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Wonen
Het is vrijdag 17 september en de klok-
kenluider kijkt uit nieuwsgierigheid op 
Funda. Funda is de website waar make-
laars de woningen etaleren die in de 
verkoop staan. Deze keer staat er geen 
enkele woning te koop in Donkerbroek. 
Dit betekent dat koopwoningen een 
schaars goed zijn geworden. Ook aan 
de Oude Tramweg zijn alle bouwter-
reinen nagenoeg verkocht. Met andere 
woorden, een eigen woning kopen in 
Donkerbroek is een probleem gewor-
den. Woningen komen niet meer op 
de markt en worden ook zonder make-
laar verkocht. Is het een woning in 
een betaalbare klasse dan wordt ook 
in Donkerbroek al behoorlijk overbo-
den. Maar ook worden in Donkerbroek 
geen betaalbare woning tot een prijs van 
300.000 euro gebouwd. De afgelopen 
jaren was het beleid van de gemeente 
Ooststellingwerf dat er maar zeer wei-
nig woningen gebouwd mochten wor-
den. Krimp was de afgelopen jaren het 
“excuuswoord”. Donkerbroek is met de 
vraag naar woningen geen uitzondering 
in Nederland. In de grote steden in het 
westen van het land is de schaarste 
nog veel groter. De roep om te bouwen 
wordt steeds groter en staat bovenaan de 
politieke agenda. Onlangs verscheen een 
onderzoeksrapport, gemaakt in opdracht 
van de gemeente Ooststellingwerf, 
omdat de huidige gemeentelijke woonvi-
sie eindigt. Uit dit rapport blijkt dat in de 
afgelopen jaren met name gezinnen met 
kinderen zich vestigen in Waskemeer, 
Langedijke, Haulerwijk en Donkerbroek. 
Verder blijkt uit het onderzoek dat er 
ook in Donkerbroek behoefte is aan 
koopwoningen tot 300.000 euro. Maar 
naast kopen, is er ook behoefte aan 
betaalbare huurwoningen. Echter de 
woningbouwverenigingen verkopen 
meer en meer woningen maar bou-
wen geen nieuwe meer en vooral niet 
in de kleine dorpen. De klokkenluider 
heeft gekeken of er een huurwoning 
beschikbaar is in Donkerbroek. Evenals 
bij de koopwoningen geen enkele huur-
woning. Het toewijzingsbeleid is ondui-
delijk voor buitenstaanders. Meer en 
meer woningen worden verhuurd aan 
mensen die soms van ver buiten onze 
gemeente komen. Jongeren maar ook 
ouderen moeten hun heil buiten ons 
dorp/gemeente zoeken. En dit terwijl 
ze graag een woning in Donkerbroek 
willen. Maar ze krijgen geen woning in 
Donkerbroek toegewezen. 
Het is triest dat er geen enkele huur-
woning of betaalbare koopwoning in 
Donkerbroek is te krijgen. Jongeren zijn 
gedwongen ons dorp te verlaten. De 
vraag is of ze later terugkomen. De 
leefbaarheid van ons mooie dorp staat 
hiermee onder druk. De klokkenluider 
roept de inwoners van Donkerbroek op 
om hun woonvragen en -wensen ken-
baar te maken. Doe dit bij Dorpsbelang 
Donkerbroek. Zij kunnen in hun con-
tacten met burgemeester en wethou-
ders strijden voor meer betaalbare 
nieuwbouwwoningen en een beter toe-
wijzingsbeleid van huurwoningen voor 
eigen dorpsgenoten. De klokkenluider 
zal de ontwikkelingen kritisch volgen. 

Tristan verovert paralympische plakken
Op de Paralympische spelen 
in Tokio wist Tristan Bangma 
samen met piloot Patrick Bos 
de eerste Nederlandse medaille 
op de Paralympics binnen te 
halen. Een gouden plak nog 
wel. 

Op de 4 km achtervolging werd met 
nog 3 rondes te gaan de tegenstan-
ders in gehaald en was goud zeker 
gesteld en behaalden ze ook nog een 
wereld record op deze afstand. 

Na dit overweldigende succes op de 
baan was er helaas materiaal pech 
bij de tijdrit op de weg. Enkele 
dagen later stonden ze samen met 
tandem duo Vincent ter Schure en 
Timo Fransen aan de start van de 
wegwedstrijd over bijna 119 kilo-
meter. 

Ondanks zware (weers)omstandig-
heden wisten Tristan en Patrick hier 
zilver te pakken achter het andere 
Nederlandse duo.

Foto: tristanbangma.nl

We begonnen om 3 uur en rond 
5 uur waren we toe aan de 
finale ronde, maar liefst 4 
deelnemers hadden alle-
maal 4 ringen en de bel 
gepakt en mochten nog 
1 keer strijden om de 1e 
plek! 1 deelnemer haakte 
af en we streden in de 
finale met de 3 beste surfers 
! Met maar liefst 5 punten stond 
op nummer 1: Jesper Huisman. Hij 
won naast een prachtige medaille 
nog een uur lang gratis waterskiën.

Pieter Meerten Reinders pakte 
in de finale 1 ring en werd 

2e. Casper Veenema zat 
er dit maal niet zo lekker 
in als de 1e keer en werd 
teleurgesteld 3e!

Ook waren er veel 
deelnemers verkleed 

wat het ontzettend moeilijk 
maakte om een winnaar te kie-

zen! Uiteindelijk werd de orgina-
liteitsprijs gewonnen door Mike 
Veenema, verkleed als señorita in 

een prachtige rode jurk. De make-
up maakte het af en daarmee won 
hij een tegoedbon voor een uur 
gratis waterskiën in Sneek.

Voor de toeschouwers was er nog 
genoeg te doen om de kroeg heen. 
Zo was er onder andere een buiten-
bar en bbq. Ook kon er gestreden 
worden op de bierfietsen en kon er 
geslagen worden op de kop van Jut. 
Voor de jongere toeschouwers was 
er een springkussen. 

Wij willen iedereen bedanken voor 
de deelname, het toeschouwen en 
deze geweldige dag! En natuurlijk 
iedereen die ons heeft geholpen om 
dit allemaal mogelijk te maken!

Groetjes 

Foto’s: 
Pietsje 
Dijkstra

Nachtdravers sluiten zomer actief af
Het Nachtdravers zomerseizoen is nu officieel afgelopen. Het 
ringsteken/surfen op het water zit er op en wat hebben we het 
getroffen met het weer. Maar liefst 25 deelnemers hadden zich 
opgegeven en na de benodigde drankjes durfden nog 15 toe-
schouwers zich ook aan te sluiten!

Een
medaille en
een uur lang
waterskiën



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek September 20212

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 

W. ten Wolde-Dongstra, secretaris  
0516 491389 

J. Baron, beheerder aula 
0516 491958 

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

BODE: 
Mevr. Erna Jansen 

tel. 0512-539898, mob. 06-30389594 

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

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

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

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

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

BROEKJES

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

Wilt u ook een familiebericht plaatsen?
Lever dit schriftelijk in bij Wilma Verlaan

(Herenweg 39) of mail het naar
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Het gemis voor ons is groot maar de warme 
belangstelling en vele blijken van medeleven na 
het overlijden van mijn lieve vrouw, onze mem, 
schoonmoeder en beppe 

Att je Wiersma-Veldkamp
heeft  ons goed gedaan.
Tige tank.

Mindert Wiersma
Kinderen en kleinkinderen

Oan ’e ein fan dyn libbenskrêft
gean mar rêstich en sêft
gjin pine en lijen mear

mar it ôfskie docht ús sear

Tetje Hut -Beyert

 Haulerwijk, † Haulerwijk
14 juny 1936 14 septimber 2021

59 jier

Eeuwe
Heine en Nelian, Jinte
Boukje
Carolina

Vicariestraat 23a
8435 XC  Donkerbroek

It ôfskie hat sneon 18 septimber yn besletten rûnte 
plakfûne.

Na afnemende gezondheid
is plotseling overleden onze buurtgenote

Mevr. Termeer- Kreuger
Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, achter-
kleinkinderen en naaste familie veel sterkte.

Buurtvereniging Herenweg 1

Donkerbroek, 14 juni 2021

FAMILIEBERICHTEN

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar:

Medewerkers voor in de weekenden, vakanties en tijdens 
feestdagen. Ben je tenminste 16 jaar oud en lijkt het je leuk 
om ons te helpen in de keuken, bediening of afwas? 
Stuur dan een mailtje naar info@restauranthetwittehuis.nl 
en wie weet spreken we elkaar snel!

‘t Witte Huis
G.W. Smitweg 20
8435 WG Donkerbroek
0516 - 491288

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Donkerbroek
vlaggen

te koop bij bloemenhuis:

Nog geen lid? Meld u aan via
donkerbroek.nl/ dorpsbelang

facebook.com/ dorpsbelangdonkerbroek

instagram.com/ dorpsbelang_donkerbroek

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

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

Bovenweg 6 
Donkerbroek 

www.hartenrijk.nl 
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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

29 oktober 2021
Kopij inleveren kan t/m

24 oktober 2021

Bezorging:
Klachten over bezorging van de 
dorpskrant kunt u doorgeven 
bij onze inleveradressen. Losse 
nummers van de dorpskrant zijn 
verkrijgbaar bij Goos Zantinge, 
Herenweg 102, tel. 06-18666826.

Inleveren kopij:
Digitale kopij kunt u aanleveren 
tot en met zondag 24 oktober op 
het volgende mailadres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

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

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

DORPSAGENDADORPSAGENDA

OKTOBER
2 14.00 uur Café Donkerbroek Klaverjassen inleg € 5,00
9 Snertactie
20 Vrouwen op Weg: Mevr. J. v.d. Molen: Lezing over Etty 
 Hillesum en het dagboek van Anne Frank

Data 
verschijning 
Op ’e Hichte

• 29 oktober
• 26 november • 18 december

De inschrijftermijn voor Het Fonds 
is inmiddels gesloten, bij het 
Mienskipsfonds en de Regiodeal 
sluit de termijn 30 september. Voor 
deze fondsen geldt dat er ook in 
2022 weer aanvragen ingediend 
kunnen worden. Hopelijk zijn er 
mooie verzoeken ingediend en initi-
atieven gesteund!

Via www.kernmetpit.nl kunnen 
buurtinitiatieven met een subsidie 
ondersteund worden. Meer info en 
aanvragen kan via deze website.

De leefbaarheidssubsidie kan door-
lopend (totdat de pot leeg is) bij 
Dorpsbelang aangevraagd worden 
voor activiteiten / verbeteringen 
voor buurt of dorp. Hiervoor is een 
aanvraagformulier beschikbaar via 
dorpsbelang@donkerbroek.nl

Kascontrole Dorpsbelang
Recent is de kas van 2020 gecontro-
leerd door de kascommissie van dit 
jaar. Omdat dit normaliter gepre-
senteerd worden tijdens de jaarver-
gadering, maar deze dit jaar niet 
door kon gaan, wordt de verant-
woording hierbij gepubliceerd. 

De kascommissie bestond uit dhr. 
Van der Helm en dhr. Jongsma. 
Alle stukken zijn doorgenomen en 
akkoord bevonden. Er is dan ook 
décharge verleend voor het gevoer-
de financiële beleid over de peri-
ode 01 januari 2020 tot en met 31 
december 2020.

Wanneer daar behoefte aan is, kun-
nen leden op afspraak de financiële 
verantwoording inzien. Vragen kun-
nen ook altijd gesteld worden via 
dorpsbelang@donkerbroek.nl. 

Subsidiemogelijkheden
Om de dorpen een impuls te geven en vrijwilligers extra 
mogelijkheden, zijn er verschillende (extra) subsidies beschik-
baar vanuit zowel gemeente als provincie. Ook vanuit het 
Leefbaarheidsbudget kunnen nog subsidies aangevraagd wor-
den. 

De zomervakantie is alweer een 
tijdje voorbij, dit betekent dat de 
Nachtdravers weer gaan beginnen 
aan een nieuw winterseizoen. Wij 
als Nachtdravers hebben de eerste 
vergadering intussen alweer gehad 
en zijn er weer met volle energie 
ingestapt. 

Vorig seizoen hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van onze 
leden Sietze de Boer en William 
Tjoelker. We hebben ze bedankt 
voor hun inzet de afgelopen jaren. 
Ze ontvingen ons Nachtdravers-
erelid-vest en mogen ze zich vanaf 
nu erelid noemen. Ook hebben we 
twee nieuwe leden mogen verwel-
komen: Joanne de Jager en Hilde 
Hoekstra. Onze nieuwe leden heb-
ben al een vergadering meegedraaid 
en kijken uit naar wat er allemaal 
gaat komen.

