van een 
accordeon of piano, een keyboard of 
een gitaar, of van een ander passend 
muziekinstrument. 

Bent u de juiste persoon (of denkt 
u zo iemand te kennen), meldt het 
ons dan. Wij zullen u en uw melding 

met vreugde ontvangen. Het Elser 
smartlappenkoor is een gezellig 
koor dat een breed repertoire heeft. 
Naast diverse levensliederen staan 
ook talrijke bekende nummers op 
het programma. Het koor treedt 
vaak in de regio op o.a. bij vereni-
gingen en in verzorgingstehuizen.

Voor meer informatie: Thijs 
van Buuren (0561-421331/06-
44388094), of Willem Veurman 
(0561-421307/06-24535928), of 
Reini Siemons (0561-420655/06-
10936274).
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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.

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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

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

Bovenweg 6 
Donkerbroek 

www.hartenrijk.nl 

De IJsbaan is Jarig. 
(150 JAAR!) 

Dus We geven

een feestje. 
Kom je ook?

Alle kinderen onder de 16 jaar, die lid zijn
van de ijsbaan vereniging Donkerbroek zijn
uitgenodigd om mee te gaan schaatsen. We 

gaan met de bus naar Thialf. 

Zondag 27 november

12:30 vertrek / 17.30 terug

Parkeerplaats Witte Huis

Gratis!

Neem je eigen schaatsen mee

Kinderen tot en met 8 jaar onder begeleiding

Deelname op eigen risico

Geef je voor 6 november op via ijsbaan.donkerbroek@gmail.com VOL = VOL
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Heel fijn dat dit weer mogelijk was 
bij de Bruna in Oosterwolde. Het 
boek werd ook goed verkocht deze 

middag. Ryanne gaat nu over naar 
een andere uitgeverij. En hier staat 
al een nieuw boek in de steigers. 

De verwachting is dat dit 
medio november uit zal 
komen. Een hele nieuwe 
uitdaging want het zal 
het eerste deel zijn van een tri-
logie. Ryanne bedankt iedereen die 

het boek gekocht heeft 
en ook Pietsje Dijkstra 
die prachtige foto's heeft 

gemaakt. Zo blijft het ook 
voor Ryanne een onvergete-

lijke herinnering. 

Boek presentatie Duinafslag

Lang naar uitgekeken en eindelijk was het zover. Omringd door 
familie en vrienden kreeg Ryanne het eerste exemplaar van 
Duinafslag uitgereikt. Een zeer bijzonder moment. 

Eerste
exemplaar

voor
Ryanne

Martha heette iedereen van harte 
welkom en in het bijzonder de spre-
ker en een aspirant-lid. De avond 
begon met het lezen van met een 
overdenking en gebed. Het huis-
houdelijk gedeelte volgde en herin-
neringen aan het vorige seizoen 
werden opgehaald.  Daarna was het 
tijd voor een eerste kop koffie en 
konden we even bijpraten.

Na de koffie was het woord aan 

de heer Frankema. Hij ging ons 
iets vertellen over de Russisch 
Orthodoxe kerk. Vergezeld van 
prachtige beelden vertelde hij ons 
over de ontwikkeling van deze stro-
ming. In oorsprong ontstaan uit de 
ene Rooms Katholieke kerk, geze-
teld in Rome. Al in de vroege eer-
ste eeuwen ontstond er een breuk 
tussen het oosten en het westen. 
De oostelijke stroming werd meer 
een liturgische kerk, geloof beleven 

door te aanbidden en de  westelijke 
stroming meer een dogmatische 
kerk. 

Het grote verschil was de beleving 
van de triniteit. Hierdoor ontstond 
de scheiding tussen het patriar-
chaat van Rome (de Latijnse Kerk) 
en de Oosters Orthodoxe kerken  
(patriarchaat van Constantinopel).  
De Russische Orthodoxe kerk is 
een zelfstandig onderdeel van deze 
Oosters Orthodoxe kerken. 

De liturgie is uitermate belangrijk 
in deze kerken. Daar draait alles om. 
De dienst kan door de uitgebrei-
de liturgie meerdere uren duren. 
Gedurende die tijd staan alle aanwe-
zigen uit eerbied voor de aanwezig-
heid van de Geest Gods. De mensen 
kunnen tijdens de dienst aansluiten 
of afhaken. Iedereen is bezig met 
zichzelf en zijn geloof. Alles voltrekt 
zich in een stroom van gezangen en 
recitatieven. Soms door  priester en 
koren, soms sluiten de toehoorders 
aan. 

Het heilige gedeelte van de kerk 
waar het altaar zich bevindt is het 
grootste gedeelte van de dienst voor 
de aanwezigen niet zichtbaar. Het is 
afgesloten van de grote ruimte door 
de Iconostase. Tijdens een klein 
gedeelte van de liturgie gaan de 
deuren open en volgt er een kleine 
processie door die ruimte door de 
priester en enkele metgezellen.

Dhr Frankema had prachtige beel-
den van diensten in deze kerken 
meegenomen zodat het ook voor 
ons inzichtelijk werd hoe de liturgie 
daar beleefd wordt. Ook fraaie ico-
nen en rijk beschilderde iconostases 
werden getoond en toegelicht. 

