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Eenzaamheid
Eenzaamheid is je niet verbonden voe-
len. Je mist een hechte, emotionele 
band met anderen. Of je hebt minder 
contact met andere mensen dan je 
wenst. Eenzaamheid is een persoonlijke 
ervaring. Veelal is het een verborgen 
probleem. Anderen kunnen moeilijk van 
buitenaf zien of je je eenzaam voelt. Zij 
zien lang niet altijd dat je ontevreden 
bent over je contact met je partner, 
vrienden, familie of andere mensen. Dat 
je het moeilijk vindt om relaties te ver-
beteren of aan te gaan. Of zelfs de moed 
hebt opgegeven. Dit maakt eenzaamheid 
zo moeilijk in te schatten. Het is iets wat 
je alleen zelf kunt voelen. Eenzaamheid 
is niet hetzelfde als alleen zijn – het 
kan wel samenvallen. Wanneer iemand 
geen of nauwelijks sociale contacten 
heeft, spreken we van sociaal isolement. 
Eenzaamheid treedt op als iemand een 
hechte, intieme band mist met één of 
meerdere personen. Meestal gaat het 
om de levenspartner. Sociale eenzaam-
heid draait om minder contact hebben 
met andere mensen dan je wenst. Denk 
aan het missen van vrienden, kennissen 
of collega’s. Het sociaal netwerk schiet 
tekort. Er is een sociale behoefte. Meer 
dan een miljoen Nederlanders voelt zich 
sterk eenzaam. Eenzaamheid is van alle 
leeftijden en komt voor onder alle lagen 
van de bevolking. Al loopt de één meer 
risico op eenzaamheid dan de ander. 
Iedereen kan op enig moment in zijn 
leven met eenzaamheid geconfronteerd 
worden. De invloed van eenzaamheid is 
groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, 
leidt eenzaamheid tot gezondheidsri-
sico’s, minder meedoen in de samenle-
ving en een gevoel dat welzijn of geluk 
tekortschiet. Eenzaamheid verhoogt 
zelfs de kans op voortijdig overlijden. Er 
kan een vicieuze cirkel ontstaan waar-
bij gevolgen de eenzaamheid verster-
ken. Eenzaamheid maakt ongelukkig. 
Eenzaamheid kan ertoe leiden dat je 
je terugtrekt. Misschien heb je door 
je eenzaamheidsgevoelens simpelweg 
geen zin om de deur uit te gaan. Met 
de decembermaand voor de deur wordt 
eenzaamheid mogelijk meer gevoeld. 
Reclames spelen in op het samen zijn 
en komen. Het gezellig met elkaar eten 
rond een grote tafel vol onbeperkt eten. 
Het gaat om samen en het wordt tot 
norm gemaakt. Maar de werkelijkheid 
is anders. Er zitten veel mensen alleen 
thuis. Je weet en kunt niet weten wat 
er zich achter de voordeur of gesloten 
gordijnen afspeelt of hoe de buurman of 
buurvrouw zich voelt. Even meer aan-
dacht voor mensen in je eigen omgeving 
kan helpen dat eenzaamheid minder 
wordt gevoeld. Laten we in de december 
maand meer naar elkaar omkijken. Doe 
dat in je eigen straat, doe dat in je eigen 
familie of je vriendenkring. Nodig men-
sen uit je eigen omgeving uit voor een 
kop koffie. Het hoeft echt niet groots. 
Aandacht geven en krijgen is voor ieder 
mens belangrijk. 

Op 11 november mocht het weer, de kinderen uit Donkerbroek konden 
hun (vaak zelfgemaakte) lampions laten zien aan de rest van het dorp. 
Er waren verschillende knip, plak en kleur kunstwerken te zien maar 

ook staaltjes van papiervouwkunsten die met een lampje mooi tot hun 
recht kwamen. Het was gezellig druk in het dorp met jeugd die bij de 
huizen hun zangkunsten lieten horen in ruil voor lekkers. 

Sint Maarten brengt veel jeugd op de been

Dat terwijl hij ‘s ochtends al even 
in het pietenhuis was geweest in 
Donkerbroek om de kinderen tot 
en met groep 3 alvast te begroeten. 

Hoe kan dat nu? Volgens de pieten 
had hij zich verslapen. Zouden de 
jaren dan nu beginnen te tellen voor 
deze oude baas? Was hij zo uitgeteld 

van de ochtend dat hij een dutje 
moest doen? 

Tot ieders grote vreugde kwam de 
Sint even later toch te voorschijn 
op het balkon van het Pietenhuis 
om ook de andere kinderen met 
zijn aanwezigheid te verblijden. 
Na een hartelijk welkomstbood-
schap van onze burgemeester 

Esther Bergsma zette de karavaan 
zich in beweging naar ‘t witte huis. 
Voorop musiceerden de leden van 
brassband de Bazuin en muziekver-
eniging Excelsior er lustig op los. 
Aangekomen in ‘t Witte Huis kon-
den de kinderen daar naar binnen 
om daar hun kunsten aan de Sint te 
vertonen. Het was nog lang gezellig.

Grote consternatie bij Sint intocht

Bij de Sinterklaas intocht in Donkerbroek ontstond dit keer 
consternatie want de Sint zelf was niet aanwezig. Waar de Sint 
normaal altijd erg punctueel is was hij nu ineens nergens te 
bekennen. 

Waar
was

Sinterklaas
????

Zingen
voor wat
lekkers

.....
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aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

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

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

Bovenweg 6 
Donkerbroek 

www.hartenrijk.nl 

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

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

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

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

Kerstkaarten los en in doosjes; 
kerst-inpakpapier; kantoorarti-
kelen bij BVK grafisch vormge-
ver, Sl. de Bruïneweg 6a, Hau-
lerwijkl

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

Voetenbankjes/hockers in vele 
soorten en maten, voor binnen 
en buiten. Meubelstoffeerderij 
Visser, Haulerwijk

WWW.DONKERBROEK.NL

BROEKJES Voor het verzorgen van  

UITVAARTEN EN CREMATIES 
kunt u een beroep doen op 

DRAAGT ELKANDERS 
LASTEN 

UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK 

T. Oldersma, voorzitter 
06 12890809 

J. D. Klooster, secretaris  
0516 491791 

J. Baron, beheerder aula 
0516 491958 

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

BODE: 
Mevr. Erna Jansen 

tel. 0512-539898, mob. 06-30389594 

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

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

FAMILIEBERICHTEN

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de vele 
blijken van medeleven na het overlijden van onze 
mem en (oude) beppe

Sjoukje Duin-Drenth
Wiebe en Geertje en kinderen
Henk en Jeltje en kinderen

Donkerbroek, 21 november 2022 

dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

DRUKKERĲ 
PRINTSHOP

huisstĳ len,
brochures,

kranten, posters,
fl yers,

drukwerk bedrĳ ven,
stickers,

reclameborden,
beachvlaggen

en ...

geboortekaarten,
trouwkaarten,
rouwdrukwerk

KANTOOR
schrĳ fblokken,

balpennen,
plakband/stift,
opberghoezen,

paperclips, nietjes,
printpapier

Jouw drukkerĳ 
dichtbĳ !