Misschien dat u het al heeft gemerkt? 
De welbekende Nachtdravers enve-
lop zit weer in de dorpskrant. Deze 
envelop zal in de periode van 18 
t/m 31 oktober opgehaald worden 
door één van onze Nachtdravers. 
Deze zal u herkennen aan ons 
Nachtdraversvest en zijn of haar 
witte sjaal. Wij waarderen het 
enorm als de briefjes worden inge-
vuld, zodat er weer een nieuwe 
Donkerbroekemer van het jaar kan 
worden gekozen. Door uw sugges-
ties kunnen wij brainstormen over 
giften die wij aan het dorp kunnen 

schenken.

U zult het vast hebben gehoord, 
helaas moeten we afscheid nemen 
van onze burgemeester Sietze 
Dijkstra. Wij willen hem bedanken 
voor de afgelopen jaren en al het 
leuke wat hij heeft georganiseerd 
voor ons dorp.

Daarom zal er dit keer een extra 
kopje op het briefje staan. Wij willen 
u vragen een suggestie in te vullen 
wie de plek van Sietze Dijkstra kan 
overnemen. Voor de volgende 5 jaar 
zijn we op zoek naar een vrouwe-
lijke burgemeester.

Wij als Nachtdravers hopen er met 
zijn allen weer een leuk, gezellig en 
productief seizoen van te maken en 
wederom iets te kunnen betekenen 
voor ons mooie dorp Donkerbroek.
In de volgende dorpskrant zult u 
weer een update van ons te lezen 
krijgen. Heeft u verder nog vragen, 
dan kunt u altijd contact opne-
men met onze voorzitter, Harold 
Vogelzang (06-27405590)

De Nachtdravers

Beste dorpsgenoten,
De zomervakantie is alweer een tijdje voorbij, dit betekent dat de 
Nachtdravers weer gaan beginnen aan een nieuw winterseizoen. 
Wij als Nachtdravers hebben de eerste vergadering intussen 
alweer gehad en zijn er weer met volle energie ingestapt. 

Vakantiespel 
deelt prijzen uit
 
Afgelopen voorjaar schreef Stichting Vakantiespelen Oost-
stellingwerf een kleur- en puzzelwedstrijd uit, omdat de gebrui-
kelijke voorlichting over de spelweek door corona niet door kon 
gaan.
 
Eind juni kwamen de 'praatjesmakers', zoals de voorlichtende leiding door 
de stichting zijn omgedoopt, samen met kampvuurmuzikant Wouter van 
der Wal de prijzen uitdelen op de scholen van de winnaars. 
In een EK oranje Citroën Dyane verrasten de spelweekleiders de prijswin-
naars met cadeaus als een sleutelhanger, een kompas en een spelweekmok. 
De vrolijke tocht ging langs De Riemsloot in Appelscha, de Meester K.J. 
Dijkstraschool in Elsloo, De Boekhorst in Oosterwolde en De Twirrewyn in 
Donkerbroek. Gemaakte video-opnames zijn terug te zien in een filmpje op 
de sociale media van de stichting.

Op donderdag 14 oktober a.s. wordt 
de jaarlijkse ledenvergadering van 
de begrafenisvereniging „Draagt 
Elkanders Lasten” gehouden. In 
verband met de corona maatregelen 
kunnen er een beperkt aantal per-
sonen (36) aanwezig zijn. 

Zij die de vergadering bij wil-
len wonen, moeten zich uiterlijk 
woensdag 13 oktober aanmelden 
via de mail: secr.del@gmail.com of 
telefonisch 06-12890809 (Tjeerd 
Oldersma). Mochten er eventuele 
veranderingen voordoen ten aan-
zien van de corona maatregelen, 
dan laten we u ook weten via de 
website van Donkerbroek.nl

Tijdens de vergadering is er deze 
keer geen pauze. 

Een belangrijk onderwerp dit jaar is: 
Hoe verder met onze begrafenisver-
eniging. We zijn al twee jaar op zoek 
naar drie nieuwe bestuursleden. 
Komen er uit de ledenvergadering 
geen aanmeldingen, dan ziet het 
huidige bestuur zich genoodzaakt 
op zoek te gaan naar alternatieven. 
Dat kan onder anderen leiden tot 
het opheffen van de vereniging.

Een ander onderwerp wat ter tafel 
komt is de vraag wat verder te 
doen met de aula. De huidige aula 
zal worden verkocht aan de pg 
Donkerbroek-Haule omdat zij niet 
het recht van opstal gaan verlengen.

De agenda wordt van tevoren bij de 
leden thuisbezorgd.

Belangrijke ledenvergadering
begrafenisvereniging DEL

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:

2021: 9 oktober / 6 november / 11 december
2022: 15 januari / 12 februari / 12 maart
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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

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

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

www.postmahoveniers.nl
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De eerste fanatieke vertellers heb-
ben zich al aangemeld via de site. Zo 
zijn er verhalen te horen in Wetsens, 
Dokkum, op Ameland, Niawier en in 
Easterlittens. Een verhaal over ‘De 
taal van Camino de Santiago, de 
leafde foar de natoer en ook een 
verhaal in het Brabants. De laatste 
is een verteller van de vertelgroep 
Ameland Vertel!, dit is een groep die 

met meerdere vertellers deelnemen 
aan Verhalenavond. 

‘Steeds vaker krijgen we aanmel-
dingen van vertel-groepen die soms 
zelfs ontstaan zijn vanuit eerdere 
edities van Verhalenavond. Maar ook 
van dorpen die meedoen met een 
route door het dorp met verschil-
lende vertellers op diverse plaatsen. 

Naast het feit dat het geweldig is 
dat dit soort initiatieven ontstaan 
is het ook voor het publiek erg 
leuk om een dorp op een nieuwe 
manier te leren kennen. Je gaat met 
hele andere ogen kijken naar een 
dorp en ook krijg je op een nieuwe 
manier contact met dorpsbewoners. 
Verhalenavond is dan ook zoveel 
meer dan alleen het vertellen van 
een verhaal of er naar luisteren’ 
aldus een trotse Janneke de Haan 
die artistiek leider is van het project. 

In de aanloop naar Verhalenavond 
worden, verspreid door Fryslân, een 
vijftal inspiratiesessies voor vertel-

Verhalenavond 2021 komt eraan!
Op 26 november 2021 is er weer een Verhalenavond! Het thema 
van dit jaar is ‘Taal fan myn hert’, een breed thema waar een 
scala aan verhalen over te vertellen is en dat is precies wat de 
organisatie van Verhalenavond beoogt. Honderden vertellers in 
heel Fryslân op bijzondere locaties. Ontmoeten, dat is waar we 
naar verlangen en dat is waar Verhalenavond in uitblinkt.

Het ging hard in augustus “Vrijdag 
13 augustus zaten we al op 981 
boten terwijl we vorig jaar op die 
datum nog maar 821 boten had-
den gehad ”aldus de brugwachter. 
Zaterdagmiddag 14 Augustus was 
het dan zo ver boot 998, 999 en 1000 
voeren gebroederlijk lang het brug-
wachtershokje. De laatste in de rij, 
Us Untwyk uit Grou, Bleek de dui-
zendste passant te zijn. Vakkundig 
werd de boot aan de kant gediri-
geerd. Daar stonden Dorpsbelang 

Donkerbroek, Handelsvereniging 
Donkerbroek en de Havenmeester 
klaar met een attentie. Eenmaal 
aangelegd en welkom geheten ble-
ken de passanten wel bekend te zijn 
met Donkerbroek.  Jelger Boonstra, 
Gerda Hoekstra en Jaap Hoekstra 
komen namelijk uit Wijnjewoude. 
“Onze boot ligt in Grou inderdaad, 
maar we wilden deze kant ook eens 
op. Normaal varen we 1 dag  en 
dan duurt de turfroute net wat te 
lang, maar nu hebben we een heel 

weekend”, aldus schipper Jelger 
Boonstra. Ze varen voor het eerst 
de turfroute, maar kennen het dorp 
vooral van het Witte Huis waar 
regelmatig gegeten wordt. Na een 
gezamenlijke foto vertrekt het drie-
tal weer met de boot en verlaat Us 
Untwyk via ons eigen ontwijk weer 
Donkerbroek.

Op de foto v.l.n.r.: Elly Zwaagstra 
(HD), René Dam (HD), Jo Kalsbeek 
(Dorpsbelang), Sannie Meijerhof 
(havenmeester), Jan Krans 
(Brugwachter), Wiebren Bakker 
(Dorpsbelang), Jaap en Gerda 
Hoekstra en Jelger Boonstra.
Foto en Tekst door Wiebe de Jong.

Boten hebben de vaart er in, 
nu al 1000e boot in Donkerbroek
De hoofd brug van Donkerbroek stond dit jaar al vaak open. Dat 
is ook niet zo gek het is namelijk lekker druk op de turfvaart-
route. Brugwachter Jan Krans houdt nauwkeurig bij hoeveel 
boten er voorbij komen. 

Heel trots
Hoe vindt de fokker het dat er 
een fokproduct van hem op de 
Olympische Spelen liep? “Het is 
natuurlijk gewoon hartstikke leuk, 
al ben ik er niet voor opgebleven. 
We zijn natuurlijk wel heel 
trots als we de beelden 
voorbij zien komen.” De 
moeder van Shutterflyke 
was ontzettend braaf. 
Daarom wilde Sipke een 
bloedpaard met lengte 
voor de dekking. Zo 
kwam hij terecht bij Sir 
Shutterfly, een volle broer van 
Shutterfly, waar Meredith Michaels-
Beerbaum toen actief mee was op 
het hoogste niveau in de springs-
port. 

Springpaardenfokker
Sipke moet wel eerlijk toegeven dat 
hij niet de grootste fan is van de 
eventingsport. Zijn hart ligt meer 
bij het springen. Vandaar dat hij 
dan ook misschien wel nóg trotser 
is op de door hem gefokte Lincoln 
(v. Faldo), die onder Albert Zoer 
uitkwam op 1.60m-niveau. “Lincoln 
stond vaak in de paardenmagazines 
omdat hij veel prijzen won. Albert 
Zoer zei altijd dat het voelde alsof 
hij vleugels had als hij op Lincoln 
zat. Hij was ook vooral een heel 
makkelijk te rijden paard. Dat is 
waar ik op fok, op meewerkende 
karakters.”

Eigenwijze keuzes
Op dit moment heeft Sipke nog drie 
jonge merries staan. Zaramba heeft 
hij een tijd geleden verkocht aan 
een kennis. “Door het plezierige 

karakter van de paarden, zijn dat 
ook plezierige contacten en 

het is fijn dat we elkaar 
kunnen helpen. Eén van 
drie merries probeer ik 
drachtig te krijgen, maar 
dat zit nog een beetje 
tegen. Ik fok niet veel 
meer, maar ik wil nog 

wel een paar veulens fokken 
uit wat ik denk dat goede hengs-

ten zijn.”

Marieke voegt er nog aan toe: 
“Sipke heeft een heel goed oog voor 
kwaliteit, exterieur en beweging. 
Hij is soms wel eigenwijs geweest in 
zijn keuzes, hij houdt zich niet vast 
aan een bepaald stamboek of een 
bepaalde stroming.” Daar is hij het 
wel mee eens: “De paarden moeten 
gewoon goed kunnen bewegen, en 
dat betekent voor mij dat het een 
elastisch paard moet zijn. Uit wat 
voor stamboek het paard dan komt, 
maakt me niet uit.”

Dit betreft een gedeelte van het  
artikel. Voor het gehele artikel kijk 
op www.dehoefslag.nl/nieuws/fok-
kerij/72760
Bron: Hoefslag

Paard Sipke Bijzitter 
op Olympische spelen
Tien jaar geleden fokten Sipke Bijzitter en zijn nicht Marieke 
de Roos-Kerkhof de merrie Shutterflyke (v. Sir Shutterfly) uit 
zijn bonte merrie Zaramba (v. Kigali). Shutterflyke nam onder 
de Tsjechische eventingruiter Miroslav Trunda deel aan de 
Olympische Spelen in Tokio van 2020.

Sipke Bijzitter met de halfzus van Shutterflyke en haar veulen. 
(Foto: Marga Boonstra-Schievink)

lers georganiseerd waarop vertellers 
aan hun verhaal kunnen werken en 
tips krijgen van Jos Thie over hoe je 
een verhaal vertelt.

Pier21 produceert, in samenwer-
king met Solidair Friesland en 
Kleurrijk Fryslân, de nieuwe editie 
van Verhalenavond op 26 november 
2021. ‘We zijn ontzettend blij met 
deze samenwerking temeer in het 
kader van het thema van dit jaar. We 
hopen dat er deze editie extra veel 
andere talen te horen zullen zijn 

tijdens Verhalenavond. Dus naast 
Nederlands, Fries, Bildts misschien 
ook wel Afghaans, Turks en Chinees, 
om maar een paar voorbeelden te 
noemen’ zo zegt David Lelieveld 
Creatief producent van Pier21.