Ook in Friesland staat een Russisch 
Orthodox klooster. In Hemelum is 
de oude gereformeerde kerk daar 
omgetoverd tot een klooster dat 
gewijd is aan Nicolaas, bisschop van 
Myra, patroonheilige van zeelieden, 

Ledenvergadering Vrouwen  op Weg Donkerbroek op 21 september 2022

Vrouwen op weg van start met
verhalen over Russisch orthodoxe kerk
Na een lange hete zomer kon voorzitter Martha Veenstra 19 
leden verwelkomen in Pro Rege. We zijn blij dat we elkaar weer 
konden ontmoeten. 

reizigers en kinderen. Vrij te bezoe-
ken en ook vrij om een dienst mee 
te maken.

Na deze waardevolle aanvulling van 
onze kennis van de verschillende 
belevingen van onze godsdienst 
bedankte Martha dhr. Frankema 

voor zijn boeiende presentatie en 
overhandigde ze hem een enveloppe 
met inhoud vergezeld van een lek-
ker boerenkaasje uit onze streken. 

OKTOBER
30 14.30 uur Sintrumtsjerke: 100 jarig jubileumconcert Looft 
 den Heer

NOVEMBER
5 16:00 uur Actief Donkerbroek: Lasergamen in de gymzaal
5 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen
11 20.00 uur Café Donkerbroek: Ledenvergadering IJsclub
11 Sint Maarten
16 Vrouwen op weg: Dhr. Bijlsma met “onder nul” over winter-
 weer, schaatsen, ijsbaan enz. met humor.
19 Sinterklaas intocht
20 16.00 uur Café Donkerbroek: Herbie Blues
24 14.00-16.00 uur Pro Rege: inloopmiddag - muziekmiddag
27 12:30-17:30 schaatsen in thialf voor jeugdleden <16jaar van 
 ijsbaan ver. Donkerbroek

DORPSAGENDADORPSAGENDA

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

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

In Krystliet
Op saterdei 10 desimber 
wurd de Sintrumtsjerke it 
toaniel fan Scrooge, brass-
band de Bazuin nimt jo mei 
yn ‘e wrâld fan Scrooge, 
wêr it ferline, it no en de 
takomst een rol spylje. 

In jûn mei in prachtich ferhaal 
en moaie krystklanken fan de 
brassband û.l.f. Jaap Hoeksta, 
de neie dirigent fan de Bazuin. 
Fierder wurkje der toanielspie-
lers út Donkerbroek mei oan de 
foarstelling. Anne-Gré Veldkamp 
docht de rézjy. 

De jûn begjint om 20.00 oere 
yn de Sintrumtsjerke fan Don-
kerbroek!

Kaarten binne foar 5 euro pp te 
ferkrijen by tangong as yn de 
foarferkeap fia debazuindonker 
broek@outlook.com

Wy had dr nocht oan! 
Oant 10 desimber!
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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

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

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:

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

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



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek Oktober 20227

Deze keer iets over plantensoor-
ten die niet zo tot de verbeelding 
spreken. Ik heb er ook lang over 
nagedacht om daar een verhaal over 
te schrijven, maar voor mij zijn het 
planten die heel veel aandacht nodig 
hebben (zie de titel).

Het gaat over twee Zegge soorten. 
Zeggen zijn planten die lijken op 
gras soorten, maar dat zijn ze dus 
niet. Een belangrijk verschil is de 
stengel die is bij gras rond maar 
bij de zeggen driehoekig. Draai ze 
maar rond dan zie je het verschil 
nog beter.

Allereerst staan de twee soorten 
waar het verhaal overgaat op de 
rode lijst van zeldzame en kwets-
bare soorten. Daar is een gradatie 
in aangebracht en deze staan op 
de lijst met de aanduiding 1 en 2. 
Wat zegt dat? Ten eerste dat ze zeer 

zeldzaam zijn en ten tweede dat ze 
ontzettend kwetsbaar zijn. Bij 0 zijn 
ze verdwenen en komen ze nergens 
meer voor.

Waaruit bestaat dan die bedreiging? 
Ten eerste de waterhuishouding. Ze 
moeten gevoed worden door kalk-
rijk grondwater, dat in de meeste 
gevallen is verrijkt met een verbin-
ding met leem. Dat leem bevindt 
zich vrij oppervlakkig in de boven 
grond. Hoe langzamer het water 
hierover heen stroomt, hoe kalk-
rijker het wordt. Wordt deze toe-
stroom verstoord, dan betekend het 
vaak het einde voor deze soorten. 
Ook als het gebied vol loopt met 
regenwater is dat funest.

Regenwater bevat allerlei stoffen. 
Dus voor een beheerder een moei-
lijke klus. Nu kwamen ze vroeger op 
veel plaatsen voor maar dat is dus 

niet meer aan de orde. Met het ver-
dwijnen van de blauwgraslanden die 
toen nog veelvuldig voor kwamen is 
dat beperkt in Nederland tot hoog-
stens 30 hectare en die zijn meestal 
maar een paar are groot. Zo was er 
in de Tweede Wereldoorlog alleen in 
Fryslân al meer dan 1000 ha.