Slotemaker de Bruïneweg 6a
8433 MB  Haulerwĳ k

KAARTEN
verjaardag,
beterschap,

condoleances,
geluk, dank je wel,

sterkte, etc.

huisstĳ len,
brochures,

kranten, posters,
fl yers,

drukwerk bedrĳ ven,
stickers,

reclameborden,

balpennen,
plakband/stift,
opberghoezen,

paperclips, nietjes,
printpapier

Ook voor
kerst inpakpapier
en kerstkaarten

De
laatste

Op ’e Hichte
in 2022

verschijnt
vanaf

23
december
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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

23 december
Kopij inleveren kan t/m

18 december

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 18 december op 
het volgende mailadres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

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

De bedragen kunt u overmaken op
IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11
t.n.v. stichting dorpskrant 
Donkerbroek o.v.v. Broekje c.q. 
Familiebericht en uw naam.
Inleveren kan bij Wilma Verlaan,
Herenweg 39. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke 
aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende 
met publicaties in dorpskrant “Op’e hichte”. Op alle 
in deze krant gepubliceerde advertenties en redac-
tionele artikelen rust copyright zoals dat bij de wet 
geregeld is. Gehele of gedeeltelijke overname op wat 
voor manier dan ook, zonder toestemming van de 
producenten is niet toegestaan. 

De redactie behoudt zich het recht 
voor om te selecteren en redigeren 
wat geplaatst wordt.

Uitvaartvereniging 
D.E.L. Donkerbroek

 
Geef uw veranderingen van

de gezinssituatie door
aan de Ledenadministratie.

DIT IS IN UW EIGEN BELANG !
Voor adressen : 

Zie advertentie in dit blad.

DOKTERSWACHT
Dringend een huisarts nodig 

tijdens avond of nacht, 
weekend of feestdag ?

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Otto Kalkhoven (1965) werkt sinds 
1999 als professioneel fotograaf. 
Ambachten, het ‘land’leven, culi-
nair, interieur, portretten, hij vindt 
het allemaal even leuk om te doen. 
Fotograferen is zijn vak, houtbewer-
king zijn hobby. Vanuit deze twee 

passies ontstonden twee uitgaven 
van het boek Man & Werkplaats 
waarin hij diverse ambachtsmannen 
portretteerde. Otto wilde weten of 
werkplaatsen vandaag de dag nog 
steeds een typisch mannelijk feno-
meen zijn. Zouden werkplaatsen 
van vrouwen er anders uitzien, hoe 
staan zij in het ambachtsveld?  

Hij kwam in contact met lasser en 
metaalbewerker Jantine de Keijzer 
die haar werkplaats heeft in de 
sluisfabriek in Drachten. Voor de 
productie van maatwerkmeubelen 
en andere vormen van metaalbe-
werking heeft De Keijzer een ruime 
werkplaats nodig. “Als je voor die 
rare hoek in je huis geen passend 
meubel kunt vinden, dan kan ik 
hem voor je maken. De werkplaats 
is zo ingericht dat voor mij alles 
op een handige plek staat. In mijn 
hoofd ben ik soms wat chaotisch, 
dus vind ik een opgeruimde werk-
plek prettig. Dat geeft rust en ik 
hoef ook niet steeds te zoeken naar 
mijn gereedschap. Ik heb ook een 
aantal machines voorzien van hulp-
stukken om er efficiënter mee te 
kunnen werken. Aan de lintzaagma-
chine heb ik bijvoorbeeld een stuk 
staal vastgemaakt met een meetlint 
en een verstelbaar aanslagblokje. 
Door de gewenste zaaglengte vast te 
zetten hoef ik niet steeds opnieuw 
af te meten als ik meer staal van 
dezelfde lengte nodig heb.”  
Het boek Vrouw & Werkplaats, 
26 vrouwen over hun werkplaats, 
gereedschap en vakbekwaamheid 
bevat 26 interviews met ruim 300 
foto’s met bijschriften, en is ver-
krijgbaar in de (online)boekhandel 
of via www.vrouwenwerkplaatsboek.
nl 

Jantine de Keijzer uit Donkerbroek
geportretteerd én op de cover
van boek Vrouw & Werkplaats 
“Een ontwerp moet mooi en functioneel zijn” 

Op woensdag 16 november nam Jantine de 
Keijzer het exemplaar van het boek Vrouw & 
Werkplaats - 26 vrouwen over hun werkplaats, 
gereedschap en vakbekwaamheid in ontvangst. 
De Keijzer is hierin met nog 25 andere vrouwen geportretteerd 
door fotograaf Otto Kalkhoven. 

26
vrouwen
vertellen
over hun

werk

Lekker zweten, aan je conditie 
werken, je verbonden voelen! Dit 
jaar nog kunnen inwoners van de 
gemeente Ooststellingwerf via het 
Beweegplein een sportabonne-
ment winnen voor één jaar bij een 
sportaanbieder naar keuze in de 
gemeente Ooststellingwerf. Wij wil-
len met deze winactie de inwoners 
van Ooststellingwerf laten weten 
wat voor sporten er nou allemaal 
zijn in de gemeente en daarmee het 
Beweegplein op de kaart zetten.

Verschillende categorieën 
Kinderen van de basisschool kun-
nen een knutselwerk of tekening 
van hun favoriete sport(en) maken. 
De inlevermogelijkheden staan op 

de website van het Beweegplein. 
Jongeren en volwassenen kun-
nen online via de website van het 
Beweegplein of via de flyer die op de 
deurmat valt in week 47 laten weten 
waarom zij een jaar lang sporten 
verdienen. Een jaar lang sporten bij 
een sportaanbieder wordt verloot in 
één van de volgende categorieën: 
basisschoolkinderen, jongeren, vol-
wassenen en ouderen. 

Begin 2023 zal een jury, bestaande 
uit afgevaardigden van het Lokaal 
Sportakkoord, zich buigen over 
de tekeningen/knutselwerken en 
de origineelste inzendingen. Kort 
daarna krijgen de winnaars bericht. 

Ontdek een nieuwe sport 
Iedereen kan uiterlijk tot 31 decem-
ber meedoen. Of je nou al jarenlang 
bij dezelfde sportaanbieder of club 
komt, of dat het nu tijd is om eens 
van die bank te komen, echt ieder-
een kan meedoen. Het Beweegplein 
wil dat iedereen kan sporten, maar 
vooral dat mensen ook weten welke 
mogelijkheden er zijn bij hun in de 
buurt. 

Het Beweegplein is er voor iedereen 
die wilt weten wat voor sporten er 
allemaal zijn en waar hij of zij die 
sport kan beoefenen in de gemeente 
Ooststellingwerf. Kijk voor de actie-
voorwaarden op www.beweegplein.
nl 

Beweegplein: Win een jaar lang sporten!

Geef je 
mening
via de 
Burgerpeiling
Half november ontvangen alle vol-
wassen inwoners van de gemeen-
te Ooststellingwerf een uitno-
diging om mee te doen aan de 
Burgerpeiling in de brievenbus. 

De Burgerpeiling is een vragenlijst 
over diverse onderwerpen, bijvoor-
beeld de ontmoetingsmogelijkhe-
den en de activiteiten in de dorpen, 
maar ook over (geld)zorgen en vrij-
willigerswerk. Het invullen duurt 
ongeveer 15 minuten. De gemeente 
voert het onderzoek elke twee jaar 
uit. 

Door het invullen van de vragenlijst 
weet de gemeente nog beter wat 
inwoners belangrijk vinden en wat 
hen bezighoudt. In 2020 kwam bij-
voorbeeld naar voren dat er relatief 
veel inwoners overbelasting ervaren 
doordat zij voor iemand anders zor-
gen. De gemeente sprong hier op in 
door een mantelzorgconsulent aan 
te stellen. Ook de activiteitenagenda 
www.uutgaon.nl en diverse initia-
tieven om eenzaamheid te bestrij-
den komen (mede) voort uit de 
Burgerpeiling. 