Vertellers kunnen zich aanmelden 
via verhalenavond.nl waar de ver-
halen terug te vinden zijn op een 
kaart. Zo kunnen bezoekers die op 
26 november naar Verhalenavond 
toe willen makkelijk een route uit-
stippelen. 

“We zijn
natuurlijk

wel heel trots
als we het

zien”
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Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

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

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

Centrale verwarming
Water & Sanitair

Dak- en Zinkwerk
Gasinstallaties
Zonnepanelen

Onderhoud

P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
 0516 - 42 15 10    info@devegt.nl www.devegt.nl
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Via de nieuwsbrieven die zowel op Facebook 
als de dorpskrant verspreid zullen worden, 
houden wij u op de hoogte van de voort-
gang en de ontwikkelingen rondom het 
DoarpsSintrum. 
Vragen, opmerkingen, ideeën? Mail naar 
doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com. 

Stand van zaken - de stuurgroep
Tijdens de zomerperiode is er hard gewerkt 
aan het definitief maken van de statuten. 
Verschillende belangen zijn samengevat in 
dit document dat de basis is voor de nieu-
we Stichting DoarpsSintrum Donkerbroek. 
Begin september zijn de statuten door-
gesproken met de notaris die in de arm 
genomen is voor het passeren en de formele 
oprichting, eerder is er ook bij een jurist 
advies ingewonnen en heeft Doarpswurk de 
stuurgroep van advies voorzien.
Verder is er een voorlopig koopcontract 
opgesteld, zodat de nieuwe stichting de loca-
tie ook daadwerkelijk kan gaan exploiteren. 
De onderdeelcommissie kerkzaal is bezig 
met het uitwerken van een voorstel voor de 
verduurzaming van de Sintrumtsjerke en 
de herinrichting ervan. Ook de financiële 
onderbouwing wordt hierin meegenomen. 
Dit parallelle proces wordt afgestemd met 
de architect, zodat geen dubbel werk gedaan 
wordt. Later dit jaar wordt dit gepresenteerd 
aan het dorp.

Selectie architect
De architect die de opdracht voor het 
DoarpsSintrum gegund heeft gekregen 
is Van Manen en Zwart architecten uit 
Drachten. In het voortraject zijn zij ook 
betrokken geweest bij het schetsontwerp 
en eerder ook bij de vernieuwbouw van De 
Twirrewyn. 
De eerste overleggen zijn gevoerd om het 
proces vorm te gaan geven tot het aanvragen 
van de vergunning. Ook hier is nog een boel 
werk te verzetten!

Foppe Hoekstra is de verantwoordelijk 
architect:
“Toen we werkten aan het ontwerp voor de 
verbouw en uitbreiding van de basisschool 
ontstonden er mooie ideeën en kansen om 
de school en het dorpshuis met elkaar te 
koppelen. Beide functies zijn belangrijk voor 
de samenhang in een dorp en de ligging van 
beide is ideaal. 
Toen we werden gevraagd om eens een 
schetsje te maken van een nieuw dorpshuis 
en gymzaal zeiden we daar natuurlijk geen 
nee tegen. Inmiddels is er geld beschikbaar 
gekomen vanuit de gemeente en zijn we 
verheugd om te horen dat we een vervolg 
mogen geven aan dit prachtige project. 
Om de levendigheid in een dorp te behou-
den voor de toekomst en om je inwoners 
in beweging te krijgen en houden zijn dit 
belangrijke functies. 
Heel bijzonder is ook de kansen die er 
ontstaan door de ruimte in de kerk te 
gaan gebruiken en te verbinden met het 
dorpshuis. Zo krijg je straks een grote 
variatie aan activiteiten in het nieuwe en 
levendige DoarpsSintrum, dat ook nog 
eens een zeer duurzaam gebouw gaat 
worden. 
We gaan ons dan ook met hart en ziel 

inzetten voor dit mooie project. Naast mij-
zelf als architect zal Tine Verhoef als pro-
jectleider betrokken zijn bij het traject. Zij 
begeleidde ook de verbouw van de school en 
is zodoende bekend met de plek. 
We hopen jullie snel te ontmoeten als we de 
eerste tekeningen en impressies met jullie 
gaan delen. Tot gauw!”
Foppe Hoekstra – VMEZ architecten, 
Drachten

Naar aanleiding van de eerste vervolgge-
sprekken is de tekening verder uitgewerkt. 
Deze tekening zal de basis zijn voor de 
komende periode voor het samenstellen van 
een bouwteam, overleg met de gemeente en 
welstand. Ook is er een eerste globale plan-
ning gemaakt. Streven is om in december, 
wanneer de covid19 situatie dit nog steeds 
toestaat, een presentatie te kunnen houden 
in Donkerbroek, zodat iedereen weer eens 
een kijkje kan nemen.

De Blonde Bouwbegeleiding heeft de bud-
gettaire touwtjes in handen en begeleidt het 
hele proces. In een later stadium zal zij ook 
de bouw gaan begeleiden.
“Al vanaf de eerste kennismaking met 
de stuurgroep ben ik enthousiast over 
de plannen voor de realisatie van het 
DoarpsSintrum. Een gebouw dat straks plek 
biedt voor dorpshuis-, sport- en kerk acti-
viteiten en optimaal gebruikt gaat worden 
door alle dorpsgenoten. Een multifunctio-
nele plek om samen met elkaar te bewegen, 
samen te delen en samen te leven. Dat is 
belangrijk en daar wil ik heel graag mijn 
steentje aan bijdragen. 
Met ruim 20 jaar ervaring als bouwkundige 
zal ik als bouwbegeleider onderdeel zijn van 
het projectteam. 
Het proces bewaken van start tot opleve-
ring, samenwerken met mooie mensen, een 
mooi duurzaam gebouw realiseren, ik heb 
er zin in!”
Arjet Eggink – De Blonde Bouwbegeleiding 
BV, Sneek

PR
De website www.doarpssintrumdonker-
broek.nl zal vanaf 1 oktober gelanceerd wor-
den. Ook hieraan is hard gewerkt afgelopen 
tijd. Op de website zullen totdat de nieuw-
bouw klaar is voornamelijk nieuwsitems te 
vinden zijn.
Later zal ook andere belangrijke info erop 
te vinden zijn, zoals de activiteitenagenda, 
bestuursinformatie, informatie voor vrijwil-
ligers, etc. 

Ontwikkeling
DoarpsSintrum
september 2021

De website is in eigen beheer van het bestuur 
van de stichting, wat de lijnen om de site up 
to date te houden kort houdt.
Inmiddels is ook de eigen facebookpagina 
(@DoarpsSintrum Donkerbroek) van het 
DoarpsSintrum in de lucht. De nieuwtjes 
en aankondigingen zullen na verloop van 
tijd steeds meer los van de pagina van 
Dorpsbelang gepubliceerd worden. Volgt u 
de nieuwe pagina al?
Doarpswurk heeft, net als de Leeuwarder 
Courant, in augustus Marij Goote Capel, 
voorzitter van de stuurgroep, geïnterviewd. 
Erg leuke stukjes zijn het geworden, neem 
maar eens een kijkje op de facebookpagina 
van het DoarpsSintrum en www.doarpswurk.
frl / www.lc.nl (zoeken op DoarpsSintrum). 

Vraag maar raak...
Via het mailadres kunt u uw vragen en 
suggesties ook digitaal aan de stuurgroep 
mailen. Erg leuk dat verschillende vragen 
via deze weg al binnengekomen zijn. 
We beantwoorden ze graag (V=Vraag, 
A=Antwoord):

• V: De bouwkosten zijn afgelopen periode 
hard gestegen. Welke invloed heeft dit op 
het budget voor het DoarpsSintrum?
A: De bouwkosten zijn inderdaad harder 
gestegen dan in de begroting voorzien was, 
waardoor de reserve die ingebouwd was, 
waarschijnlijk niet voldoende zal zijn. Door 
hiermee in de verdere uitwerking van het 
ontwerp rekening mee te houden gaan we 
er van uit dat we de uitgangspunten van 
het projecplan DoarpsSintrum Donkerbroek 
grotendeels kunnen waarborgen. Dit gaan 
we doen door al in een vroeg stadium een 
bouw-/projectteam samen te stellen en met 
goede adviseurs samen te werken, zodat we 
door slimme keuzes te maken dit project 
kunnen uitvoeren binnen het budget.

• V: Hoe gaat het verder met de huidige 
huurders van de verschillende gebouwen?
A: De planning van het nieuwe 
DoarpsSintrum is gebaseerd op het huidige 
aanbod. Ook de indeling van het gebouw 
is op deze vraag aangepast. De bestaande 
huurders hebben voorrang een er is nog 
ruimte voor nieuwe gebruikers. Voor het 
einde van het jaar zal er vanuit het bestuur 
van Stichting DoarpsSintrum Donkerbroek 
contact gezocht worden met alle gebruikers 
om hen een nieuwe huurovereenkomst aan 
te bieden.

• V: Als we straks in een nieuw gebouw 
zitten, gaan dan de huurprijzen ook erg 
omhoog?
A: Nee, dat is niet de bedoeling. Bij het 
uitwerken van het projectplan is altijd uit-
gegaan van de bestaande situatie. Dit geldt 
zowel voor het gebruik als voor de huur-
penningen. Wel zullen deze geïndexeerd 
worden; net zoals dat nu bij de huidige 
gebouwen ook het geval is. Verenigingen 
hebben bestaansrecht doordat de kosten en 
de baten op elkaar afgestemd zijn en taken 
door vrijwilligers uitgevoerd worden. Dit 
is ook het uitgangspunt van het nieuwe 
DoarpsSintrum.

• V: Waar moeten de verenigingen heen als 
de sloop van ProRege van start gaat? 
A: In principe is hiervoor door de gemeente 
de voormalige Peggebult als locatie toege-
zegd. Binnenkort is hierover een gesprek 
met de gemeente om de voorwaarden door 
te spreken. Over hoe het beheer e.d. in deze 
tussenfase geregeld zal worden, zal komende 
maanden met de gebruikers gezocht worden 
naar een vorm die voor iedereen passend is.

• V: Wie gaan straks het bestuur vormen 
van de nieuwe stichting?
A: De leden van de stuurgroep zullen tevens 

het eerste bestuur van de Stichting gaan 
vormen. Wanneer de bouw afgerond is 
en het gebouw in gebruik genomen gaat 
worden zal er vanuit de verschillende 
bestaande besturen een nieuw ‘operati-
oneel’ bestuur gevormd gaan worden, 
waaraan (een deel van) het eerste bestuur 
het stokje over zal dragen. 
Op de website zal een aparte pagina komen 
waarop zij zich nader zullen voorstellen; 
Marij Goote Capel-voorzitter, Niek Luijt-
secretaris, Oeds de Jong-penningmeester 
en Jeanette van der Horn van den Bos-
subsidies/algemeen bestuurslid.

Actielijst Stuurgroep DoarpsSintrum tot nu toe

Er worden veel overleggen gevoerd om de voortgang te bewaken, partijen te informeren, 
zaken uit te zoeken, af te stemmen, afspraken te maken etc. Afgelopen periode werden 
deze zowel online als face to face gevoerd (binnen de geldende regels). Tussendoor wor-
den dan de stukken geschreven en is er veelvuldig bel- en app contact.

16-09-21 Onderdeelcommissie Kerkzaal
15-09-21 Afstemmingsoverleg PKN
13-09-21 Bestuursvergadering stuurgroep
13-09-21 Overleg Notaris
09-09-21 Overleg Architect
23-08-21 Bestuursvergadering stuurgroep
14-07-21 Bestuursvergadering stuurgroep
07-07-21 Overleg Architect
16-07-21 Afstemming gemeente (juridische stukken)
22-06-2021 Bestuursvergadering stuurgroep
21-06-2021 Overleg Gemeente Ooststellingwerf
09-06-2021 Bestuursvergadering stuurgroep, statuten
31-05-2021 Overleg Doarpswurk, CVK, PKN (onderhandelingen / juridische vraagstuk-

ken)
25-05-2021 Bestuursvergadering stuurgroep, voorbereidingsvergadering
03-05-2021 Bestuursvergadering stuurgroep, evaluatie stukken
01-05-2021 Bestuursvergadering stuurgroep, schrijven stukken
08-04-2021 Bestuursvergadering stuurgroep
25-03-2021 Bestuursvergadering stuurgroep
22-03-2021 Overleg Doarpswurk, CVK, PKN (onderhandelingen / juridische vraagstuk-

ken)
10-03-2021 Bestuursvergadering stuurgroep
23-02-2021 Bestuursvergadering stuurgroep
febr-mei presentaties stakeholders e.d. indeling DoarpsSintrum
03-02-2021 Overleg Doarpswurk, Gemeente Ooststellingwerf, PKN (onderhandelingen 

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

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

/ juridische vraagstukken)
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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

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

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

een zeer goede prijs!

Laat u verrassen en
stap eens binnen in onze 

showroom in Donkerbroek.