Je kunt ze nu nog vinden in de 
beekdalen en dan alleen als er een 
vrij groot natuur gebied ter bescher-
ming zich er omheen bevindt. Ook 
het beheer is een klus die veel aan-
dacht vraagt. Vroeger dan werden ze 
in augustus gemaaid met de zeis en 
afgevoerd als hooi. Dit is jarenlang 
zo gebeurd en zo is het terrein ont-
staan. Nu wordt het gemaaid met 
hele lichte  maaimachines en wordt 
het hooi met een bandhooier naar 
hoger gelegen delen gebracht en 
dan afgevoerd. Dit alles om verdich-
ting van de grond tegen te gaan.

Alles van waarde is weerloos
(Lucebert, 1924-1994)

Vlo zegge
Latijnse naam: Carex Pulicaris

Fryske namme: Flie sigge

De naam heeft deze te danken een de 
vruchtjes die er ongeveer vanaf juli 
aan zitten. Het zijn kleine zaadjes 
die op een springerige manier aan 

de stengel zitten. De plant wordt 
ongeveer 15 centimeter hoog en je 
moet wel een  geoefend oog hebben 
om hem te vinden.

De naam heeft ze gekregen door de 
geelachtige stengel en bloeiwijze. 
Ze wordt ongeveer 30 tot 40 cen-
timeter hoog en ze heeft een  bloei 
aar waar het zaad in zit. Ze is dus 
gemakkelijker te vinden dan de vlo 
zegge.
Het gezegde ging de blonde heeft 

last van vlooien. Dat hield dus in dat 
je vlo zegge in de omgeving van de 
blonde moest zoeken.
Verder herbergt zo’n gebied een 
scala van de meest uitlopende plan-
ten. Die zijn teveel om in dit artikel 
op te noemen.

Blonde zegge
Latijnse naam: Carex Hostiana

Fryske namme: Ljochte sigge

Er waren 31 deelnemers deze 
najaarseditie. Een paar nieuwe en 
een hoop vaste, waaronder eentje 
die elke editie nog meegedaan heeft. 
Het was bij sommige wat rustiger 
dan andere keren, maar er waren 
ook een aantal die een top dag heb-
ben gehad en best verkocht hebben. 
Het is ook maar net wat de koper 
zoekt en hebben wil. Eén ding is 
zeker aan het weer kan het niet 
gelegen hebben, want we hadden 
een hele mooie nazomerse dag.

In de Facebookgroep waren een 
deelnemerslijst, plattegrond, een 
link naar een online plattegrond en 
regels en tips te vinden. Deelnemers 
die zich aangemeld hadden via de 
mail, kregen deze documenten als 
pdf-bestand in hun mail. Op de deel-
nemerslijst en de plattegrond was 
een QR-code die je kon scannen. 
Door deze te scannen kwam je ook 
terecht bij de online plattegrond. 
Deze lijsten konden ook allemaal 
geprint worden.

Ik wil de deelnemers heel erg 
bedanken voor het vertrouwen dat 
jullie in mij hebben, dat doet mij 
goed. Ik hoop jullie de volgende 
editie op zaterdag 13 mei 2023 weer 
als deelnemer op de lijst te kunnen 
zetten. Zover is het nog niet maar 
noteer hem alvast in je agenda. 
Als het bijna zo ver is om je aan te 
melden zal ik dat kenbaar maken. 
Ondertussen heb ik niet stil gezeten 
en een website gemaakt voor de 
Garage Sale. Ik wil op deze manier 
ook mensen kunnen bereiken die 
geen Facebook hebben. Op de web-
site komt een inschrijfformulier, de 
online plattegrond en de documen-
ten die ook in de Facebookgroep te 
vinden zijn te staan. 

Ook wil ik jullie nogmaals 
bedanken dat ik dit jaar de titel 
Donkerbroekster van het jaar mocht 
dragen. Ik heb de titel met trots 
gedragen, maar zal hem over dik 
twee maanden overdragen aan een 
ander. 

Najaarseditie Garage Sale
Door drukte was ik helemaal vergeten om een stuk te schrijven 
over de Garage Sale van zaterdag 10 september jl. Omdat ik jul-
lie wel graag op de hoogte wil houden schrijf ik nu alsnog een 
stukje. Better let as net, zal ik maar zeggen.

Bezoekers en kopers jullie ook heel 
erg bedankt, wij verwelkomen jullie 
graag de volgende Garage Sale weer.

Groetjes Annelies

Garage Sale Donkerbroek

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

SNERTAKTIES
De stichting snertacties heeft 

de data voor het nieuwe 
seizoen vastgesteld (onder 

voorbehoud) en deze kunt u 
dan ook alvast in de agenda 

noteren. De data zijn:

5 november 2022
10 december 2022
14 januari 2023
11 februari 2023
11 maart 2023
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Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van

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

www.verlaan.nl

Uw auto op de 1e plaats

Autobedrijf Verlaan

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”

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.

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

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

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
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Deze enthousiaste kapel onder 
leiding van kapelmeester Benny 
Eissens brengt een zeer afwisse-
lend programma met Egerländer en 
Böhmische muziek ten gehore.  