Markteffect 
Onderzoeksbureau Markteffect 
voert de Burgerpeiling uit onder 
alle inwoners van Ooststellingwerf 
van 18 jaar en ouder. Onder de 
deelnemers worden VVV-bonnen 
verloot. 

In het voorjaar van 2023 maken we 
de resultaten van het onderzoek 
bekend op www.ooststellingwerf.nl/
burgerpeiling. De antwoorden wor-
den anoniem verwerkt en zijn niet 
te herleiden tot personen.  Op onze 
website staan de resultaten van het-
zelfde onderzoek in 2018 en 2020. 
En ook wat er met deze resultaten 
is gedaan. 
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T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

Autorijschool Piet van Veenen 

Het Hoge Stuk 27 
8431 KL Oosterwolde Fr 
 

0516-515717 | 06-22650279 
 

autorijschoolpietvanveenen@gmail.com 
 

www.autorijschoolpietvanveenen.nl 

DE EERSTE TIEN LESSEN 
VOOR € 400,- 

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.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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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
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hoe buurtbemiddeling effectiever 
ingezet kan worden.

,,Onze ervaring is dat hoe sneller 
een verwijzer verwijst, hoe vaker 
er een positieve uitkomst is,’’ voegt 
Margretha Brouwer toe. Verwijzers 
kunnen inwoners verwijzen naar de 
coördinator en de  buurtbemidde-
laars  kunnen ermee aan de slag. Als 
u problemen ervaart met uw buren 

en er zelf niet uitkomt (of niet weet 
hoe u het moet aanpakken), kunt u 
ook zelf contact opnemen met de 
coördinator van buurtbemiddeling. 
De buurtbemiddelaars geven dan 
advies of kunnen bemiddelen tussen 
u en uw buren. Buurtbemiddelaars 
zijn onafhankelijke vrijwilligers: 
betrokken mannen en vrouwen die 
buren helpen om hun onderlinge 
problemen op te lossen en de onder-
linge communicatie te verbeteren.

Buurtbemiddeling is kosteloos. 

NOVEMBER
27 12:30-17:30 schaatsen in thialf voor jeugdleden <16jaar van 
 ijsbaan ver. Donkerbroek

DECEMBER
3 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen
10 17.00 uur Café Donkerbroek: Hottub Party
21 Vrouwen op weg: Kerstbroodmaaltijd en kerstevangelie
29 14:00-16:00 Pro Rege: Inloopmiddag – Spelletjes

DORPSAGENDADORPSAGENDA

Oranje is de kleur die symbool staat 
voor een nieuwe dageraad voor 
meisjes en vrouwen vrij van geweld.
De actie wordt in Nederland 
gecoördineerd door Soroptimist 
Nederland, Zonta’s, UN Women. Dit 
zijn servicegroepen voor vrouwen.

Geweld neemt toe blijkt uit de cij-
fers. In Nederland heeft 1 op de 3 
vrouwen te maken met een vorm 
van geweld.
Elke 10 dagen sterft er hier in 
Nederland een vrouw/meisje als 
gevolg van huiselijk geweld, veelal 
na een scheiding of verbreken van 
een relatie.
Door de spanning in gezinnen tij-
dens de Corona periode nam het 
huiselijk geweld toe.
Gevreesd wordt dat dat ook nu weer 
zal gebeuren door alle spanningen 
in relaties/gezinnen door de gevol-
gen van energiecrisis, stijgende 
levensmiddelenprijzen etc.

Gekeken naar de internationale 
situatie: in Afghanistan is het voor 
meisjes/vrouwen vrijwel onmogelijk 
om nog naar school/universiteit te 

gaan  of een baan te hebben.
Onlangs vond een 22 jarige jonge 
vrouw in Iran de dood door de 
gevolgen van mishandeling door de 
religieuze politie. Ze was volgens 
hen niet correct gekleed. Ze stierf 
aan de gevolgen van de  mishande-
ling.
Kranten melden verkrachtingen 
door Russische soldaten van meis-
jes/vrouwen in de Oekraïne.

Alle reden om aan dit probleem aan-
dacht te besteden.
Samen met de Gemeente 
Ooststellingwerf zijn er activiteiten 
georganiseerd.

Zo zal op 24 november om 14.30 
uur in de Dorpskerk, Kerk Brink 26 
in Oosterwolde Susanne Slikkerveer 
een lezing geven. Zij was slachtoffer 
van huiselijk geweld en heeft dat 
weten “om te keren”. Ze adviseert 
nu o.a.  landelijke, regionale en 
lokale organisaties/instellingen in 
de aanpak huiselijk geweld en kin-
dermishandeling. Iedereen is van 
harte welkom om naar haar verhaal 
te komen luisteren.

Wandeltocht
Op donderdag 8 december is er 
een wandeltocht in Oosterwolde 
georganiseerd: de Orange Walk. 
Een tocht van plm. 4 kilometer 
met een stop in de theatertuin  de 
Plataan in Oosterwolde, waar het 
koor  De Reade Hoeke zal optreden. 
Er wordt om 18.15 uur gestart bij 
de PKN kerk Het Anker. U kunt 
zich hiervoor (uiterlijk 1 december) 
per mail opgeven: orangetheworld-
walk2022@gmail.com of telefonisch 
06-50637248 Mevr. Donker.

Zaterdagmiddag 3 December zul-
len een aantal kunstenaars van 
het Kunstcollectief in Oosterwolde 
vanaf 13.00 uur in de Passage  van  
oranje papier bloemen gaan vou-
wen waarop spreuken van vrou-
wen staan.  Deze bloemen worden 
daarna opgehangen in de Passage.

De club waarvan ik lid ben is 
Soroptimist Friesland Zuid. Op de 
site (Soroptimist Friesland Zuid) 
kunt u lezen wie we zijn en waar we 
voor staan.
Mocht onze visie u aanspreken  en 
overweegt u lid te worden dan kunt 
u dat op de site melden. Er zal dan 
met u contact worden opgenomen.

Antoinette Veenhuis, Soroptimiste

Stop Geweld tegen Vrouwen
Jaarlijks vindt in Nederland de actie plaats Stop Geweld tegen 
Vrouwen of Orange the World. In deze periode van 25 novem-
ber-10 december worden in Nederland en elders in de wereld 
gebouwen oranje verlicht. 

Wij zijn per 1 januari op zoek naar een

coördinator 
We zoeken een flexibele en enthousiaste man of vrouw 
voor de regelzaken in het verenigingsgebouw Pro Rege.

Het gaat om een tijdelijke functie voor een paar uur in de week. 

Heb jij interesse of wil je meer informatie over de werkzaamheden
en vergoeding, dan kun je contact opnemen met:

Pietie Friso, secretaris College van Kerkrentmeesters
PG Donkerbroek-Haule 

Herenweg 34, 8435 WT Donkerbroek - 06 57147730.

Het College van Kerkrentmeesters 
zoekt een 

schoonmaker m/v 
voor enkele uren per week.

De bedoeling is dat je ervoor zorgt dat ons verenigingsgebouw Pro 
Rege er fris en netjes uitziet, zodat het aantrekkelijk is om gebruik te 

maken van onze zalen.