Oude Tramweg 15, Donkerbroek
0516 49 1345

www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl
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Onderhoud aan Laurens-
tsjerke en klokkenstoel
De Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule laat op dit moment 
onderhoud plegen aan de Laurenstsjerke. Maar ook aan de klokkenstoel 
is onderhoud nodig. Vanwege dit onderhoud en de veiligheid is het niet 
verantwoord de klokken te laten luiden op de vaste tijden en bij begrafenis-
sen. Zodra het herstel gereed is, gaan de klokken weer luiden. Zoals bekend 
is de Laurenstsjerke met de klokkenstoel een rijksmonument. Met deze 
restauratie verkeert de kerk en klokkenstoel weer in goede staat en heeft 
Donkerbroek een monument waar ze trots op mogen zijn. 

Er waren 38 deelnemers, verspreid 
over het hele dorp, die meededen. 
Ook veel bezoekers/kopers wisten 
ons dorp weer te vinden en werd 
er her en der goed verkocht. Het 
aanbod van diverse koopwaren 
was groot. Op de Facebookpagina 
waren een deelnemerslijst, platte-
grond, een link naar een online 
plattegrond en regels en tips te 
vinden. Sommige deelnemers had-
den de lijsten zelf liggen, zo wisten 
de potentiële kopers de deelnemers 
te vinden. Deelnemers waren ook 
te herkennen aan hun versierde 
tuinen. 

In de ochtend heeft het wat gemie-
zerd maar was het overwegend 
droog en was er ook meer drukte. 
Er was weer volop gezelligheid in 

het dorp. Helaas was er een enor-
me regenbui rond half 3 waardoor 
sommige deelnemers besloten om 
langzaamaan hun verkoopwaar op 
te pakken. Er waren deelnemers 
die er al rekenschap mee hadden 
gehouden en zaten droog in de 
garage, schuur, hok, onder een zeil 
of partytent. Bij de één zal deze dag 
wat succesvoller zijn geweest dan 
bij de ander en hoop dat dit je niet 
zal gaan weerhouden om weer mee 
te doen.

Ik wil de deelnemers heel erg bedan-
ken en hoop dat jullie weer enthou-
siast mee gaan doen met de volgen-
de Garage Sale op zaterdag 14 mei 
2022. Zover is het nog lang niet, 
maar noteer hem vast in de agenda. 
Als het bijna zover is om je aan te 

melden zal ik weer artikelen plaat-
sen in de dorpskrant en informatie 
plaatsen op de Facebookpagina van 
Garage Sale Donkerbroek. Nog geen 
lid van de groep, meld je dan aan 
hierop komt alle informatie wat 
met de Garage Sale te maken heeft 
op te staan. Ook op Instagram is 
Garage Sale Donkerbroek te vinden. 
Bezoekers en kopers jullie ook heel 
erg bedankt. Wij verwelkomen jullie 
graag weer op de volgende Sale.

Heb je nog vragen of zou je nog 
andere informatie willen weten 
stuur mij gerust een berichtje of 
mail.

Groetjes Annelies
Garage Sale Donkerboek

E-mail:
garagesaledonkerbroek@gmail.com
Facebook:
Garage Sale Donkerbroek
Instagram
@garagesaledonkerbroek

In de grote zaal van Pro Rege was 
alles prima voor elkaar, met de tafels 
en stoelen op anderhalve meter 
afstand. De verplichte mondkapjes 
totdat je op je plek zat, het ontsmet-
ten van de handen bij binnenkomst, 
de uitgestippelde looproute en nog 
een aantal maatregelen zorgden 
ervoor dat alles op een coronaveilige 
manier mogelijk was.

De meeste leden hadden verwacht 
te horen dat na de zomervakantie 
de repetities op de dinsdag mis-
schien wel weer van start zouden 
gaan, maar tot veler verbazing werd 
er gevraagd of men wellicht zin had 
om vanaf 8 juni alweer te beginnen. 
Als er voldoende mensen zouden 
zijn, zou er, met enige coronaveilige 
aanpassingen, de hele zomer door 
gespeeld kunnen gaan worden. En 
animo, dat was er! De eerste keer 
waren er een man of 15, maar er 
werden al snel steeds meer koffers 
afgestoft en instrumenten weer in 
elkaar gezet en binnen een paar 
weken was de hele club weer bijna 
compleet. Wat een enthousiasme. 
Wat hadden de leden dat gemist: 
samen muziek maken!

Het werden al snel “de zomerrepe-
tities” genoemd en dirigent Koop 
Schokker heette iedereen elke week 
“Welkom bij het zomerorkest.” Na 
zo veel maanden niet samen te heb-
ben gespeeld, begon het een beetje 
“voorzichtig”, maar het plezier was 

er meteen weer en het begon al 
gauw te lijken op wat de leden 
gewend waren van hun “dinsdag-
avondje ontspannen”. Het begon 
zelfs fanatiek te lijken. 

Op dinsdag 29 juni was het “per-
soneelsuitje” gepland. Het bestuur 
had een mooie activiteit bedacht, 
die keurig coronaproof uitge-
voerd kon worden: midgetgolven 
in Appelscha, in de open lucht. 
Het werd een supergezellige avond, 
waarop veel bijgepraat werd, gela-
chen en er ook nog een balletje 
geslagen werd. Hier en daar vloog 
er wel eens een balletje uit de baan, 
of verdween er ineens een bal in een 
dennenappel, maar gewonden zijn 
er niet gevallen. De winnaar kreeg 
achteraf te horen wat de gewon-
nen prijs was: hij of zij mag een 
solo spelen. Wanneer en waar dit 

plaats gaat vinden, is niet 
bekend gemaakt. Succes 
Egbert Stelma en gefeli-
citeerd met je eerste prijs. 

Op 7 september jongstle-
den heeft Excelsior voor 
het eerst sinds de muziek-
uitvoering in maart 2020 
weer in het openbaar van 
zich laten horen. Wellicht 
heeft u ze ook gehoord. Er 
werd in de Buursterlaan 
een serenade gespeeld 
voor mevrouw Duin, die 
deze dag 90 jaar is gewor-
den!

Ook zijn er 4 nieuwe leden 
bijgekomen: welkom 
Anna (hoorn), Aukje (eup-
honium), Willem (trom-
bone) en Harrie (bugel).

Inmiddels wordt er seri-
eus gerepeteerd voor 
het muziekfestival in 
Schiermonnikoog in 
juni en wordt er ook al 
gedacht aan de muziek-
uitvoering, die gepland 
staat op 12 maart 2022. 
Het is te hopen dat beide 
activiteiten door kun-
nen gaan, want gezel-
ligheid en samen mooie 
muziek maken, dat is 
toch wel waar het om 
gaat bij muziekvereniging 
Excelsior.

Op zaterdag 11 september jl. heeft de vierde editie van de 
Garage Sale plaats gevonden. Helaas kon in het voorjaar de Sale, 
door de coronamaatregelen, niet doorgaan. Nu de maatregelen 
waren versoepeld kon de editie in september wel van start gaan. 

Na een maandenlange stilte op het muzikale vlak, konden de 
leden van muziekvereniging Excelsior elkaar eindelijk weer 
eens ontmoeten op 1 juni. Er mocht nog niet geblazen worden, 
maar het was toch erg fijn om elkaar weer eens te zien, spreken 
en te horen hoe het met iedereen ging. 

Garage Sale was weer geslaagd

De zomer van 
muziekvereniging Excelsior

We gaan deze winter weer snert 
venten en komen weer zoals voor-
gaande jaren bij u aan de deur om 
de snert te verkopen. De acties 
worden gezamenlijk door alle aan-
gemelde verenigingen/stichtingen 
gelopen. 

Aan het eind van het seizoen wor-
den de opbrengsten verdeeld over de 
verenigingen/stichtingen. Dit keer 
hebben we elke maand een actie in 
plaats van elke 3 weken. Dit omdat 
we merken dat de opbrengst van de 

acties aan het eind van het seizoen 
behoorlijk minder is als aan het 
begin van het seizoen. Net als afge-
lopen jaar is de prijs van een liter 
snert vastgesteld op €3,-. 

Datums Snert acties:
9 oktober 2021
6 november 2021
11 december 2021
15 januari 2022
12 februari 2022
12 maart 2022

De snert komt weer langs!
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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

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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:

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

ONTWERPEN
DRUKKEN

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 !
Mr. Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwĳ k

KAARTEN
verjaardag,
beterschap,

condoleances,
geluk, dank je wel,

sterkte, etc.

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

Leidijk 36   8434 NC   Waskemeer
Tel. 0516-858234 / 0627145396
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Martha begint deze vergadering met 
een gebed. Daarna spreekt zij een 
inleidend woord met als onderwerp: 
We kunnen bijna alles. We zingen 
door de corona voor de zekerheid 
nog niet.

Op dit moment in de vergadering 
hadden we afscheid willen nemen 
van onze vorige penningmeester. 
Helaas gooide hierbij Corona roet 
in het eten. Martha heeft haar van-
middag bezocht en een bloemetje 
met een cadeaubon overhandigd. 
Bij de rondvraag werd vermeld dat 
ons lid Joke Koenen ernstig ziek is. 
We denken aan haar. Pauze , koffie 
met iets erbij omdat het toch een 
klein feestje is dat we weer kunnen 
starten.

Na de koffie krijgt Harma Boer, 
de weervrouw van RTV Noord het 
woord. Zij gaat ons iets vertellen 
over het weer en hoe het ontstaat. 
Eerst vertelt zij ons ter kennisma-
king hoe zij in de weerbusinesse 
terecht is gekomen. 

Haar bekendheid dankt ze volgens 
haarzelf aan het feit dat haar weer-

bericht verscheen op Geen Stijl.nl 
en aan het feit dat z ij aan verschil-
lende programma’s met BN’ers mee 
mocht doen. 

De eerste uitzendingen waren op 
locatie waar van alles kon gebeuren. 
Later werden dat studio opnames, 
deze waren veel zakelijker. Maar 
door Corona worden ze nu weer 
thuis opgenomen. Haar man fun-
geert als cameraman en ze verzor-
gen alles zelf. In huis is een kleine 
studio gebouwd en het gaat prima 
zo. Haar hele dag is gevuld met het 
weer. Vanaf zes uur ‘s morgens tot 
in de avond. En dat zeven dagen per 
week. Het voordeel is dat ze gezellig 
samen kunnen koffie drinken en 
lunchen enz. 

Na een tweede kop koffie of thee 
vervolgt Harma met het weer. We 
krijgen een uitleg over hoe de orka-
nen ontstaan in de straalstroom van 
oost naar west door de Cariben en 
wat hun invloed is op het weer bij 
ons. Bij haar in de tuin staat een 
oude weerhut en een moderne elek-
tronische. Ze gebruikt ze beide bij 
haar voorvoorspellingen.

Er werden prachtige dia’s met halo’s 
om zon en maan en dia’s met och-
tend- en avondrood getoond. Het 
blijkt dat onze oude spreuken veel 
waarheden bevatten . Kring om de 

zon, water in de ton. Ochtendrood 
water in de sloot enz. 

We horen hoe verschillende soorten 
wind en storm ontstaan en zien ook 
vooral de effecten daarvan. De enke-
le orkaan die ons land teisterde liet 
een spoor van omgewaaide bomen 
na. De windhoos liet tenten de lucht 
in vliegen en een valwind maakte 
een ravage van de Zwarte Cross. 
Harma liet ons een zelfgemaakt 
tornado zien in een fles. Op dezelfde 
manier ontstaan ze ook in het echt. 

In de afgelopen jaren zijn er steeds 
meer extremen geweest. Prachtige 
dia’s van bergen sneeuw (1979), ijzel 
(1987), heftig onweer en natuurlijk 
de hevige regenval van de laatste 
tijd. Er volgde een overzicht in dia’s 
van het weerbeeld vanaf 2013 tot 
nu. Er is veel gebeurd in deze jaren. 
Maar liet ook zien dat extremen er 
altijd al zijn geweest en niet iets is 
van alleen de laatste tijd. Leuk was 
ook dat er foto’s van Donkerbroek 
doorheen gevlochten waren.

Martha bedankte Harma Boer van 
Harte voor de leuke en leerzame 
avond en overhandigde haar een 
enveloppe met inhoud. Als afslui-
ting van de avond las zij het gedicht 
van André Troost: Al gaat het kwaad 
in volle vaart, en wenste ons welt-
huis.

Weervrouw Harma Boer bij VOW
Martha Veenstra, onze voorzitter, heette ons allemaal van harte 
welkom op deze eerste vergadering na een lange tijd van Corona 
perikelen. Fijn dat we er weer zijn!

“De uitbreiding van het aantal AED’s 
is een mooie ontwikkeling, alleen is 
er nu nog dringend behoefte aan 
meer burgerhulpverleners”, zegt 
Bart Nijholt, voorzitter van de kern-
groep Hartveilig Ooststellingwerf.