“Die Dorfplatz Musikanten”  hebben 
voor u een aantal nieuwe num-

mers ingestudeerd waarvan ook ver-
schillende met zang. De kapel heeft 
met elkaar een intensieve studiedag 
gehad, met daarop volgend een aan-
tal succesvolle optredens.

Laat u verrassen en kom naar Die 
Dorfplatz Musikanten op zondag-

middag 27 november a.s. U BENT 
VAN HARTE WELKOM in restau-
rant ‘t Witte Huis aan de Geert 
Wolter Smitweg 20 te Donkerbroek. 
De entree bedraagt € 8.00 p.p. de 
zaal is open vanaf 14.00 uur. Het 
concert begint om 14.30 uur tot 
17.00 uur.

Voor info en reservering: 
telefoon 06 49835235
Of bezoek onze website: 
www.diedorfplatzmusikanten.nl

Die Dorfplatz Musikanten 
geven concert in Donkerbroek
Op zondagmiddag 27 november a.s.  geeft de egerlánder kapel 
“Die Dorfplatz Musikanten uit Oldeberkoop na een lange tijd 
van afwezigheid weer een concert in restaurant ‘t Witte Huis te 
Donkerbroek. 

Ouder en Kind Markt
Op vrijdag 7 oktober was de eerste editie van de Ouder en Kind 
Markt in Oosterwolde. Deze stond in het teken van Samen 
delen samen weten. Iedereen deelnemen aan een inhoudelijk 
programma vol workshops, voorleesmomenten, yoga, muziek, 
dans, voetbal met als doel om kennis en ervaringen te delen. 
Door kennis en ervaringen te delen 
komen we dichter bij elkaar en door 
samen te delen weten we meer. 
Stichting Scala, de organisator van 
de markt, kijk terug op een zeer 
geslaagde eerste Ouder en Kind 
Markt. Voor bij de Kompaan werd 
je al feestelijk verwelkomt door een 
kleurrijke boog met ballonnen en 
een springkussen. Bij binnenkomst 
kreeg ieder kind een grabbelticket 
om iets uit de grabbelton te vissen 
waarna ze samen met hun ouders 
een rondje konden doen langs de 
informatiekramen.

De Ouder En Kind markt bestond 
uit verschillende informatiekra-
men van De bibliotheek, Speel-o-
theek, Peuterspeelgroepen Scala, 
Stapprogramma’s van Scala, 
JGZ, Andina Passion for Oils, 
de Zonnegroet, Kunst en Coo, 
Repticura en het team van Jon-
gerenwerk Scala. Bij de informa-
tiekraam van Speel-o-theek de 
Flierefluit kon er gesjoeld worden 
en werd er zelfs een lidmaatschap 
verloot. Scala zelf had een infor-
matiekraam ingericht waar ouders 
kennis konden maken met de 
Peuterspeelgroepen en was er ruim-
te voor vragen. Daarnaast konden 
bezoekers informatie krijgen over 
de stapprogramma’s, VVE Thuis en 
over de ouder & kind ochtend bij 
Scala.

Kunst en Coo docent Mustapha 
Seck gaf aan het begin van de markt 
een workshop Djembé. Ouders en 
kinderen konden ieder uur mee-
doen aan een workshop kinderyoga 

van de Zonnegroet en was er ieder 
uur een voorleesmoment ingepland 
door de bibliotheek. Tussendoor 
kon men meedoen aan een groente-
quiz van de JGZ. Zij hadden ook veel 
verschillende soorten fruit meege-
nomen en kinderen konden dit aan-
raken, ruiken, bekijken en samen 
met hun ouders opschrijven wat 
voor soort het is. In een andere zaal 
konden kinderen meedoen aan een 
dansles van Joël Middelbos, dans-
docent bij Malu Dance Company, 
er kon geblazen worden op muziek-
instrumenten en kinderen konden 
kennismaken met verschillende 
muziekinstrumenten. Tussendoor 
kon men een piton bezichtigen in 
zaal 3 naast een paar andere reptie-
len. Rond half drie konden jongeren 
tegen de politie en de BOA’s voetbal-
len en daarna konden zij bijkomen 
in ’t JOP of voor wie nog zin had 
kon zelfs nog een potje tafeltennis 
of een potje biljarten tegen hen.

Doordat het droog was konden ook 
de buitenactiviteiten doorgaan. In 
totaal waren er meer dan 200 men-
sen op de markt. Nynke de Jong, 
stapmedewerker bij Scala: ,,Het 
was een zeer geslaagde middag! De 
bezoekers hebben genoten van alle 
activiteiten die er te doen waren en 
hebben kennis kunnen maken met 
de verschillende bedrijven die dit 
mogelijk maakten. En ook alle kin-
deren hebben zich reuze vermaakt. 
Na een lange tijd van fysieke afstand 
was het fijn om weer samen te kun-
nen komen en een markt te houden 
om te ontmoeten en te beleven!’’