Is dit iets voor jou en wil je informatie over de werkzaamheden en 
vergoeding dan kun je contact opnemen met de secretaris van de 

kerkrentmeesters:

Pietie Friso
Herenweg 34, 8435 WT Donkerbroek - 06 57407730

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:

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

ABO Ooststellingwerf vindt het 
belangrijk om het eerlijke verhaal 
van de agrarische sector te vertel-
len en te laten zien aan burgers. De 
boeren werken dagelijks met hart 
en ziel om mooie voedselproducten 
te leveren aan consumenten in 
Nederland en ver daarbuiten.

Daarom pakken de boeren uit en 
laten de boeren ook dit jaar met de 
kerstactie zien hoe mooi de agra-
rische sector is en wat ze voor de 
maatschappij betekenen.

Hoe pakken de boeren uit? De boe-
ren organiseren een lichtjesroute 

in het buitengebied van gemeente 
Ooststellingwerf in de donkerste tijd 
van het jaar.

De lichtjesroute wordt dit jaar op 
twee avonden georganiseerd, name-
lijk op vrijdag 16 en zaterdag 17 
december vanaf 19.00 uur. 

Volg onze Facebookpagina "ABO: 
Ontdek, leer en informeer" voor de 
laatste updates.

ABO Ooststellingwerf 
pakt uit met kerst! 

,,Verbinding met elkaar is voor 
buurtbemiddeling ontzettend 
belangrijk. Weten wat je nodig hebt 
van elkaar en wanneer nodig snel 
kunnen doorverwijzen bij een com-
plexe casus is essentieel’’ , vertelt 
coördinator Margretha Brouwer.

Bij buurtbemiddeling ondersteunen 
we buren die een geschil met elkaar 
willen oplossen. Iedereen wil graag 
fijn wonen. Helaas is dit toch soms 
niet mogelijk door een burenruzie 
die onschuldig begint en uit de 
hand loopt, of een kleine erger-
nis die steeds hoger oploopt. Het 
komt regelmatig voor. Het kan gaan 
om een opeenstapeling van relatief 
kleine voorvallen: geluidsoverlast, 
rommel, of een meningsverschil 
over het parkeren van auto’s in 
de straat. Buurtbemiddeling is een 
doeltreffende manier om dit soort 
problemen aan te pakken. 

Buurtbemiddeling wordt sinds 2014 
uitgevoerd, gesubsidieerd door de 
gemeente Ooststellingwerf. Het is 
een samenwerking tussen woning-
corporaties, gemeente,  politie en 
Scala. Scala is hierbij de uitvoe-
rende partij. Een verwijzerslunch 
is het moment voor buurtbemid-
delaars en verwijzers om elkaar te 
leren kennen en om te bespreken 

Margretha Brouwer spreekt buurt-
bemiddelaars en partijen toe.

Buurtbemiddeling Ooststellingwerf:

Verbinding zoeken met verwijzers
Oosterwolde - Op dinsdag 25 oktober jl. organiseerde 
Buurtbemiddeling Ooststellingwerf een verwijzerslunch. 
Tijdens de lunch gingen de buurtbemiddelaars en mogelijke 
verwijzers zoals wijkagenten, handhavers, jongerenwerkers en 
medewerkers van de gemeente met elkaar in gesprek. 

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Stichting Vakantiespelen 
Oost-stellingwerf is op 
zoek naar mensen die het 
bestuur komen verster-
ken! De stichting organi-
seert al sinds 1960 élke 
zomervakantie spelweken voor álle 
kinderen van groep 5 t/m 8 van de 
basisscholen in Ooststellingwerf. 

Deze weken worden elk jaar geor-
ganiseerd door zo’n 70 (!) vrijwil-
ligers. Het bestuur is verantwoor-
delijk voor alle randvoorwaarden 
om deze weken mogelijk te maken. 
Hierbij valt te denken aan het vin-
den van een verblijfslocatie voor 
de leiding, het verkrijgen van de 
vergunningen, het coördineren van 
de aanmeldingen van de kinderen, 
het werven van de leiding, het bij-
houden van financiën, regelen van 
facilitaire zaken en bijwerken van 
sociale media. 

Wie zoeken wij? 
Wij zijn op zoek naar jou als je het 
leuk vindt om op vrijwillige basis 
een bijdrage te leveren aan het orga-
niseren van de Vakantiespelweken. 

Je hebt affiniteit met het 
organiseren van activitei-
ten voor kinderen en jon-
geren en vindt het leuk om 
daarin de samenwerking 
te zoeken met anderen. Je 

bent in staat om circa acht keer per 
jaar op een avond te vergaderen 
en kan actief betrokken zijn bij de 
vakantiespelweken in de eerste twee 
weken van de zomervakantie. Je 
bent iemand die het niet erg vindt 
om de handen uit de mouwen te 
steken en voelt je verantwoordelijk 
om de randvoorwaarden voor de 
spelweken zo goed mogelijk te orga-
niseren. Bij voorkeur woon je in 
de gemeente Ooststellingwerf, maar 
dit is zeker geen must! 

Inlichtingen 
Mocht je interesse zijn gewekt om 
deel te nemen aan het bestuur dan 
kan je vrijblijvend een keer komen 
sfeer proeven tijdens een bestuurs-
vergadering. Voor verdere vragen 
kan contact opgenomen worden 
met de voorzitter: Ilona van Veen 
06-41192306. Reageren via info@
vakantiespel.nl

Vakantiespelen zoekt 
nieuwe bestuursleden
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KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

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:

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

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

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

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

DEJONG

Uw E-bike Specialist!  

Gratis haal en breng service
in een straal van 10 km 

vanaf Oosterwolde.

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

Volg ons op Facebook en InstagramVolg ons op Facebook en Instagram
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Tormentil
Latijnse naam: 
Potentilla Erecta

Fryske namme: 
Wee woartel

Deze keer een plantje die voorkomt 
in hei schrale gebieden en dan voor-
namelijk in de randen van heide 
terreinen.  Ook komen ze voor in 
schrale bermen op zandgrond. De 
randen moeten niet te gesloten zijn 
en open plekken bevatten. Als het 
zaad na bloeitijd gaat vallen, groeit 
het als dit op een plekje komt waar 
wat humus is om te kiemen. 
De bloeitijd is vanaf mei tot in sep-
tember en in dit jaar wel tot bijna 
december. De plant heeft liggende 

stengels die niet in de grond wor-
telen. De bloem bestaat uit 4 gele 
kroonbladeren en wordt ongeveer 
10 tot 15cm hoog. Er bloeien in dat 
tijdstip meer gele bloemen maar 
deze bloem heeft ingesneden kroon 
blaadjes. 
Het is in de geneeskunde een 
belangrijke plant geweest en nog 
zijn er producten te verkrijgen met 
de naam Potentilla vermeld. Op zich 
is het een heel interessant plantje 
en wel om de volgende reden: de 
Friese naam heeft de plant te dan-
ken aan het gebruik. Men gebruikte 
de wortel door er op te kauwen en 
dat hielp bij kiespijn. 