AED staat voor Automatische 
Externe Defibrillator. Het is een 
draagbaar apparaat dat het hart-
ritme weer kan herstellen bij een 
hartstilstand. De inzet van een AED 
en het starten van reanimatie bin-
nen 6 minuten, doet de overlevings-
kans van iemand enorm toenemen. 
Ooststellingwerf telt inmiddels zo’n 
honderd AED’s. “Per AED zouden er 
ongeveer tien burgerhulpverleners 
moeten zijn”, vertelt de inwoner van 
Appelscha. “Voor Ooststellingwerf 
kom je dus op duizend burgerhulp-
verleners, maar helaas hebben wij 
die niet. We zitten amper op de 
helft.”

HartslagNu
Dankzij de investering van plaatse-
lijk belangen, verenigingen, orga-
nisaties, bedrijven en budget van 
de gemeente, heeft de gemeente 
Ooststellingwerf de hoogste AED-
dichtheid in de regio. In totaal zijn 
zo’n tachtig apparaten in de gemeen-
te aangesloten bij HartslagNu; het 
reanimatie oproepsysteem van 
Nederland. Belt iemand 112 met het 
vermoeden van een hartstilstand, 
dan roept HartslagNu automatisch 
burgerhulpverleners op in de buurt 
van het slachtoffer. Op dit moment 
is er in Ooststellingwerf een groot 
tekort aan vrijwilligers die kunnen 
reanimeren. “Voor een fijnmazig 
netwerk zijn er zo’n vijfhonderd 
extra burgerhulpverleners nodig”, 
legt Nijholt uit.

Bij een melding krijgen de bur-
gerhulpverleners in de buurt een 
oproep op hun telefoon. In deze 
oproep staat of ze direct naar het 
slachtoffer gaan om te reanimeren 
of eerst een AED ophalen. “Hoe 
meer mensen zich aanmelden bij 
HartslagNu, hoe groter de kans 
voor het slachtoffer”, zegt burger-
hulpverlener Wietze Akkerman uit 
Oldeberkoop. “Samen sta je er niet 
alleen voor.”

Aanmelden
Het aantal keren dat je in een nood-
situatie wordt opgeroepen, is vol-
gens Akkerman laag. “Maar is er 
een oproep, dan moeten er wel vol-
doende mensen zijn. Wees daarom 
niet angstig of onzeker en meld je 
alsjeblieft bij HartslagNu aan. Als 
je niets doet, weet je zeker dat het 
fout gaat.”

Sytske Kok uit Donkerbroek is het 
daar roerend mee eens. Twee jaar 

geleden behaalde ze voor haar eigen 
kapsalon een BHV-diploma. “Altijd 
een fijn idee als je voor mensen 
klaar kunt staan, vooral in een 
noodsituatie.” Na het behalen van 
het certificaat meldde ze zich ook 
aan bij HartslagNu. “Best spannend. 
Stel je krijgt een oproep en het lukt 
niet om iemand te redden? Maar 
aan de andere kant; als je niets doet, 
gaat het sowieso fout. Meld je dus 
gewoon aan.”

Als iedere inwoner die kan reanime-
ren zich aanmeldt bij HartslagNu, 
dan kan er volgens Nijholt al 
een grote slag gemaakt worden. 
“BHV’ers, medewerkers in de zorg, 
bij de brandweer of politie… kun 
je reanimeren, meld je dan aan. 
Samenwerking redt levens”, bena-
drukt Nijholt. Burgerhulpverleners 
zijn gemiddeld 2,5 minuut snel-
ler ter plaatse dan de ambulance. 
“Cruciale minuten waarin je als 
burgerhulpverlener een mensenle-
ven kan redden”, zegt Jannie Tiemes 
uit Appelscha. In het dagelijks leven 
is ze verpleegkundige. “Ik heb dus 
een zorghart, maar eigenlijk zou 
iedereen moeten kunnen reanime-
ren. Iedereen kan een hartstilstand 
overkomen, ook in je eigen omge-
ving, je naasten. Het is fijn dat je 
dan weet wat je moet doen.”

Door de investering in HartslagNu 
is de overlevingskans bij een hart-
aanval inmiddels gestegen van 9% 
naar 25%. “Mooie cijfers, maar het 
kan nog beter. Help dus ook je 
omgeving en word burgerhulpver-
lener”, benadrukt Nijholt. 

Cursus
Wie niet kan reanimeren, kan zich 
aanmelden voor een reanimatiecur-
sus. Kosten daarvan zijn ongeveer 
twintig euro. “Reanimeren is mak-
kelijk te leren”, vertelt Nijholt. “In 
maximaal 2,5 uur leer je een hart-
stilstand te herkennen, hartmassage 
te geven, mond-op-mondbeademing 
en een AED te gebruiken.” Voor 
meer informatie en aanmelden, kijk 
op de website www.hartveiligoost-
stellingwerf.nl of stuur een e-mail 
naar hartveiligooststellingwerf@
gmail.com.

Dringend behoefte aan
meer burgerhulpverleners
Door de inzet van onder andere plaatselijk belangen en 
bewonerscommissies is het aantal AED’s in de gemeente 
Ooststellingwerf de afgelopen jaren flink uitgebreid. Alleen 
kunnen nog niet alle inwoners van de gemeente rekenen op hulp 
van een burgerhulpverlener met een AED. 

Oud ijzer actie
Zaterdag 16 oktober a.s. wordt 
de oud ijzer actie, georgani-
seerd door het College van 
Kerkrentmeesters, weer gehou-
den in Donkerbroek en Haule. 
Vanaf 9 uur rijden de vrijwilli-
gers door de straten om de spul-
len op te halen.

Dus graag de metalen vóór 9.00 
uur bij de weg leggen (geen 
koelkasten).
De opbrengst is voor het finan-
cieren van het live streamen van 
beeld en geluid van kerkdien-
sten.

Voor inlichtingen kunt u bel-
len met Johan Baron. (0516-
491958).

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

dorpskrant.opehichte@gmail.com 

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

en het e-mailadres

Zie verder colofon op pagina 3!
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Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES 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

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

Autorijschool Piet van Veenen 

Het Hoge Stuk 27 
8431 KL Oosterwolde Fr 
 

0516-515717 | 06-22650279 
 

autorijschoolpietvanveenen@gmail.com 
 

www.autorijschoolpietvanveenen.nl 

DE EERSTE TIEN LESSEN 
VOOR € 380,- 
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Een plantje met een zeer mooie 
naam. Die naam heeft ze niet voor 
niets gekregen. De eerste verkla-
ring is als je de bloem bekijkt die 
is zo mooi dat het je ogen troost. 
De andere is dat er in de plant 
een stofje zit die vroeger gebruikt 
werden bij oogaandoeningen. Op 

internet zijn er bij biologische win-
kels nog vele druppels te krijgen. 
Dat geeft de wetenschappelijk naam 
ook al aan Euphrasia betekend lie-
felijk aangenaam. Zo zijn er ook 
veel streeknamen zoals de Fransen 
die noemen dit Casa-lunettes: sla 
de brillenglazen stuk want als je 

dit kruid gebruikt hoef je geen bril 
meer te dragen. Het werd voorna-
melijk gebruikt om staar op te los-
sen. Bij gebruik vielen je de schellen 
van de ogen.

Waar vindt men dit plantje? In 
onze omgeving staat het op zan-
dige plaatsen zo als langs het fiets-
pad op de Duurswouderheide en 
natuurlijk wel op meerdere plaat-
sen. Zo stond het ook in de berm 
van het toenmalige fietspad langs de 
Schansmeerweg.

Een bijzonderheid is dat het een 
half parasiet is dat wil zeggen dat 
ze gebruik maakt van de naast 
haar staande planten waar ze voe-
dingstoffen uit de wortels haalt. 

Ogentroost
Latijnse naam: Euphrasia officinalis

Fryske namme: Eachkrûd

De gastheer heeft hier geen grote 
hinder van.

Het plantje wordt ongeveer 10 tot 
15 centimeter hoog en bloeit vanaf 
eind mei tot soms wel in oktober. 
Het is een bloem met witte kroon 
blaadjes en heeft een lipvormige 
huig die heel fraai geel gekleurd is. 

De bloem wordt bezocht door kleine 
insecten en dan valt het stuifmeel 
op hun bovenzijde dat ze weer mee-
nemen naar een volgende plant. Als 
later zaad is gevormd kan zo de ver-
spreiding plaats vinden. Naast het 
hier voorkomende stijve ogentroost 
bestaat ook nog het rode en het bos 
ogentroost.

Nadat het seizoen 2020-2021 in 
oktober vorig jaar na 7 speelronden 
abrupt moest worden beëindigd, 
was dit de eerste keer weer dat er 
gebiljart kon worden. En dat was te 
merken: Een half uur voor aanvang 
waren vrijwel alle deelnemers al 
aanwezig. Om 13.00 uur werd er 
gestart met 17 deelnemers in twee 
poules. Pas rond 9 uur 's avonds 
vond de prijsuitreiking plaats.

Enorm gemist
Opvallend was dat veel deelnemers 
flink boven hun normale gemiddel-
den speelden. Spannende partijen 
waarbij soms één carambole méér of 
minder grote gevolgen had voor de 

stand. Duidelijk werd ook dat vrij-
wel iedereen dit bijna een jaar erg 
gemist heeft. Het plezier van een 
potje biljarten en het sociale contact 
zijn erg belangrijk. Het werd dan 
ook een gezellige middag (en avond) 
waarin heel wat werd bijgepraat.

De A-poule
In de A-poule werd door 7 deelne-
mers een halve competitie afge-
werkt. De spanning bovenin werd 
bewaard tot de laatste speelronden: 
nog vijf kandidaten voor de drie 
bovenste plaatsen. Anne Visser wist 
aan de verliespartij tegen Jan Visser 
(2e) toch een punt over te hou-
den door keurig zijn gemiddelde te 

halen en werd daardoor eerste. Wim 
de Vries versloeg in de allerlaatste 
partij Herman Boerrigter (5e) en 
werd derde. Op gemiddelde wist 
hij daarmee Peter Cornelissen (4e) 
net voor te blijven. Durk Poortinga 
werd 6e en Jan Huisman 7e. 

De einduitslag: 1. Anne Visser 6-9 
(1,262), 2. Jan Visser 6-8 (1,153), 
3. Wim de Vries (0,952) 6-6, 4. 
Peter Cornelissen 6-6 (0,868), 5. 
Herman Boerrigter 6-5 (0,833), 6. 
Durk Poortinga 6-4 (1,130), 7. Jan 
Huisman 6-2 (0,812).

Anne Visser en René Bakker
winnen “Stap es In” biljarttoernooi

Afgelopen vrijdag 27 augustus hield de Biljartvereniging 
“Sin en Wille” haar jaarlijkse biljarttoernooi gesponsord door 
Eethuis “Stap es In”. 

De B-poule
In de poulefase werd er gestreden in 
twee poules van 5 deelnemers. Na 
de poulefase speelden de beide num-
mers 1 en 2 kruisfinales. Daarna 
volgden de finales voor plaatsing 
op de ranglijst. Ook hier veel span-
nende partijen met soms een verras-
sende afloop. En ook in de B-poule 
veel meer caramboles dan qua 
gemiddelden werd verwacht. Voor 
de bovenste plaatsen werd er fana-
tiek gestreden. In de strijd om de 
derde plaats won Leen van der Wel 
van Lambert Snijder (4e). De finale 
tussen Wim Wolters en René Bakker 
werd een prooi voor René Bakker. 

De eindstand hier: 1. René Bakker 
(1,191), 2. Wim Wolters (0,804), 
3. Leen van der Wel (1,167), 4. 
Lambert Snijder (1,197), 5. Jetse 
Visser (0,967), 6. Auke Drenth 
(1,150), 7. Boele Weidenaar (1,311), 
8. Harry de Jong (0,766), 9. Teake 
Soepboer (1,089), 10. Herman 
Booijink (0,711)

Clubkampioenen
Aangezien het seizoen 2020-2021 
maar 7 speelronden kende en een 
heel seizoen bestaat uit 30 speel-
ronden is besloten over het afgelo-
pen seizoen geen clubkampioen te 
benoemen. We hopen dat het sei-
zoen 2021- 2022 weer een normaal 
seizoen wordt.

Onze sponsor
"Eethuis Stap es In"
Even na 4 uur in de middag kwam 
onze vaste sponsor "Eethuis Stap es 
in" weer heerlijke warme en koude 
hapjes brengen. Natuurlijk werd 
hiervoor het toernooi even stilge-
legd. Het was dan ook weer erg lek-
ker. Namens bestuur en biljarters: 
hartelijk dank! 

Ook dank aan Pro Rege voor het 
gratis beschikbaar stellen van de 
ruimte en natuurlijk de beheerder 
voor de prima begeleiding.