 Overgewicht

 Ondergewicht / ondervoeding

 Diabetes 

 Hoge Bloeddruk

 Te veel cholesterol

 COPD

 Hart- en vaatziekten

 Zwangerschapswens

 Voedsel allergie en –intoleranties

 Maag- en darmklachten

 Suppletie advies

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

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

Maak nu een afspraak:
06 - 303 757 66

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,

Voor informatie over: ❆ uitgifte graven
 ❆ overbrenging urnen
 ❆ plaatsing gedenkstenen
 ❆ onderhouden gedenkstenen

kunt u contact opnemen met:
dhr. M. Draaistra, Bovenweg 31, 8435 VT Donkerbroek, tel. 06-30467876

beheer
begraaf-
plaatsen

ADVERTEREN? Informeer eens bij:
dorpskrant.donkerbroek@gmail.com of (0516) 491614 of 491661



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek Oktober 202210

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

SSPP:
Specialist in Wassen - Drogen 

Koelen - Inbouwapparatuur

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

VERKOOP & REPARATIE

Alleen op afspraak geopend!
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

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

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
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 ‘IJSCLUB DONKERBROEK’ 150 JAAR (afl. 1)
Anne J. van der Helm

Inleiding
Deze maand hoopt de ‘IJsclub Donkerbroek’ 
zijn 150e  verjaardag te vieren. In deze ‘op 
‘e hichte’ treft u nadere informatie aan.
Op deze plaats gaan wij een duik nemen 
in de lange geschiedenis van de vereni-
ging. Bijna 10 jaar geleden schreef ik, ter 
gelegenheid van de 140e verjaardag, een 
artikel dat u kunt aantreffen op de site van 
ons dorp, dus www.donkerbroek.nl bij ‘Uit 
ons verleden’ (nr. 6), getiteld: ’Het feest dat 
niet doorging ……..’. Op deze plaats zal ik 
gegevens daaruit gebruiken en aanvullen 
met interessant materiaal dat ik sindsdien 
heb gevonden op www.delpher.nl. Helaas 
kan ik niet gebruik maken van het omvang-
rijke materiaal dat berust bij de Stichting 
Documentatiecentrum Donkerbroek. Dat 
materiaal ligt, verpakt in verhuisdozen, 
ergens in Donkerbroek te wachten op een 
beter plekje en is thans niet toegankelijk. 
Het is niet anders!
In deze aflevering zal het vooral gaan over: 
wanneer is de ‘IJsclub Donkerbroek’ nu 
eigenlijk opgericht? Klopt het ‘150 jaar’ 
wel? In de volgende aflevering komen 
andere zaken aan de orde. Die worden 
straks wel genoemd bij ‘Wordt vervolgd’. 
Het begin (1)
Geschaatst zal er natuurlijk al wel hon-
derden jaren zijn in Donkerbroek. Op de 
Tjonger, toen nog niet gekanaliseerd, dus 
veel bochtenwerk, en op poelen op ’t Oost. 
Later, vanaf eind 18e eeuw, ook op , zoals 
hij nu genoemd wordt, de Opsterlânske 
Kompanjonsfeart.
Maar wanneer startte hier de schaatse-
rij in verenigingsverband, oftewel wat 
is de geboortedatum van de ‘IJsclub 
Donkerbroek’? Tja, de vraag stellen is 
gemakkelijker dan haar beantwoorden! Er 
zijn nl. geen notulenboeken van vóór 1905 
bewaard gebleven. Ook zijn er niet meer 
officiële stukken waarin de oprichtingsda-
tum wordt genoemd. Dus op www.delpher.
nl gaan zoeken met de trefwoorden ‘IJsclub’ 
en ‘ Donkerbroek’. En? 
De oudste vermelding (althans tot 
nu toe gevonden) van de combinatie 
‘Hardrijderijen op schaats en Donkerbroek’ 
vond  ik in de Leeuwarder Courant van 
31-01-1871. Er wordt niet gesproken over 
een ijsclub, laat staan dat er een naam 
wordt genoemd. Maar wel lezen we: ‘de 
baan, netjes met vlaggen versierd, was 
prachtig’. Dat heeft enige organisatie 
gevraagd. Was de IJsclub op komst?
Anderhalve maand later was het zover. We 
vinden het volgende bericht in de Dragster 
Courant van 16-03-1871: ‘Te Donkerbroek 
is een ijsclub opgericht met 32 leden’.

Als dat onze ijsclub is, dan hadden we vorig 
jaar (2021) het 150-jarig bestaan dienen 
te vieren en niet nu, eind 2022. Maar goed, 
corona enz.! Dan maar {eind) 2022. 
Het duurt enkele jaren voordat we weer 
een advertentie tegenkomen met info over 
‘ Hardrijderij te Donkerbroek.
In de Provinciale Drentsche en Asser 
Courant van 09-12-1875 lezen we: De 
IJSCLUB ‘Donkerbroek en Haule’  schrijft 
de Hardrijderij uit! Maar, was in 1871 dan 
niet opgericht ‘IJsclub Donkerbroek’, maar 
IJsclub ‘Donkerbroek en Haule’? Ook in de 
zojuist genoemde krant van 11-01-1876 
treffen we een grote advertentie aan van de 
IJsclub ‘Donkerbroek en Haule’. Volgens de 
advertentie wordt het gebeuren opgeluis-
terd door muziek. Live wel te verstaan!
En dan de hardrijderij op schaatsen ‘op 
Dingsdag 14 Jan. 1879’ georganiseerd door 
…………….