Dit betekent dat de soort deze plant 
gebruikt om haar eitjes af te zet-
ten. Dit gebeurt in de maand mei 
precies wanner de eerste bloemen 
verschijnen. Het is een heel zeld-
zame soort die nog maar op enkele 
plaatsen voorkomt. Dat is in onze 
omgeving het Wijnjeterper Schar 
en het Houtwiel in de omgeving 
van Buitenpost. De naam heeft deze 
vlinder van de zeer fraaie stippels 
die lijken op de puntjes die je ook op 
de aardbei ziet. In het Schar ligt een 
telroute die 1 keer per week wordt 
gelopen en dan worden alle vlinders 
genoteerd die binnen twee meter 
van de route voorkomen. Twee men-
sen van de Vlinderstichting lopen 

die route en noteren de gegevens. 
Maar als die met vakantie waren 
dan moest ik zelf de route lopen. 
Het bijzondere gebeurde dat precies 
in die keren het Aarbei vlindertje 
zeer actief was en telde ik 1 keer 
op de route 31 van de soort. Dat 
was nog niet eerder voor gekomen. 
Toen de vaste tellers terug waren 
zijn ze direct de route gaan lopen 
en kwamen ze op het enorme aantal 
van 36. Ook landelijk was dit een 
primeur maar tevens een bedrei-
ging. Als de soort op een geïsoleerde 
locatie voorkomt bestaat namelijk 
de kans op inteelt. Het is maar een 
klein vlindertje met een spanwijdte 
van maar 2 cm. 

Aardbei vlinder
Deze vlinder heeft als waardplant het Tormentil.

Activiteiten zijn bijvoorbeeld de kof-
fieochtend in Makkinga, het beweeg-
café in Waskemeer, een voorstelling 
in Haulerwijk of de soosmiddag 
voor jongeren in Oosterwolde. Een 
aantal inwoners (de zogenaamde 
kalendergroep) heeft, samen met de 
gemeente, aan de website gewerkt.

Voer zelf de activiteit in
Iedereen (particulier, organisatie of 

vereniging), die een activiteit orga-
niseert, kan deze zelf op Uutgaon 
zetten. Er staat een handleiding op 
de site www.uutgaon.nl

In de bibliotheken van Oost-
stellingwerf ligt bij de balie de 
handleiding en in de bibliotheek 
van Oosterwolde kan je in de mid-
dag (tijdens openingstijden) hulp 
krijgen. Nog niet alle activiteiten 

Activiteitenagenda Ooststellingwerf
staan erop. “We gaan ervan uit 
dat, met steeds meer bekendheid, 
iedereen Uutgaon weet te vinden,” 
aldus Margreet Spaa van de kalen-
dergroep. Via de sociale media van 
Uutgaon worden sommige acti-
viteiten ook uitgelicht. “Kortom, 
meer reclame voor de activiteiten in 
Ooststellingwerf!” 
Voor vragen kan je mailen naar 
contact@uutgaon.nl

Heb jij de online activiteitenagenda al bekeken? Op www.uut-
gaon.nl staan (en komen) alle activiteiten in Ooststellingwerf. 
Je kan per thema, activiteit, doelgroep en dorp zoeken.

De wintertijd is ingegaan en het 
wordt buiten al kouder. In steeds 
meer huishoudens breken span-
nende tijden aan. De energieprijzen 
zijn flink opgelopen en veel huis-
houdens zijn meer geld kwijt aan 
hun energierekening. Ruim 1 mil-
joen Nederlanders hebben moeite 
om elke maand rond te komen.

Energieteam
De gemeente Ooststellingwerf heeft 
een energieteam ingericht om in te 
spelen om de energiecrisis die er 
nu is. Het energieteam biedt onder-
steuning voor mensen die moeite 
hebben de hoge energierekening 
te betalen, maar ook voor mensen 
die graag andere inwoners willen 
helpen om warm de winter door te 
komen. 

Het energieteam is bereikbaar via 

e-mail energie@ooststellingwerf.nl 
of je kan bellen naar 140516 en vra-
gen naar het energieteam. Ook als je 
hulp wilt geven!

Het energieteam heeft ook con-
tact met de Plaatselijk Belangen 
in Ooststellingwerf en de Bewo-
nerscommissies in Oosterwolde. 
Samen willen we werken aan moge-
lijkheden om inwoners warm de 
winter door te helpen. 

Gebiedsteam
Maak je je zorgen over je (finan-
ciële) situatie? Dan staat het 
Gebiedsteam van de gemeente voor 
je klaar. Het Gebiedsteam helpt je 
zoeken naar een oplossing. Je kan 
het Gebiedsteam bellen op 0516-
820100 (op werkdagen van 09.00 
tot 17.00 uur) of e-mailen op info@
gbtoost.nl.

Energietoeslag
Voor huishoudens met een laag 
inkomen is er een eenmalige tege-
moetkoming in de energiekosten, 
de energietoeslag.  Deze toeslag 
was € 800,-, maar de Rijksoverheid 
heeft deze verhoogd met € 500,- tot 
€ 1.300,-.

Je kan de energietoeslag tot 1 de-
cember 2022 aanvragen. Meer infor-
matie over het aanvragen van de 
eenmalige energietoeslag staat op 
www.ooststellingwerf.nl/energietoe 
slag

Geldfit
De gemeente Ooststellingwerf is 
aangesloten bij Geldfit. Daar kan je 
terecht voor tips en informatie over 
geld. Zoals bespaartips, wat te doen 
bij betalingsproblemen of het aan-
vragen van de energietoeslag. 

Kijk op www.geldfit.nl of bel 0800-
8115.

Samen de winter door

Heb je een
activiteit?

Geef dit door
voor de

dorpsagenda!
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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

Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

(0516)  49 12 38

G.W. Smitweg 16, 
8435 WG DONKERBROEK

info@hofstrarooks.nl
www.hofstrarooks.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

(0516)  49 12 38

G.W. Smitweg 16, 
8435 WG DONKERBROEK

info@hofstrarooks.nl
www.hofstrarooks.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

(0516)  49 12 38

G.W. Smitweg 16, 
8435 WG DONKERBROEK

info@hofstrarooks.nl
www.hofstrarooks.nl

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

Huidtherapeuten behandelen mensen met een zieke of beschadigde
 huid vaak op verwijzing van huisarts of specialist.
Voor een deel van de behandelingen kunt u nu ook zonder verwijzing 
bij ons terecht.

Behandelingen waarvoor u onder andere in de praktijk voor 
Huidtherapie Keuning terecht kunt zijn:
-  Acné
-  Elektrische epilatie
-  Coagulatie van o.a. verwijde vaatjes en steelwratjes
-  Manuele lymfe drainage
-  Oedeemtherapie
-  Het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen
-  Camouflagetherapie
-  Littekentherapie
-  Zonbescherming - voorlichting en adviezen

Naast
behandelingen 
geven wij ook 
voorlichting en 
adviezen. 

Kijkt u voor meer 
informatie 
op onze website!

Vosseheer 7
8435 WL
Donkerbroek
085-877 06 88

www.huidtherapie-keuning.nl
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl
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Op 2 november werd ’s ochtends bij de werkzaam-
heden aan de wemerstraat een gasleiding geraakt. 
Rond 8:18 kwam de melding binnen bij de brand-
weer van Oosterwolde. Waarna ze met spoed ter 
plaatse zijn gegaan. Eenmaal aanwezig op de plaats 

van de lekkage bleek het gelukkig wat mee te val-
len. De netbeheerder was snel aanwezig waardoor 
de brandweer ook snel weer retour naar de kazerne 
kon.

Gas lekkage bij werkzaamheden

De jeugd had er zin in: ze meldden 
zich massaal aan. In totaal waren er 
84 deelnemers. 

Als eerste was de jeugd van groep 4 
t/m 6 aan de beurt . Gewapend met 
een hightech lasergun gingen ze de 
strijd met elkaar aan. Wat werd er 
fanatiek gestreden door de kinde-
ren. Zelfs de laserguns hadden er 
moeite mee, en moesten regelmatig 
herladen worden om weer tot leven 
te komen. Het uurtje werd afgeslo-
ten met een leuk balspel. 