Competitie
De competitie start weer op vrijdag 
3 september

Bestuur biljartclub "Sin en Wille"

Van links naar rechts: Wim de 
Vries (3e A-poule), Jan Visser (2e 
A-poule), Anne Visser (winnaar 
A-poule), René Bakker (winnaar 
B-poule), Wim Wolters (2e B-poule) 
en Leen van der Wel (3e B-poule).

Spierpijn voor 
de leden van de 
combisport
Blij dat de groep eindelijk weer met 
elkaar mag sporten verlopen deze 
eerste weken met spierpijn en ple-
zier voor de dames. In het gebouw 
waar voorheen “Sil’s home” was 
gevestigd is nu een personal trainer 
neer gestreken. 

Due amici eigenaar Floris heeft het 
achterste deel van het oude pand 
in gebruik. Met een ruim arsenaal 
aan gewichten, halters, kettlebells, 
powerbags noem maar op, zweept 
hij wekelijks de dames op het beste 
uit zichzelf te halen. Een gevarieerd 
parcour moet elke les 3 rondes 
worden uitgevoerd. Het zal u niet 
verbazen dat dat de eerste les niet 
helemaal is gelukt. Naarmate de 
weken vorderen krijgen de dames 
steeds meer kracht en conditie en 
lukken de oefeningen veelal wel. 

Tot en met oktober is de groep 
aan de Fruitier de Talmaweg te 
vinden. Daarna verhuizen zij naar 
de gymzaal aan de Schoolstraat. 
De rest van het seizoen staat nog 
Tai Chi, TRX, Line dance, Yoga en 
kaatsen op het programma. Er is 
nog ruimte voor nieuwe leden en 
daarnaast  is het mogelijk om een 
losse module mee te sporten. Meer 
informatie is te vinden op de site 
van SV DOnkerbroek of mailen naar 
info@combisport.svdonkerbroek.nl 

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

DORPSKRANT: 
dorpskrant.opehichte@
gmail.com

DORPSSITE:
donkerbroek@gmail.com
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Kookt u, 
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

WARME MAALTIJDEN  - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

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

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

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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

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

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

 Overgewicht

 Ondergewicht / ondervoeding

 Diabetes 

 Hoge Bloeddruk

 Te veel cholesterol

 COPD

 Hart- en vaatziekten

 Zwangerschapswens

 Voedsel allergie en –intoleranties

 Maag- en darmklachten

 Suppletie advies

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

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

Maak nu een afspraak:
06 - 303 757 66
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Even dachten wij dat het buiten 
gymmen het nieuwe normaal zou 
zijn. Gelukkig is dit niet zo en 
kunnen wij weer onder alle weers-
omstandigheden sporten in de zaal. 
Sinds augustus geven wij weer 
les, voor groot, klein, jong en oud. 
Benieuwd naar onze activiteiten, 
neem een kijkje op onze website of 
kom een proeflesje draaien. 

Monique bedankt! Het bestuur is 
op zoek naar versterking. Na 7 jaar 
in het bestuur te hebben gezeten, 
gaat Monique ons tijdens de ALV 
verlaten. Monique heeft zich als 
algemeen lid ingezet voor de com-
municatie van de acro naar trainers, 
bestuur, ouders en het onderhouden 
van de website. Wij willen Monique 
bedanken voor haar inzet.

Op dit moment heeft het bestuur 
drie bestuursleden. Het bestuur van 
de gym is dringend opzoek naar 
versterking. Lijkt het je leuk om het 
bestuur te versterken, de website te 
onderhouden of ben jij benieuwd 
hoe jij ons kunt helpen? Laat het 
ons weten via één van de bestuurs-
leden of stuur een mailtje naar 
secretariaat@gymnastieksvdonker-
broek.nl

Uitnodiging algemene ledenverga-
dering. Op 27 oktober organiseert 
het bestuur van de gym, combisport 
en de korfbal de algemene ledenver-
gadering. Deze wordt gehouden in 
sportkantine “de Tobbe”. Een ieder 
die geïnteresseerd is, is vanaf half 8 
welkom. Tot dan!

Een nieuw seizoen voor de 
gym met nieuwe uitdagingen

Dan heb je nu de kans om in club-
verband deel te nemen aan de 
beginnersgroep van LSV-Invictus, 
want hardlopen is een sport, die 
door vrijwel iedereen beoefend kan 
worden. Door samen te lopen merk 
je na verloop van tijd, dat het hard-
lopen makkelijker gaat en de pres-
taties verbeteren. Met deskundige 
begeleiding van de trainers loop je 
minder risico op blessures.

Vanaf maandagavond 4 oktober start 
trainer Alfred Rooks om 19.30 uur 
met een beginnerstraining. De start 
is op de parkeerplaats (de Slatten) 
bij de ijsbaan in Oosterwolde. Bij 
deze trainingen wordt aandacht 
besteed aan: conditie, loopscholing, 
lichaamshouding en looptechniek. 
Het streven is om aan het einde van 
deze trainingen 5 km te kunnen 
hardlopen.

De beginnerstraining duurt 10 
weken, waarbij je voor € 40,00 
lid wordt van LSV-Invictus en 
Atletiekunie. Dit lidmaatschap is 
nodig in verband met een ongeval-
len- en aansprakelijkheidsverzeke-
ring tijdens deelname aan trainin-
gen. Omdat we de winterperiode 

in gaan is een reflecterend hesje 
verplicht en het is aan te bevelen 
om je te laten adviseren bij een des-
kundige hardloopwinkel over hard-
loopschoenen. 

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

Enthousiast geworden? Mail naar 
loopjefitlsvinvictus@gmail.com en 
meld je aan. Tot 4 oktober!

Alle informatie over trainingen 
en lidmaatschap kun je vinden op 
www.lsv-invictus.nl.

Loop je fit!
Altijd al overwogen om te gaan hardlopen, maar heb je moeite 
om jezelf te motiveren?

22 wordt het seizoen begonnen 
met een activiteit voor de kinderen/
jeugd. De gezinswandeltocht volgt 
op 22 mei. Drie weken later, op 
12 juni, stappen we met zijn allen 
op de fiets voor de familie fiets-
tocht. Daarna luiden we op 8 juli de 
zomervakantie in met het suppen 
voor de basisschoolleerlingen. Aan 
het einde van de zomervakantie 
starten we met buitenvolleybaltoer-

nooi op 27 augustus. Begin oktober 
proberen we de outdoor run weer 

door te laten gaan. Zoals u zult 
begrijpen zijn deze data onder voor-
behoud. 

Wisseling van de wacht
Vanaf de start in 2015 zijn ze waar-
devol voor het team. Marjan en 
Evert. Ze hebben echter te ken-
nen gegeven dat het tijd wordt om 
het stokje over te dragen. Actief 
Donkerbroek kent een aantal vaste 
activiteiten die jaarlijks terugkeren. 
Daarnaast is inbreng voor nieuwe 
frisse ideeën altijd welkom. Lijkt 
het je leuk om ons team te komen 
versterken of misschien is eerst wat 
meer informatie nodig, schroom 
niet en vraag ernaar. 

Doortraproutes, een initiatief van 
de Fietsersbond, zijn niet al te lange 
fietsroutes, mooi, groen, over rede-

lijk ruime paden, met weinig obsta-
kels en relatief veilige kruisingen.
Doortraproutes horen bij het lande-

lijke programma Doortrappen, een 
overheidscampagne om mensen zo 
lang mogelijk veilig te laten door-
fietsen: fietsen tot je 100ste.

Deelnemers konden op een zelf 
gekozen tijdstip de fietstocht gaan 
maken. Op het rustpunt de Twee 
Provinciën in Elsloo kwamen ze de 
initiatiefnemers van het project en 
de buurtsportcoach tegen. Op deze 
plek was er gelegenheid om een 
kopje koffie te drinken en met elkaar 
in gesprek te gaan over de route en 
over veilig fietsen. Ook wethouder 
Marian Jager-Wöltgens en beleids-
medewerker verkeer Arjan Janssens 
kwamen even langs. Tevens zullen 
de testfietsers een beoordeling over 
de route Appelscha gaan schrijven. 
Als alle beoordelingen zijn verwerkt 
wordt de route definitief gemaakt. 
De organisatoren kijken terug 
op een geslaagde fietsdag en ver-
wachten dat er meer Doortrappen-
activiteiten in de gemeente zullen 
volgen. 

Voor meer info of vragen, mail naar: 
Fietsschool@Fietsersbond.nl

Actief Donkerbroek
pakt de draad weer op

Zonovergoten doortraptestdag

Afgelopen woensdag kwamen de leden na ruim een jaar weer bij-
een. Buurtsportcoach Anne Marie vertelde met welke projecten 
zij aan het werk zijn en waar we mogelijk kunnen ondersteunen. 
Voor 2022 is een voorzichtig programma gemaakt. Hieronder 
een opsomming. 

Zo’n 30 oudere fietsers hebben afgelopen juni op een prachtige 
zomerse dag de nieuwe doortraproute vanuit Appelscha getest. 
De deelnemers konden zich vooraf aanmelden waarna ze de 
route kregen toegestuurd. 

Heb je een
activiteit?

Geef dit door
voor de dorpsagenda!

Via Horsify kunnen enthousiaste 
ruiters in contact komen met paar-
deneigenaren bij hen in de buurt. 
Deze eigenaren willen hun paard 
delen omdat zij een ruiter, verzor-
ger, menmaatje (iemand die gezel-
lig mee gaat op de kar) of lesklant 
zoeken. Ook fok- en draagmerries 
kunnen worden gedeeld. Op deze 
manier wordt de paardensport toe-
gankelijk gemaakt voor iedereen. 
Het gaat hier met name om serieuze 
en langdurige samenwerkingen tus-
sen ruiters en eigenaren, waardoor 
er een band met het paard opge-

bouwd kan worden. Door Horsify 
kunnen ook ruiters zonder eigen 
paard actief zijn in de sport en deel-
nemen aan wedstrijden. 

Sinds de coronapandemie zijn er 
meer paarden verkocht. Mensen 
hadden immers opeens meer vrije 
tijd en dan wordt een eigen paard 
steeds aantrekkelijker. Echter, nu 
de samenleving weer op gang begint 
te komen, wordt deze vrije tijd juist 
steeds minder. Hierdoor neemt de 
vraag naar ruiters en verzorgers toe. 
Op de website van Horsify verschij-
nen er dan ook steeds meer paarden, 

momenteel zijn dit er maar liefst 
360.

Om met vertrouwen te kunnen 
delen beoordelen eigenaren en rui-
ters elkaar op eigenschappen als 
paardvriendelijkheid, communica-
tie, betrouwbaarheid en netheid. 
Ook zorgt het platform ervoor dat 
elke ruiter handmatig geverifieerd 
wordt. Het platform is open over 
hoe er met paarden wordt omge-
gaan en ziet streng toe op paarden-
welzijn. Zo wil het platform bijdra-
gen aan een toegankelijke, sociale 
en paardvriendelijke paardensport.

Een mooie ontwikkeling binnen 
een sector die de afgelopen jaren 
nogal wat kritiek te verduren heeft 
gekregen op het gebied van paar-
denwelzijn.

Van deelauto naar deelpaard
Delen is hipper dan ooit. Van de deelauto en het deelhuis heb 
je dan ook vast weleens gehoord, maar kende je het deelpaard 
al? Via het nieuwe deelplatform Horsify vinden ruiters en 
paardeneigenaren de perfecte match. Ook in de omgeving van 
Donkerbroek wordt er fanatiek gedeeld. 

Proeflessen worden gegeven op 
28 september en 5 oktober 2021. 
De lessen worden verzorgd door 
ervaren docenten. Leslocatie: MFG 
De Kompenije, Ericalaan 24a, te 
Jubbega. 
Voor beginners is tijdens de proef-
lessen een instrument beschikbaar. 
Kennis van notenschrift is niet 
noodzakelijk. Na het eerste seizoen 
kunnen ook beginners al diverse 
liedjes spelen! Plaatsing van gevor-

derde spelers vindt plaats in overleg 
met de docent(en). Bel voor meer 
informatie en/of aanmelding: Jelle 

Teijma 0513 465417 of Jan Nauta 
06-50966058 of Mei Hwa Khoe 0512 
300735.