IJsclub ‘Donkerbroek’! (zie afbeelding Prov. 
Drentsche en Asser courant van 11-01-
1879). Haule wordt niet meer genoemd 
en begint pas in 1911 een eigen ijsclub, 
genaamd ‘Nieuw Leven’’. (bron: www.
haule.nl/verenigingen). De ‘onze’ zal wel 
de voortzetting zijn na de ‘scheiding’!
Het begin (2)
Laten we eens gaan kijken wat we over het 
geboortejaar (en -dag) van de ijsclub in de 
notulenboeken vanaf 1905 en bij Delpher 

over de periode vanaf 1871 kunnen vinden.
Hierboven schreef ik dat de notulenboeken 
vóór 1905 ‘spoorloos’ zijn. Onderzoek bij 
Delpher leerde mij echter dat ze er wel zijn 
geweest. Over de jaren tot goed 1900 kom 
ik in diverse kranten regelmatig versla-
gen van de jaarlijkse Ledenvergaderingen 
tegen. Steeds lees je dat,  na de opening, 
de notulen worden voorgelezen en goed-
gekeurd. Er was dus een notulen’boek’ en 
daar werd ook in geschreven! Alleen …… 
het/ze is/zijn niet bewaard.
In die verslagen van vergaderingen werd 
een enkele maal ook geschreven dat de ver-
gadering aandacht had gehad voor een a.s. 
jubileum van de club. Zo wordt in de Prov. 
Drentsche en Asser courant van 20-01-
1897 geschreven dat de Ledenvergadering 
aandacht had voor het 25-jarig bestaan dat 
op grootse wijze werd gevierd. Maar wan-
neer en of het op de verjaardag was, wel, 
dat lezen we niet.
In de notulenboeken vanaf 1905, die ik 
destijds mocht inzien, vind je meer over 
jubilea en datum van oprichting. Ik vond 
het volgende:
Op de pagina tegenover het eerste blad van 
het notulenboek 1905-1949, waarop de 
notulen van 13-11-1905 staan, valt deze 
losse notitie te lezen: ‘Volgens mededeeling 
in de vergadering van 1911  had de ijsclub 
toen al 40 jaar bestaan!’. Dus: opgericht 
in 1871. Overigens, in de notulen van die 
vergadering op 13-11-1905 lezen we dat, 
na de opening, de notulen van de vorige 
vergadering zijn gelezen en vastgesteld. Er 
was dus een ouder notulenboek!
In de notulen van die Jaarlijkse 
Ledenvergadering (30-11-1911) lezen we 
dat met het oog op het 40-jarig bestaan ‘de 
wenselijkheid besproken [wordt] om den 
’s avonds bij de prijsuitdeeling der leden-
rijderij zoo mogelijk een declementor te 
engegeeren’. Bevestiging van vorige regels.
Dan de notulen van 30-11-1921: ‘Verder 
heeft het bestuur uit de oprichtingsregle-
menten gelezen dat het dit jaar vijftig jaar 
is geleden dat de IJsclub ‘Donkerbroek’ 
is opgericht, en wel den 1e Nov. 1871’ 
(einde citaat). Het bestuur vindt dat ‘dit  
vijftig jarig bestaan niet ongemerkt  voor 
bij mocht gaan’. Het stelt voor deze winter 
(dus 1921/1922) enige feestavonden te 
beleggen. In het Jaarverslag 1921/1922 
vinden we echter niets over een viering van 
het 50-jarig bestaan. Niet doorgegaan?
Maar ……….
In het oudste  notulenboek treffen we ook 
een (losse) notitie aan met de volgende 
inhoud: ‘zaterdag 25 en zondag 26 Nov. 
1922 Is het 50 [N.B.: er stond 60, maar 50 
daar doorheen geschreven] jarig bestaan 
der vereeniging feestelijk door de leden 
herdacht’. Ergo: opgericht in 1872.
In de vergadering van 26-11-1926 komt 
evenwel bij de agendapunten 11 en 12 aan 
de orde: ‘Bespreking feestelijkheden bij het 

55 jarig bestaan der IJsclub overgelaten op 
’t bestuur’. Dus toch 1871?
Noch in het notulenboek, noch in kranten 
vinden we iets over het 75-jarig bestaan 
der vereniging in 1947 (of 1946?). 
In het ‘Overzicht IJsclub Donkerbroek sei-
zoen (1972/73’ lezen we echter weer dat 
het bestuur een bespreking voerde over het 
100-jarig bestaan. ‘Oprichting der ijsclub 
was in het jaar 1872, op 11 Nov.’, zo staat er 
geschreven. Dus nu weer 1872. Er werd een 
feest gepland op 17-02-1972 en dat kwam  
er ook. De ‘Nieuwe Ooststellingwerver’ 
schenkt in haar nummer van 08-02-1973 
bijna paginagroot aandacht aan het jubi-
leum. Zo valt er te lezen: ‘……………..de ver-
eniging aanschouwde blijkens de inmid-
dels vergeelde notulen op 11-11-1872 het 
levenslicht ……’ (einde citaat). Bron: ‘ ……. 
het jaarverslag van 1922 ……..’. Men had 
echter verder terug moeten kijken in dat 
notulenboek!
’t Ja, in november 1997 vierde de ijsclub 
het 125-jarig bestaan. Immers: 1972 + 25 
= 1997.
Destijds schreef ik in mijn verhaal over ‘De 
verjaardag die niet doorging’: ‘Het 150-
jarig bestaan zal dus wel gevierd  (ook op 
het ijs, als dat er dan is) in 1997 + 25 = 
2022! Of  ook dan tóch een jaar te laat?’.