Om 17:00, toen het al een beetje 
schemerig werd in de zaal, was 
groep 7 en 8 aan de beurt. De 
tegenstanders werden van alle kan-
ten beslopen en er werd met grote 
nauwkeurigheid geschoten. 

Na half zeven, het was nu echt don-
ker, was het de beurt aan de oudere 
jeugd van het voortgezet onderwijs. 
Ook in deze ronde werd fanatiek 
gespeeld!  

Na afloop van elk tijdsblok was er 
voor de deelnemers limonade met 
een heerlijk broodje knakworst. 

Gezien de enthousiaste reacties van 
de jeugd kunnen we terugzien op 
een geslaagd evenement!

Slagveld in gymzaalSlagveld in gymzaal

Na ruim drie jaar was het eindelijk weer zover. Zaterdag 
5 november bouwde Actief Donkerbroek samen met Scala 
Buurtsport de gymzaal van Donkerbroek om tot een waar laser-
game arena. 

DE NACHTDRAVERS:

Geachte dorpsgenoten,
Het is alweer het eind van 
November. Dit betekend 
alweer bijna het einde van 
het jaar. Een tijd waar de 
Nachtdravers haar druk-
ke periode ingaan. Vanaf 
September zijn we eerst 
wezen te wokken, dit was 
zoals elk jaar weer een groot succes. Vervolgens zijn de 
Nachtdravers weer rustig aan begonnen met vergaderen. 
Nu ze in drukke tijd zijn gekomen zijn de Nachtdravers elke 
week aan het vergaderen met elkaar. De vergaderingen vin-
den zoals altijd op de zaterdagavond plaats in het ijsbaanhok 
van Donkerbroek. 

Zoals u al had gemerkt zijn de Nachtdraversenveloppen meegestuurd 
in de dorpskrant van September. Alle Nachtdravers hebben in de 
afgelopen weken hun best gedaan om de Nachtdraversenvelop bij u 
thuis op te halen. Heeft de Nachtdraver u gemist en wilt u graag de 
Nachtdraversenvelop nog geven, dan kunt u contact opnemen met 
de voorzitter Harold Vogelzang. Aan de deur brengen mag natuurlijk 
ook altijd, dit kan op het volgende adres Herenweg 46.  Een berichtje 
sturen via de Nachtdravers facebook mag natuurlijk ook , dan word de 
envelop alsnog bij u opgehaald.

Voor alle inwoners van Donkerbroek die de Nachtdraversenvelop heb-
ben ingeleverd, wil de Nachtdravers jullie enorm bedanken voor jullie 
steun. Zonder de vrijwillige gift van u, hebben wij geen inkomsten om 
alles te organiseren.

Ook zijn alle papieren voor suggesties van de giften en Donkerbroekemer 
gesorteerd en uitgeteld. Voor de Nachtdravers is het al duidelijk wie de 
Donkerbroekemer van het jaar word, maar dit houden ze nog even 
geheim tot de nieuwjaarshow op de kar. Voor de giften zullen de 
Nachtdravers nog even over moeten nadenken en vergaderen waar het 
geld aan besteed zal worden dit jaar.

De aanmeldingen van het gezamenlijke koffiedrinken van de 70+’ers 
zijn geteld. Zoals het nu lijkt belooft het een gezellige drukke ochtend 
worden, net als de voorgaande jaren zodat de Nachtdravers er weer een 
groot succes van kunnen maken. Heeft u zich niet opgegeven, maar u 
wilt alsnog komen? Geeft u zich dan snel op bij de voorzitter Harold 
Vogelzang, of stuur een berichtje via de Nachtdravers facebook.

Het eerste weekend van December zullen we weer een grote kerst-
boom plaatsen vooraan in Donkerbroek bij het witte huis. Dit gebeurd 
op zaterdag 3 december in de ochtend. Bent u benieuwd of gewoon 
nieuwsgierig, komt gerust een kijkje nemen hoe we deze grote boom 
wederom gaan plaatsen. Een boom zoeken was voor de Nachtdravers 
een moeilijker opgave dan vorig jaar, maar ook nu is het ons weer 
gelukt om een prachtige boom te vinden. 

In de tussen tijd dat alle jongens de boom plaatsen en verlichting er 
in hangen, zullen de dames deze dag de presentjes voor de ouderen in 
ons dorp inpakken, maar natuurlijk ook een aantal kilo’s aardappelen 
schillen voor onze traditionele stamppotavond. Als iedereen klaar is na 
het harde werken, zullen we genieten van de overheerlijke stamppotten 
en borrels. Waar ze deze dag en avond gezellig zullen afsluiten.

Om alles weer perfect te laten lopen zal er nog veel moeten gebeuren 
om alles zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. De Nachtdravers zul-
len zich de komende weken dan ook extra hard moeten inzetten om 
net zoals vorige jaren een geslaagde jaarwisseling te vieren met alle 
dorpsgenoten. We hopen jullie te zien bij één van onze activiteiten, en 
natuurlijk bij onze nieuwjaarshow achter café Donkerbroek om 00:30 
uur. Waarna we met zijn allen in café Donkerbroek feestend het nieuwe 
jaar ingaan. 

Heeft u nog een vraag of een opmerking, dan kunt u contact opnemen 
met de voorzitter Harold Vogelzang 06-27405590, of een bericht te 
sturen via de Nachtdraversfacebook.

Met vriendelijke groeten,
“De Nachtdravers”

UW KOPIJ IN DE KRANT
EN OP DE DORPSSITE?

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

donkerbroek@gmail.com

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.com
of (0516) 491614 of 491661
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WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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 SSPP:
Specialist in Wassen - Drogen 

Koelen - Inbouwapparatuur

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

VERKOOP & REPARATIE

Alleen op afspraak geopend!

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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Afgelopen zaterdag is de feestverlich-
ting weer geplaatst in Donkerbroek. 
De palen verlichten en versieren 
samen met de verlichting over de vaart 
van Buurtvereniging de Vossewal, het 
dorp in de donkere dagen voor oud 
en nieuw. 

De verlichting op de Herenweg wordt beheerd 
door Handelsvereniging Donkerbroek en de 
leden van HD zorgen voor de plaatsing. 
Daarnaast zorgen 2 vrijwilligers, de heren 
Johan Baron en Pieter Elzinga, jaarlijks voor 
de controle van de lampen en bedrading. Al 
met al zitten hier een boel vrijwillige uren in 
waar we met z’n allen van genieten.

Omdat het belangrijk is om de mensen 
achter de schermen niet te vergeten heeft 
Dorpsbelang hen middels een lekkere atten-
tie van de bakker in het zonnetje gezet! 
Heren Baron en Elzinga, bewoners van de 
huizen waar de lampen mogen staan en 
leden van Handelsvereniging Donkerbroek 
en De Vossewal; bedankt voor jullie inzet en 
bijdrage aan een feestelijk verlicht dorp in 
donkere dagen.

Feestverlichting weer geplaatst

Een heerlijke
attentie
voor de

vrijwilligers

Na de opening voglde het huishou-
delijk gedeelte waarna er tijd was 
voor een kop koffie.