Trekharmonicavereniging Paulus Jakje uit Jubbega heeft 
plaats voor nieuwe leden, zowel beginners als gevorderden



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek September 202116

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 KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

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

          

Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

Rinse Taekema  Tel. 06 - 46 03 84 42
Tolleane 26 - 9241 WH  Wijnjewoude
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Alle acht teams van de Acro 
Academy hebben de limiet al in deze 
eerste kwalificatiewedstrijd behaald 
en maar liefst vijf van de acht teams 
hebben zich rechtstreeks geplaatst 
voor dit EK. 
Hoogste dagscore voor 
Junioren damespaar
De hoogste scores van afgelopen 
zaterdag werden behaald door het 
Junioren damespaar Tess Offringa 
uit Bakkeveen en Esmee de Graaf 
uit Houtigehage (combiteam Acro 
Academy/ SV Donkerbroek). Tess 
en Esmee vertoonden hun kunsten 
tijdens de eerste kwalificatiewed-
strijd, die plaatsvond in hun eigen 
trainingshal in Marum. Met hun 
elegante balansroutine en de vrolij-
ke tempo-oefening bewezen zij dat 
ze thuishoren op het EK. Ook hun 
combi-oefening werd bekroond met 
een fantastische score die de limiet 
ver oversteeg. Met hun drie foutloze 
oefeningen behaalden zij niet alleen 
de hoogste score van de dag, maar 
hebben zij zich ook rechtstreeks en 
welverdiend geplaatst voor het EK. 
Ook een kwalificatieticket 
voor Anna
De dertienjarige Anna Koster uit 
Donkerbroek wist zich, samen met 
haar partners Nova Houtman) en 
Nynke Veenma (combiteam Acro 
Academy, SV Donkerbroek en FC 
Meppel gymnastiek) al in deze eer-
ste kwalificatiewedstrijd te verzeke-
ren van een plek op het EK. Vanwege 

een blessure was het nog even de 
vraag of zij überhaupt mee konden 
doen. Gelukkig bleek de gymnaste 
goed genoeg hersteld en besloten 
ze deze week om hun kunsten al tij-
dens dit eerste kwalificatiemoment 
te vertonen. En met succes, want 
zij behaalden de limiet ruimschoots 
en bemachtigden daarmee één van 
de twee kwalificatietickets voor deze 
categorie. Anna behaalde twee jaar 
geleden nog een zilveren medaille 
op het EK in Israël met haar toen-
malige partner Robin Hooijenga. 
Ties Oosterhof uit Donkerbroek 
naar het EK
De dertienjarige Ties Oosterhof uit 
Donkerbroek heeft zich eveneens 
direct gekwalificeerd door samen 
met zijn elfjarige partner Rebecca 
Groote twee uitermate charmante 
en stabiele oefeningen neer te zet-
ten. Zij vormen al vier jaar een 
gemend paar en zijn daardoor per-
fect op elkaar ingespeeld en dat is 
terug te zien op de vloer. De hoge 
scores die dit paar ontving, reflec-
teren hun prestaties en daarmee 
plaatsen zij zich rechtstreeks voor 
het EK. Hier zullen zij voor het 
laatst samen schitteren op de wed-
strijdvloer, want na het EK zullen 
zij hun acro-carrières voortzetten 
met andere partners. 
EK-limiet binnen 
voor Elin Bergsma
Elin Bergsma uit Donkerbroek 
behaalde, samen met haar part-

ners Ilse van Dam en Aiden Peens 
de limiet dat benodigd is om te 
kwalificeren in de categorie dames-
groep Jeugd. Met hun twee keurige 
oefeningen behaalden zij zaterdag 
de tweede plaats en wisten zij drie 
andere teams achter zich te laten. 
Voor de damesgroep was het nog 
even spannend of zij dit najaar 
hun kunsten mogen vertonen op 
de wedstrijdvloer, omdat alleen de 
twee beste teams naar het EK gaan. 
Met prachtige punten werd zij in de 

drie nagelbijtend spannende wed-
strijden nipt voorbijgestreefd, waar-
door het team nu als eerste reserve 
is aangewezen voor het EK. 
Er volgen nog twee kwalificatiemo-
menten in juli en augustus. Ook 
voor de teams die nu al verzekerd 
zijn van een plek op het EK, is het 
belangrijk om daaraan mee te doen. 
Het levert ze immers wedstrijder-
varing op, die ze de afgelopen twee 
seizoenen vrijwel niet hebben kun-

nen opdoen. Bovendien willen ze 
met zo hoog mogelijke punten rich-
ting het EK. 7 augustus is de laatste 
kwalificatiewedstrijd en weten we 
welke teams een maand later met de 
Nederlandse delegatie mogen afrei-
zen naar Pesaro, Italië om zich daar 
te meten aan de Europese top.
 
Foto’s: Martine Hooijenga-Le Duc

Ongekend succes voor acrogymnasten uit Donkerbroek
tijdens eerste kwalificatiewedstrijd EK acrogym
Na ruim anderhalf jaar stonden de acrogymnasten van topsport-
stichting Acro Academy Noord Nederland afgelopen zaterdag 
voor het eerst weer op een wedstrijdvloer. En niet zomaar een 
wedstrijd; het betrof de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK 
acrogym dat in september plaatsvindt in Pesaro, Italië. 

Deze lessen worden door andere 
trainers gegeven. 7 Jaar geleden 
kwam het plan in mij op om freerun-
lessen op te starten in Donkerbroek. 
Wat begon met 1 uurtje op de don-
derdag is uitgegroeid tot 3 uren. 
Deze lessen worden inmiddels ook 
door een frisse lenige jongeman 
gegeven hahaha.

Blijft er voor mij nog de recreatie-
gym over. Mijn lust en mijn leven. 
Na deze vervelende coronaperiode 
waarin we zoveel mogelijk wel door 
zijn gegaan, op 2 verschillende 
schoolpleinen, in een tent, ben ik 
blij dat we weer in de gymzaal kun-
nen. Graag neem ik jullie mee op 
een maandag gymnastiek aan de 
Schoolstraat in Donkerbroek.

Ik begin om 13.15 met de seni-
orendames waarvan ik sommige 
dames net zo lang op gym heb als 
ik er ben. De leeftijd varieert van 
60 plus tot 80 plus, ieder op zijn 
eigen tempo. In dat uur zijn we 
bezig om alle spieren een beetje op 
lengte te houden door middel van 
spieroefeningen en spelletjes. Aan 
het eind van de les moet er altijd 
even gestuitvolleybald worden. Dat 
is een vorm van volleybal maar dan 
met banken en een stuit er elke keer 
tussen. Plezier en gezelligheid staan 
hier hoog aangeschreven. Minstens 
1x per jaar gaan we met zijn allen en 
ook oudleden wat doen. Binnenkort 
staat er weer een high tea op de 
planning. Ook zijn we erachter 
gekomen dat er enorm goed koffie 

en thee gedronken kan worden in 
de kleedkamer!!

Dan om half 3 komen de kleu-
ters rechtstreeks uit school om 45 
minuten de zaal onveilig te maken. 
Hierbij vind ik het belangrijk dat 
alle basisvaardigheden zoals rollen, 
duikelen, hangen, springen, hinke-
len en huppelen aan bod komen. 
Ik mag het nijntje beweegdiploma 
afnemen bij de kinderen en dat is 
ook al 2x gebeurd. Dan krijgen de 
kinderen voor heel veel vaardig-
heden een diploma. Ook voor de 
peuters (vanaf 2,5 jaar) die erna 
komen is dit van toepassing. Maar 
hier wordt nog veel meer gespeeld 
en gezongen maar ook deze 45 
minuten worden door Bernou en 
een assistent volledig benut om 
voor sommige kinderen ook een 
stukje angst weg te nemen en voor 
de ander juist weer een manier te 
vinden om de dingen veilig te doen.

Inmiddels is het 16 uur en komen 
de meisjes en jongens van groep ¾ 
binnen. Hierbij beginnen we altijd 
met een spel wat uitgekozen wordt 
door een van de kinderen en dit 
kind mag ook de hele les vooraan 
staan. De laatste tijd is daar nog 
bijgekomen dat de namen van alle 
kinderen met dezelfde letter begin-
nen (ook bedacht door hetzelfde 
kind) en we de eerste letter weg-
nemen. Probeer maar eens, komen 
soms leuke dingen uit. Bij deze 
groep vind ik het belangrijk om de 
kinderen de dingen te leren die ze 

zelf belangrijk vinden. De meeste 
meisjes willen toch wel graag een 
handstand tegen de muur kunnen 
en een radslag en de jongens mogen 
graag springen en klimmen. Ook 
eindigen we de les met een spel, 
deze keer bedacht door mij. 

Dit jaar is groep 5 heel groot en die 
heeft dan ook haar eigen uur gekre-
gen. Van 17 tot 18 is de zaal bezet 
door hun. Ook hier is gezelligheid 
belangrijk en proberen we van alles 
uit. Afgelopen keer kwam de salto 
aan bod waar we lekker op voort 
gaan borduren de komende tijd. 
Deze groep heeft de mazzel dat ze 
niks hoeven klaar te zetten en niks 
hoeven op te ruimen dus we kunnen 
lekker lang oefenen. Dat is anders in 
de volgende groep. De kinderen van 
groep 6 t/m voortgezet onderwijs 
moeten wel alles opruimen en zijn 
daar inmiddels erg bedreven in (lek-
ker belangrijk). Bij deze kinderen 
zijn we ook nog steeds met van alles 
bezig, maar ik wil hier ook graag 
dingen uitproberen die ze op het 
voortgezet onderwijs krijgen zodat 
het voor hun niet de eerste keer 
is als ze daar gaan volleyballen of 
basketballen.

Al met al vind ik het heel belangrijk 
dat de kinderen het naar hun zin 
hebben en als ze nieuwe dingen 
leren zijn ze altijd blij. De favoriete 
les blijft toch apenkooi maar ook 
toestelslagbal, hoepeldans en ringen 
zijn dingen die zeker voorbij moe-
ten komen.

Dan zijn er nog lessen binnen de 
afdeling gymnastiek waar ik niet bij 
in de zaal sta zoals het volleybal-
len op maandagavond vanaf 19.30. 
Deze groep volwassenen (mannen 
en vrouwen) doen altijd een kleine 

warming up en spelen daarna een 
partijtje. Het niveau is zodanig dat 
je zeker aan de bak moet maar ook 
hier wordt er veel gelachen en is de 
sfeer ontspannen en relaxed. 
Ook de acro en het freerunnen 
mogen zeker niet vergeten worden. 
Een kleine uitleg is misschien wel 
op zijn plaats. Bij acro is het zo dat 
je in een twee tal of drietal een oefe-
ning doet op muziek. Er komt een 
stuk dans en acrobatiek bij kijken. 
Het is een echte teamsport. Iedereen 
kan dit op eigen niveau doen. Het 
eerste uur op de dinsdag is voor de 
beginners en de lagere lijnen, de 
kinderen die meer willen kunnen 
terecht in de 2e groep waarbij zelfs 
wel Nederlandse kampioenen zit-
ten!! De afdeling acro doet ook mee 
aan wedstrijden en demonstraties 
wat de sport nog leuker maakt. 
Dan het freerunnen. Hierbij moet 
je zo snel of zo mooi mogelijk over 
een toestelbaan gaan. Dit kun je op 
wel 100.000 verschillende manieren 
doen. Hier leer je dus ook allemaal 

tricks en skills. Een salto heet hier 
dan ook een flip en ook hier kun je 
deelnemen aan wedstrijden. Zo zijn 
we al verschillende keren afgereisd 
naar Jubbega waar we ook al ereme-
taal mee hebben weggenomen.

Bij alle afdelingen is het zo dat 
je welkom bent om 1 of 2 lessen 
mee te doen waarna je lid kunt 
worden. Iedereen is altijd welkom, 
ook papa’s, mama’s en oppassers 
mogen deze lessen kijken. Als je het 
van te voren wil laten weten vinden 
we dat fijn maar hoeft niet perse. 
Ik zal hieronder het rooster zetten, 
als je dan langs wilt komen vinden 
we dat alleen maar leuk. Hoop dat 
jullie een beetje een inzicht hebben 
gekregen van wat ik doe in mijn 
lessen en wat er nog meer is bin-
nen de afdeling gymnastiek. Voor 
meer antwoorden kun je natuurlijk 
altijd even op de site kijken: www.
gymnastieksvdonkerbroek.nl of een 
mailtje sturen naar secretariaat@
gymnastieksvdonkerbroek.nl

De gymnastiek in Donkerbroek
Al 26 jaar verzorg ik de gymlessen in Donkerbroek, al 30 jaar 
ben ik in verschillende gymzalen te vinden. In Donkerbroek 
ben ik begonnen met de gym- en turnlessen voor jongens en 
meisjes. Turnen is er helaas niet meer in Donkerbroek maar 
een zeer waardige vervanger is daarvoor in de plaats gekomen 
namelijk de acro. 