Wordt vervolgd
Er is nog veel meer te vertellen over de 
‘IJsclub Donkerbroek’. Bv.: Waar lagen in 
het verleden de ijsbanen? Als er ’s winters 
(weer) geen ijs was organiseerde men dan 
andere activiteiten? Voor de jeugd werden 
er wel eens vervangende activiteiten geor-
ganiseerd. Wellicht indachtig het bekende 
gezegde: ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst!
Naast hardrijderijen voor mannen kreeg 
je ook wedstrijden voor paren! Maar dat 
was  een andere categorie van schaatsen! 
De club organiseerde toertochten, zoals 
de Schaatstoertocht DE TURFROUTE. Ook 
waren er wel eens zgn. Arresleewedstrijden 
voor ‘boerenpaarden’! Waarom hadden de 
buurtschappen Petersburg en Moskou in 
de eerste decennia van de 20e eeuw een 
eigen ijsclub en waar was dan wel hun 
ijsbaan? 
Enfin, genoeg stof voor een tweede afle-
vering. In de volgende, of iets latere, op ‘e 
hichte.

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

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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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,- 

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

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.nlwww.postmahoveniers.nl
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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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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

Onder perfecte weersomstandighe-
den legden de kinderen een par-
cours van 1,4 km door het bos af. 

Onder weg kwamen ze een aantal 
(natuurlijke) hindernissen tegen. 
Hierbij valt te denken aan: het 

springen over boomstammen, het 
lopen door een (droge) sloot, slepen 
van autobanden, balanceren over 
een slackline en onder netten door 
tijgeren. 

Nadat de kinderen het parcours 
hadden volbracht, konden ze dit 
laten weten middels het luiden van 
de bel. Deze bel, beschikbaar gesteld 
door Girbe Zwaagstra, was in de 
boom opgehangen en het was nog 
een uitdaging om deze te bereiken.
Voor elke groep was het parcours 
een half uur geopend. Binnen dit 
half uur mochten de kinderen vaker 
het parcours doorlopen. Sommige 
hebben dit zelfs 3x volbracht! De 
laatste hindernis bestond uit boog-
schieten. Hiermee werden ook flin-
ke scores behaald. 

We kijken terug op een geslaagde en 
sportieve dag met veel enthousiaste 
kinderen! 

Outdoorrun wederom geslaagd
Vrijdag 7 oktober werd in samenwerking met Actief Donkerbroek 
en Buurtsport Ooststellingwerf de vijfde editie van de outdoor-
run in het bos Ontwijk georganiseerd. Dit jaar deden groep 4 tot 
en met 8 van de basisschool de Twirrewyn mee.

Actief Donkerbroek 
organiseert lasergamen
Zaterdag  5 november lasergamen in de gymzaal van Donkerbroek. Durf 
jij het aan? Geef je voor 1 november op in groepjes van 6 personen. Mail 
je opgave (namen, leeftijd en groep) naar actiefdonkerbroek@gmail.com 
Lukt het niet om een groepje van 6 personen te vormen, dan mag je je toch 
aanmelden. Wij proberen dan nog een groep te vormen.

Heeft u de jongens van Zaterdag 1 
al gespot in hun nieuwe tenue? Met 
de ‘verhuizing’ van Vogelzang tent-
verhuur naar de jeugd, kwam plaats 
voor een nieuwe Hoofdsponsor. Deze 
hebben we gevonden in Studio JK. 
Studio JK was al als sponsor betrok-
ken bij de club, en nu dus begin dit 
jaar als hoofdsponsor. Het logo van 
het bureau pronkt nu onder andere 
op de inloopshirts, wedstrijdshirts 
en een trainingspakken van ons 
prestatie elftal. Studio JK is een 
bouwkundige ontwerpstudio. Het 
bedrijf startte zo’n 12 jaar geleden 
in Donkerbroek en is sinds 2 jaar 
gevestigd op het Ecomunitypark in 
Oosterwolde. Kijk ook eens op www.
studiojk.nl. Studio JK, bedankt en 
op naar een fijne samenwerking!

Nieuwe hoofdsponsor SV Donkerbroek



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek Oktober 202214

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

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.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

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
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Tussen- en
eindstanden 
Veldcompetitie 2022/2023
(per 23-10-2022)

Senioren 1
Invicta/Frigro 1 7 14
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 7 9
Udiros 1` 6 8
Thrianta 1 7 8
WSS 1 7 7
Kinea 1 6 5
Club Brothers 1 7 2
Sios 1 7 1

Senioren 2
Invicta/Frigro 2 6 11
Thrianta 2 6 11
Sios 2 6 6
Harich 3 6 6
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 6 2
Udiros 2` 5 0
Kinea 2 5 0

Senioren 3
Nic 6 6 11
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 6 8
Wez Warber en Fluch 2 6 3
DOW/TFS/Wez Handich 6 6 2
Senioren 4
Wez Handich/DOW/TFS 7 6 8
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 6 6
Wordt Kwiek 1 6 5
Kinea 3 6 5