Hedman Bijlsma

Daarna was het woord aan dhr. 
Bijlsma. Hij begon met zich voor 
te stellen als Hedman Bijlsma.  Een 
heel oude bijzondere voornaam, 
waarvan er nog maar 13 zijn in heel 
Nederland. Het is duidelijk verwant 
aan het Engelse headman en dat 
is ook de betekenis van de naam. 
Dit tot zijn grote voldoening! Zijn 
vier afwijkingen, zoals hij het zelf 
zegt, wij zouden zeggen hobby’s, 
zijn: boeken verzamelen, schrijven, 
fotograferen en presenteren. En dat 
alles met name over ijs en hardrij-
derijen op de schaats.  De ondertitel 
van zijn presentatie is “fan doe nei 
no en fan no nei doe’. Een teken dat 
niet alles in volgorde van tijd zou 
worden verteld.

De presentatie begon met een foto 
van een tamboer. In vroege tijden 
had deze de functie van omroeper 
bij de hardrijderijen. Als hij, de 
tamboer, sloeg was dat een oproep 
om aan de start te verschijnen en 
voor het publiek een sein om zich te 
verzamelen langs de lijn. De hard-
rijderijen waren in deze tijd het 
enige wintervermaak op het plat-
teland en werden daardoor ook goed 
bezocht.  De prijzen waren ook de 
moeite waard. Zo toonde hij een 
zilveren tabaksdoos die momenteel 
bewaard wordt in het koninklijk 
paleis. En Trijntje Pieters won eens 
een goudenoorijzer ter waarde van 
105 zilveren guldens, een kapitaal 
in die tijd. De verschillende wed-
strijden zijn ook terug te vinden 
in straatnaambordjes in verschil-
lende plaatsen. Zo is er in Ureterp 
een wijk waar de straten allemaal 
namen dragen die in verband staan 
met de schaatssport. Ook vinden 
we daar de naam Jûkelburd, koning 
winter. Jûkel is de Friese naam voor 
ijspegel.

Schaatsen en schaatsers vinden 
we op verschillende voorwerpen. 
Zo zijn er preekstoelen met afbeel-
dingen van schaatsers, windvanen 
met schaatsers, standbeelden van 
schaatsers. Een van die standbeel-
den bevindt zich op/in het water 
in Eernewoude. Daar zijn beroem-
de hardrijders uitgebeeld. Hilbert 
van der Duim, Jeen Wester en Jos 
Niesten. Als er ijs ligt schaats je om 
hen heen. De dorpsvlag van Warga 
bevat ook een schaats. Als aanden-

ken aan de 26 schaatsenmakers 
die in het dorp woonden. De kerk 
in Marrum bezit een avondmaals-
schaal waarop een wintertafereel 
van een boer op schaatsen, achter de 
slee, op weg naar de markt.

Een andere vorm van schaatsen is 
het schaatsen in paren. Ook dit werd 
in wedstrijdvorm gedaan. De man 
voorop en de vrouw achter voor een 
duwtje in de rug! Mensen schaats-
ten in die tijd in hun onderkleding. 
Lange onderbroek en hemd. De 
vrouwen zelfs met blote armen. Dit 
gebeurde totdat er iemand schande 
van sprak, vervolgens werden de 
wedstrijden voor vrouwen verbo-
den. Dit verbod bleef 30 jaar gelden 
totdat in 1911 er weer wedstrijden 
voor mannen en vrouwen werden 
georganiseerd. Nog steeds in onder-
goed, maar een enkeling had al een 
gympakje aan, dat hield in: een 
gebreide jurk en lange mouwen.

Bij een huwelijk van een schaatsen-
rijdster werd er vanaf 1943 een ere-
boog gevormd bij het gemeentehuis 
van schaatsen. Deze traditie heeft 
lang geduurd. Zij kregen bij hun 
huwelijk een vaas cadeau met daar-
op afbeeldingen die te maken had-
den met het schaatsen en natuurlijk 
met hun namen en de huwelijks-
datum erop vermeldt. Nog steeds 
komen de hurdriedsters tijdens een 
reünie bij elkaar.

Na een tweede kop koffie vervolg-
de dhr.Bijlsma zijn verhaal in het 
Nederlands. Er was nog veel te ver-
tellen en de ene anekdote na de 
andere kwam naar boven. 

Sjoukje Dijkstra onze eerste 
Olympisch Kampioene kwam 
natuurlijk ook voor het voetlicht. 
En het ‘pronkriden’ zoals het 
schoonrijden in het Fries heet. De 

toertochten door heel Friesland 
die langs de herbergen voerden en 
langs koek en zopie tentjes. De 
zopie staat voor de jenevertjes die 
veel genuttigd werden. De drankwet 
gold namelijk niet op het ijs, zodat 
menigeen ging schaatsen om maar 
even langs een tentje te kunnen 
gaan. 

De organisatoren van deze evene-
menten waren veelal de caféhou-
ders. Zij hoopten natuurlijk op veel 
klandizie tijdens het gebeuren.

De ijswegen centrales zorgden voor 
de veiligheid bij deze tochten. Zij 
markeerden de route en gaven de 
gevaarlijke plekken aan met tak-
ken. “Liggende tak, daar is een wak. 
Waar de takken staan, daar is de 
baan”.

Natuurlijk werd ook de 
Elfstedentocht genoemd en vooral 
die van 1963. De barre tocht. Het 
IJsselmeer was geheel bevroren dat 
jaar en er kon worden geschaatst 
van Stavoren naar Enkhuizen en 
weer terug. Ook in 1996 was dat 
her geval. Spectaculair waren de 
kistwerken van ijs langs de baan.  
De Elfstedentocht staat garant 
voor de mooiste verhalen en hier-
over vertelde dhr. Bijlsma dan ook 

smakelijk. Het Elfstedenbruggetje 
mocht natuurlijk ook niet ontbre-
ken. Het wachten is op de volgende 
Elfstedentocht. Dan kan ook de 
achterkant van de brug afgemaakt 
worden.
Halverwege de 19e eeuw versche-
nen de eerste schaatsclubs. Ook in 
Donkerbroek werd er een ijsclub 
opgericht. Dit jaar is het het 150-
jarig bestaan van de club.

De schaatsen zelf hebben een hele 
ontwikkeling ondergaan: van een 
bot met als veters palingvellen tot 
de huidige klapschaatsen. In het 
schaatsmuseum in Hindelopen is 
hier veel over te vinden.

Maar niet alles is alleen maar mooi. 
Ook hier op het ijs speelden zich 
drama’s af zoals de keer dat vijf 
jonge mensen omkwamen tijdens 
een tocht. Bij Doniaga staat hun 
grafsteen die ons voor altijd herin-
nert aan de gevaren die ook aan het 
ijs verbonden zijn. Bijlsma besloot 
zijn presentatie met het tonen van 
enkele prachtige schilderijen van 
Marius van Dokkum. 

We hopen dat het nog eens zal 
gebeuren dat we met z’n allen 
mogen geniet van een echte winter. 
Martha bedankte Hedman Bijlsma 
voor zijn boeiende lezing en over-
handigde hem een sneeuwman 
gevuld met ijzige pepernoten en 
een enveloppe met inhoud. Het was 
een bijzondere avond!

Onder nul, een avond vol verhalen 
over ijs en schaatsenrijders
Op dinsdag 15 november kon voorzitter Martha Veenstra een 
groot aantal leden van Vrouwen op Weg verwelkomen. Fijn dat 
er zoveel waren gekomen om met ons deze avond mee te maken. 
Ook dhr. Bijlsma uit Drachten, de spreker van vanavond, werd 
hartelijk verwelkomt. Er waren twee gasten deze avond.
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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.

• CV ketels

• CV onderhoud

• Gas/water

• Riolering

• Sanitair

• Dak- en zinkwerk

P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer

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

Ruim 30 jaar ervaring

in service en onderhoud,

installatietechniek en

dak- & zinkwerk

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Ekowax Cleaning Products zijn ecologisch
veilige schoonmaak- en onderhouds-
producten die met weinig inspanning de
beste resultaten leveren.

SCHOON
ZONDER WATER!

www.ekowax.nl

Hygiënisch Schoonmaken
Biologisch Afbreekbaar
Krasvrij
Water- en Vuilafstotend
Nieuwste Nano-Technologie
Particulier en Professional

Tel: 06-82232347

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,

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

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

beheer
begraaf-
plaatsen
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Thuiswedstrijden zaal-
competitie 2022-2023
(november / december)
Zaterdag 26 november:

DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK B1 - Quick ‘21/Vlug & Vaardig (G) B2 16.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 – Oeterp D1 15.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E1 – Vitesse (Be) E1 14.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E2 – Heerenveen E4 14.00 uur

Zaterdag 3 december:

DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 – Sparta (Ze) A1 16.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 – Kinea A1 17.20 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 – Mid Fryslan 4 18.40 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 – Sios Wolvega 1 20.00 uur

Zondag 4 december:

DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 – WSS 4 11.15 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 – Noordenveld 5 12.30 uur

Zaterdag 10 december:

DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK B1 – De Walden B1 16.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 – Harich C2 15.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D2 – Lintjo D1 14.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 – Harkema D1 13.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E1 – OKO/Bies E1 12.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK F1 – WWC F2 12.00 uur

Zaterdag 17 december:

DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 – DTS (S) A1 16.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 – Flamingo’s A1 17.20 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 – Noordenveld 2 18.40 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 – HHV 1 20.00 uur

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

Opmerkelijker
Nog even terug komend op zaterdag 
29 oktober 2022. Senioren 1 speelde 
deze middag op een zonovergoten 
veld tegen de nummer 1 in de 
ranglijst combi Invicta/ Frigro uut 
Kollum/Gerkesklooster. Er vielen 
56 doelpunten in de speeltijd van 
60 minuten. Dat is toch gigantisch. 
De verdeling viel uit ten goede van 
Invicta/Frigro: 22-34.

In de overgang
Gemengde sport hè. De veldcom-
petitie is afgerond. De zaalcompe-
titie begint vandaag, 26 november. 
Voorafgaand aan de start zaalcom-
petitie zijn er natuurlijk oefenwed-
strijden gespeeld in de zaal. Want 
eerst weer wennen. En er is een 
presentatie geweest van de nieuwe 
shirts. In de shirts, ontworpen door 
buurvrouw Jenny, zitten de kleuren 
van de 4 verenigingen verwerkt in 
het logo. Slim he. Ook de nieuwe 
hoofdsponsor was hierbij aanwezig. 
(want de naam van het bedrijf op 
het shirt). ((Goeie deal)).

Blik op de leden-
vergadering
Op woensdagavond 2 november was 
de ledenvergadering van de afde-
ling korfbal. Een vertegenwoordiger 
van de afdeling gym was hierbij 
aanwezig. Maar ook een vertegen-
woordiger van zustervereniging 
VZK. En diverse ereleden van sv 
Donkerbroek. Al met 18 aanwezi-
gen. Voorzitter Aukje Ekkels loods-
te eenieder door de vergadering 
ondersteund met cijfers en geheu-

gensteuntjes op het multi-media-
scherm. Onder andere het leden-
tal bleek zorgelijk. (Met name het 
opmerkelijk lage ledental bij de F-E-
D-jeugd). Bij de samenwerking met 
VZK, Dio en Odis werd uitgebreid 
stil gestaan. Waar willen we als 
korfbal Donkerbroek in de toekomst 
naar toe? Een fusie met genoemde 
verenigingen of toch onderdeel blij-
ven van sv Donkerbroek? Bij de 
aanwezige leden was de mening ver-
deeld. Uitgangspunt blijft wel korf-
bal in Donkerbroek te behouden. De 
boekhouding in handen van Renita 
Stalenhoef was natuurlijk weer 
prima in orde. De kascontroleurs 
Jan de Boer en buurman Soepboer 
hebben geen duistere zaken kunnen 
ontdekken. 

Hierna werd Renita in het zonnetje 
gezet, want na 8 dienstjaren en 6 
kinderen aftredend en niet herkies-
baar. Ze had de zaken altijd prima op 
orde, zowel financieel als kennis van 
de notulen/afspraken. Een mooie 
dikke bos bloemen, een cadeaubon 
en een groot applaus vielen haar 
eer ter beurt. Hulde. Voorafgaand 
aan de felicitaties werd Haye Nicolai 
gekozen tot nieuw bestuurslid. 
Haye neemt de centeraasje over 
van Renita. (Esther Nijholt blijft 
secretaris, Aukje blijft voorzitter). 
De diverse acties werden besproken 
(zowel met sv Donkerbroek als in 
combi-verband), het nieuwe shirt 
gepresenteerd. Na het rondje rond-
vraag en sluiting van de vergadering 
werd er nog lang nagepraat.

Standen
Het komt allemaal up-to-date: de 
tussenstanden zaalcompetitie.

Kangoeroes
Op woensdag 30 november is er 
weer Kangoeroetraining. En wel 
in het gymlokaal. Van 15.00 tot 
16.00 uur. De trainingen zijn voor 
kinderen van groep 1 en 2. In het 
nieuwe jaar gaan we natuurlijk 
gewoon door. (11 januari, 8 febru-
ari, 8 maart en 5 april 2023).

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

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

“Als je troebel water 
met rust laat, wordt 
het vanzelf helder”

Agenda
25 december

1e Kerstdag
30 december

Oliebollen
afhalen in
de Kantine

Het nieuwe shirt,
ontworpen door buurvrouw Jenny.

Het shirts heeft de kleuren
van de vier verenigingen in het logo.

Tijdens de ledenvergadering werd Renita in het zonnetje gezet, zij is na 8 dienstjaren aftredend 
en niet herkiesbaar. Ze had de zaken altijd prima op orde, zowel financieel als kennis van de 

notulen/afspraken.
Een mooie dikke bos bloemen, een cadeaubon en een groot applaus vielen haar eer ter beurt. 
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www.postmahoveniers.nl

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

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

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

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

CoopCompact Boonstra
Herenweg 13, Donkerbroek
Tel. 0516-491313

COOPCOMPACT BOONSTRA
& OPENINGSTIJDEN 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

 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

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!

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
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Ook voor al uw auto onderhoud,
apk en zomer- & winterbanden!

Herenweg 9 - Donkerbroek - 06 57333335 - www.couplaza.nl

Banden netto prijzen. U betaalt bij ons alleen voor de montage!

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

CouperusAutoverhuur 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

▪ Keuze uit 
▪ Mosterdsoep of 
▪ Uiensoep 
▪ Geserveerd met brood en 

kruidenboter                      € 6,50

▪ Keuze uit 
▪ Huis gemarineerde Spareribs van de 

BBQ geserveerd met 2 sausjes of
▪ Runder Stoofschotel uit de Dutchoven 

gegaard boven houtskool of
▪ Vegetarische Gele curry groente        
▪ Geserveerd met rauwkostsalade,
▪ stoofperen, aardappelsalade en patat     

€ 22,50

▪ Verrassing van de Kok            € 6,50

Drinken, 
patat,

Kroket of 
frikandel of 
kipnuggets + 
verrassing 

€ 5,50