Het rooster:

Maandags Onder leiding van Bernou
13.15 – 14.15 senioren dames
14.30 – 15.30 kleuters
15.30 – 16.30 meisjes en jongens groep 3 en 4
16.30 – 17.30 meisjes en jongens groep 5
17.30 – 18.30 meisjes en jongens 6 t/m 8 en voortgezet onderwijs
19.30 – 21.00 volleybal 

Dinsdag:
16.00 – 17.30 Acrogym E o.l.v. Iris, Esmee en Lisanne
17.30 – 20.00 Acrogym ABCD o.l.v. Lisanne en Anke

Donderdag:
14.30 – 15.30 Freerunnen groep 3,4, en 5 o.l.v. Stijn Gritter
15.30 – 16.30 Freerunnen groep 6 en 7
16.30 – 17.30 Freerunnen groep 8 en voortgezet onderwijs
17.30 – 20.00 Acrogym ABCD o.l.v. Lisanne en Iris

Vrijdag:
16.00 – 17.30 Acrogym E o.l.v. Iris en Esmee
17.30 – 20.00 Acrogym ABCD o.l.v. Anke en Lisanne
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Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de

Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,

een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

De Rabo Bankieren App

Waar u
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,

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

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

beheer
begraaf-
plaatsen

KKLLEEDDIINNGGBBEEUURRSS  
Nu het coronajaar 2020 met de beperkingen die dit met 
zich meebracht achter ons ligt, zijn we blij dat we weer 

onze kledingbeurs kunnen organiseren. 
Mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen en 
gebruik maken van de voedselbank kunnen dan gratis kleding 

e.d. uitzoeken voor zichzelf en hun gezin 
oopp  zzaatteerrddaaggmmoorrggeenn  3300  ookkttoobbeerr  22002211  

 

Wij zijn nu op zoek naar mooie en schone najaars  
en winter  

kklleeddiinngg,,  jjaasssseenn,,  sscchhooeenneenn 
in alle soorten en maten 

voor kinderen, mannen en vrouwen 
Ook sjaaltjes, sieraden, riemen e.d. zijn welkom 

 

   
 

In te leveren bij: 
Fokje Bergsma Herenwal 14 en Josien Dam Posthuisweg 19 

of  
vrijdag 29 oktober van 13.00 uur tot 16.00 uur  

en van 19.00 uur tot 20.30 uur in Pro Rege 
Lukt het u niet om de kleding te brengen bel dan 491809 of 0647171859 

 
Zaterdagmiddag 30 oktober van 13.00 uur tot 14.30 uur is een ieder van harte 

welkom om kleding e.d. te kopen. De prijs is dan € 1,00 per kledingstuk, de 
opbrengst hiervan is voor de Voedselbank. 

 
We hebben nog vrijwilligers nodig die willen meehelpen met het sorteren van de 
kleding op vrijdagmiddag en/of avond en zaterdagmorgen met het assisteren.  

Opgave bij Fokje Bergsma tel: 491809 of 0647171859 
 
 
 

Alvast hartelijk dank, 
Diaconie  Donkerbroek/Haule 

We hebben nog vrijwilligers nodig die willen meehelpen met het sorteren van de 
kleding op vrijdagmiddag en/of avond en zaterdagmorgen met het assisteren.  

Opgave bij Fokje Bergsma tel: 491809 of 0647171859 
 
 
 

Alvast hartelijk dank, 
Diaconie  Donkerbroek/Haule 

BELANGRIJKE TIP 
voor het aanleveren van foto’s

voor de Dorpskrant
Stel de camera in op een zo hoog mogelijk aantal pixels.

Voeg de foto’s toe als losse bijlage in de mail.
Geen foto’s in een Word document!

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

ONTWERPEN
DRUKKEN

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 !
Mr. Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwĳ k

KAARTEN
verjaardag,
beterschap,

condoleances,
geluk, dank je wel,

sterkte, etc.
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Injectatie
K O R F B A LK O R F B A L OPGERICHT

daar iets over te zeggen.

Wel speelde gisteren (18 september) 
de C1 een puike pot tegen Sios C1 
uit Wolvega. De 10-7 winst was 
eigenlijk een verrassing. Te danken 
aan de ommekeer in de 2e helft. 
Mooi team onze C1.

De A2 speelde direct daarna een goeie 
wedstrijd tegen Wez Handich/DOW/
TFS A1. De dames uit Rottevalle/
Eastermar/Drachtstercompagnie 
waren echter een tandje scherper 
en wonnen (terecht) met 7-13. Maar 
ook onze A2: een mooi team. 

Man Bijt Hond vraagt zich af: 
Zouden er teams zijn die niet mooi 
zijn?

Ons E3 team speelde gelijktijdig 
met de C1, ook tegen Sios. In dit 
geval de E2.
Hier won Sios wel. Met 0-1. Miniem 
verschil. Mooi team.

Starttoernooi 
In de Haule, voor de 2x in successie, 
op 5 september jl. een “oefentoer-
nooi”. Ditmaal niet tegen elkaar, 
maar met gastploegen voor de 
jeugdteams.

De trainingen zijn gestart. Er zijn 
oefenwedstrijden gespeeld (o.a. 
tegen Nic uit Hoogkerk), er is een 
toernooi bezocht en er is een toer-
nooi gehouden. En de competitie is 
ook reeds begonnen. Met de eerste 
positieve uitslagen.

Dit jaar is de jeugd meer als ooit 
“gemengd” met VZK en Dio.
De meeste thuiswedstrijden wor-
den dit najaar gespeeld in Haule. 
Uitzonderingen hierop zijn 2 
jeugdploegen bestaande enkel 
uit Dio-leden, DDOV 3 (speelt te 
Oosterwolde) en DDOV 4. Deze 
laatste speelt op zondagmorgen 
te Donkerbroek. Want heel veel 
Donkerbroek-leden in dit team. 
Maar ook oud-Donkerbroek-leden, 
zijnde Rene Wijnstra en Heerke 
Veenstra. Gezellig.
Het vijfde seniorenteam, bestaande 

uit enkel Odis-spelers, is helaas ter 
ziele.

De zaalcompetitie start in novem-
ber en zal gespeeld worden in De 
Boekhorst te Oosterwolde.
In het voorjaar komt de korfbalkara-
vaan naar Donkerbroek.

Bij de jeugd worden de trainin-
gen (2x) verdeelt tussen Haule, 
Oosterwolde en Donkerbroek.
Dus bijvoorbeeld 1 training in de 
week te Oosterwolde en 1 training 
op sportpark Ontwijk.
Ook de KangoeroeKlup is weer van 
start met de maandelijkse instuif.

Al met al genoeg prikkels.

Competitie
We duiken volgende maand in de 
competitie. Het is nu nog te vroeg 

De start van het “na de vaccinatie
-seizoen 2021-2022 is begonnen.

René en Inge aan het trainen

Voor de sfeer en gezelligheid was 
er een reusachtige “springkus-
senstormbaan” (mede mogelijk 
gemaakt door het Lykele Postma-
Fonds). Hier werd tussen de wed-
strijden door veelvuldig gebruik van 
gemaakt.
Alles prima geregeld door 
de Jeugdcommissie i.s.m..
Activiteitencommissie.

De senioren hadden des middags/
avonds een pjuktoernooi met aan-
sluitend een barbecue.
De voorbereiding bij de senioren is 

dus ook optimaal te noemen.
Winnaars pjuktoernooi : Bart de 
Jong (van Sjoukje; binnenkort 
woonachtig te Donkerbroek) samen 
met Monique Dokter.

Agenda
Woensdag 27 oktober a.s.:
Jaarvergadering afd.Korfbal. 
Aanvang 20.30 uur 
Kantine.

Denk om jezelf en denk om elkaar.

Junioren A1 tegen Nic A1

Maar vooral een seizoen dat we van 
het begin tot het eind willen beleven 
met iedereen: leden, vrijwilligers, 
ouders / verzorgers en supporters.
We willen nogmaals iedereen die 
de vereniging de afgelopen periode 
heeft gesteund, lid is gebleven, vrij-
willigers taken zijn blijven uitvoe-
ren bedanken. Zonder deze steun 
had sv Donkerbroek niet gestaan 
waar we nu staan.

We willen eigenlijk niet meer terug 
kijken en ons vizier richten op de 
toekomst maar we ontkomen er 
niet aan om toch enkele zaken te 
belichten.

De buitenkant van de kantine, 
straatwerk, terras, struiken, bomen 
en planten zijn niet virusgevoelig. 
UV doet zijn werk en alles groeit en 
bloeit stevig door. De ‘maandag och-
tendploeg’ is na een korte onderbre-
king in de aanval gegaan en heeft 

het afgelopen seizoen een prestatie 
van formaat neergezet zodat bij de 
start van dit seizoen alles geknipt en 
geschoren er bij staat. Kozijnen en 
deuren van de kantine zijn geschil-
derd, het speeltoestel is in elkaar 
gezet. Het is al vaker benoemd maar 
het kan niet genoeg gezegd worden: 
nogmaals bedankt voor deze tome-
loze inzet!

Jaarvergaderingen
We hebben er even op moeten wach-
ten maar de jaarvergaderingen van 
de afdelingen en Omni zijn gepland. 
Zet maar alvast in de agenda:

•  27 oktober: korfbal; gym; combi 
sport

• 16 november: voetbal
• 9 december: Omni sv Donkerbroek

De agenda en het jaarverslag van de 
Omni zal in de november editie van 
deze krant gepubliceerd worden.

Vrijwilligers gezocht!
Zoals ieder jaar bij het begin van een 
nieuw seizoen worden we gecon-
fronteerd met open gevallen plek-
ken doordat mensen, meestal na 
velen jaren inzet, afscheid nemen.

We zijn opzoek bestuursleden voor 
de afdeling gym; ondersteuning van 
de kantinecommissie; een secretaris 
voor het dagelijks bestuur van de 
Omni.

Interesse in één van deze functies 
neem contact op via omnisvdonker-
broek@gmail.com.

Grote Clubactie
Afgelopen zaterdag is de Grote 
Clubactie weer van start gegaan. 
Alle jeugdleden van de afdelingen 
zullen de komende twee maanden 
langs de deuren gaan om zoveel 
mogelijk loten te verkopen voor sv 
Donkerbroek.

Door één of meerdere loten te kopen 
ondersteunt u onze vereniging om 
de plannen die wij het komende jaar 
hebben, namelijk het opknappen 

van de kleedruimtes en de schade 
te herstellen die ontstaan is door 
verzakking, te verwezenlijken.

Iedere verkoper heeft een unieke QR 
code die u met uw mobiele telefoon 
kunt scannen. Zo kunt u heel sim-
pel digitaal loten kopen. Natuurlijk 
is het ook nog steeds mogelijk om 
gewoon een papieren lot te kopen.
Voor bedrijven of groepen is er een 
mogelijkheid tot mini sponsoring in 
de vorm van een superlot waarmee 
met 50 lotnummers wordt meege-
speeld om mooie prijzen.

Wanneer u één of meerdere loten 
heeft gekocht plak de Grote 
Clubactie zegel op een goed zicht-
bare plaats zodat andere verkopers 
kunnen zien dat u al mee heeft 
gedaan.

Natuurlijk willen wij u op voorhand 
al bedankten voor uw bijdrage en 
steun!

Verduurzaming 
sportaccommodatie
We hebben het afgelopen jaar wei-
nig mogen doen maar we zijn wel 
actief doorgegaan met het realise-
ren van onze plannen om de sport-
accommodatie toekomst bestendig 
te maken.

De projectgroep verduurzaming 
heeft afgelopen maand de laatste 
hand gelegd aan het projectplan. 
De laatste subsidie aanvragen zijn 
afgelopen week de deur uitgegaan 
en het wachten en hopen op hono-
rering is begonnen. Mochten we 
groen licht krijgen dan gaan we per 
januari 2022 starten met verbou-
wen, opknappen en verduurzamen 
van het sportpark.

We houden u op de hoogte!

Omni sv Donkerbroek
START VAN EEN NIEUW SEIZOEN!
We zijn weer begonnen met de start van een nieuw seizoen. 
Een seizoen waar we met z’n allen anderhalf jaar reikhalzend 
naar uit hebben gekeken. Een seizoen waarin we er naar stre-
ven sportief gezien mooie resultaten neer te zetten en plezier 
maken. 

Verschijning
Op ’e Hichte

• 29 oktober
• 26 november
• 18 december
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iTOVi-Bodyscan 
Aroma Therapie 

Raindrop Massage 
Essentiële Oliën 

Aroma Freedom Technique

 
Dames en Heren kapper 

Haarkleur-specialist 
Balayage 

Kleurcorrecties 
Make-up

 Schapendrift 6A,  8435WK Donkerbroek   0516491550

Kijk voor onze openingstijden & 
het maken van een afspraak op 

 
 www.dekappersjop.nl 

0516491550

Kim de Boer

www.bewustzijnmetolie.nl

regelt het graag voor u,
met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq, 
koffietafels,
bittergarnituren

WIETSE EN THEA FABER

Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

Laat u vrijblijvend informeren!

Heeft u
iets
te vieren? 

„Stap es in”

Herenweg 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

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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WILT U WETEN WAT RINZE
VOOR U KAN BETEKENEN?
Wij verwijzen u dan graag door
naar onze website, maar bellen
kan natuurlijk ook gewoon.

 www.kootstra.info
 mail@kootstra.info

  (06) 13 01 21 47

DIENSTEN

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

Bouwkundig Bemiddelingsburo

R. KOOTSTRA B.V.
v/h Timmer- en Onderhoudsbedrijf