Junioren A1
Quick ‘21/V&V Garijp A1 7 12
Sios A1 7 12
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 7 9
SCO/ Leonidas A1 7 7
Mid Fryslan A1 6 5
Flamingo’s A1 7 5
Kinea A1 5 2
DOW/TFS/Wez Handich A1 6 0

Junioren A2
LDODK A3 6 12
De Hoeve / Forward A1 6 6
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 6 4
It Fean / Boelenslaan A2 6 2

Junioren A3
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK A3 6 12
Drachten A3 6 6
MN en W A1 6 6
DOW/TFS/Wez Handich A4 6 0
Aspiranten B1
Udiros B1 6 12
Westergo B1 6 8
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK B1 6 4
Wordt Kwiek B1 6 0

Aspiranten C1
Wordt Kwiek C1 6 10
De Hoeve / Forward C1 6 10
DOS ’46 C2 6 3
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK C1 6 1

Pupillen D1
Vlug & Vaardig Garijp D1 6 12
Oerterp D1 6 6
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 6 6
Flamingo’s D2 6 0

Pupillen D2
SIOS Wolvega D2 6 12
Leonidas D1 6 6
Lintjo D1 6 6
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK D2 6 0

Pupillen E1
Drachten E1 6 12
Lintjo E3 6 8
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK E1 6 4
SIOS Wolvega E4 6 0

Pupillen E2
Wordt Kwiek E1 6 10
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK E2 6 6
SIOS Wolvega E3 6 5
SCO E3 6 3

Pupillen F1
Leonidas D1 6 11
SCO F2 6 8
Noveas F1 6 5
ODIS/Dio/Donkerbroek/ VZK F1 6 0

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

Terugblik Veldcompetitie
Bij de senioren 1 is te bespeuren dat 
na de slechte start (2 wedstrijden 
verlies en een opmerking van de ver-
slaggever alhier op deze pagina) er 
een opmerkelijk sterke lijn omhoog 
is ingezet. Want hierna werd er 
niet meer verloren. (de macht van 
de schrijvende pers?). Resultaat: 
een 2e positie in de ranglijst. Een 
opmerkelijke uitslag bij de senio-
ren 4: 19-20 uit bij Wordt Kwiek 1. 
(Jubbega) Smullen. De pupillen C1 
pakten in hun laatste najaarscom-
petitiewedstrijd tegen DOS’46 uut 
Nijeveen hun enige puntje. In een 
energieke tweede helft werd een 
1-3 achterstand omgezet in een 4-4 
gelijkspel. Hulde. We zien potentie 
voor de zaalcompetitie. 

Nog een vermeldenswaardig opmer-
kelijk gevalletje: De scheids van 
Donkerbroek kreeg op 8 oktober jl. 
vooraf aan de wedstrijd een kleine, 
smakelijke attentie van de uitspe-
lende vereniging Westergo (team 
B1) in het kader van de week van 
de scheids. Lief. (Het fluiten van 
deze wedstrijd was ook nog eens op 
verzoek van de aangewezen scheids 
geruild). Westergo B1 won de wed-
strijd natuurlijk.

We gaan de zaal in.

Standen
Het is allemaal up-to-date: de tus-
senstanden (senioren 1 + 2 en juni-
oren A1) en eindstanden.

Kangoeroes
Op woensdag 30 november 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. In het 
nieuwe jaar gaan we natuurlijk 
gewoon door. (11 januari, 8 febru-
ari, 8 maart en 5 april 2023).

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 !!! 

Agenda
2 november Ledenvergadering afde-
ling Korfbal.

Vergaderen
Op woensdag 2 november a.s. is 
de ledenvergadering van de afde-
ling Korfbal. (weer direct na de 
ledenvergadering van de afdeling 
gymnastiek). Kandidaat bestuurslid 
is Haye Nicolai. “Maar er mag ook 
best iemand anders zich beschik-
baar stellen”, aldus Haye.

“Een mens heeft twee oren
en één mond om twee keer 

zoveel te luisteren
dan te praten”.

Opmerkelijk
De senioren 1 en 2 en de junioren A1 spelen

zaterdag 29 oktober 2022 nog een wedstrijd op het veld.
Alle andere teams zijn zich al aan het voorbereiden op de 

zaalcompetitie.

Spokentocht
Op vrijdagavond 21 oktober griezelen in bos Ontwijk. De activiteiten-
commissie had een speurtocht voor de jongsten en een griezeltocht 
voor de wat oudere jeugd georganiseerd. Ook de jeugdleden van de 
andere afdelingen werden hierbij uitgenodigd. (en werd het dus een 
Omni sv Donkerbroek-activiteit). Vanuit clubhuis De Tobbe het don-
kere bos in. (Zouden de dassen al op pad zijn geweest?) De oudere 
jeugd kreeg eerst een griezelfilmpje voor de kiezen, dus al lekker in 
de stemming. Zie foto’s. Iedereen is terug gekeerd. De organisatie was 
zeer tevreden.

C1 tegen kampioen WK C1

Teambespreking B1

Zaterdag 8 oktober: Pupillen E
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HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

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

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

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

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl


