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Beloften en 
realiteit
16 maart waren de gemeente-
raadsverkiezingen. We hebben in 
vrijheid een nieuwe gemeente-
raad mogen kiezen. Bestaande 
landelijke partijen leveren in en 
de lokale partijen winnen. In hun 
verkiezingsprogramma’s hebben 
de partijen hun ambities voor de 
komende 4 jaar verteld. Ambities 
op het gebied van wonen, jeugd-
zorg, armoedebeleid, energie-
transitie, ondernemersklimaat, 
natuur enz. Nu er is gekozen en 
de zetels in de raad zijn verdeeld, 
is het tijd om een coalitie te 
formeren. Waar liggen de speer-
punten van beleid de komende 4 
jaar. Is er ruimte voor betaalbare 
woningen en is er aandacht voor 
de armoede onder onze burgers. 
Willen en kunnen we van het 
aardgas af. En hoe komt het met 
onze jongeren die tussen wal en 
schip raken. We zijn benieuwd 
wat het beleid van onze gemeen-
te de komende 4 jaar wordt. 
Ambities zijn belangrijk maar 
de realiteit van de oorlog in de 
Oekraïne haalt ons in. 
Wij waren nog niet uit de coron-
acrisis of een nieuwe crisis hangt 
als een donkere en onzekere wolk 
boven ons. De oorlog in Oekraïne 
raakt ons allemaal. De prijs voor 
energie is enorm gestegen. Als 
je de auto tankt met diesel of 
benzine dan krijg je bijna een 
hartverzakking want zo duur is 
het aan de pomp. Volgens De 
Nederlandse Bank kan de inflatie 
dit jaar wel oplopen naar 9,5% 
als gevolg van stijgende prijzen. 
Alles wordt duurder en duurder 
en raakt ons diep in de porte-
monnee. En degenen die een 
minimum inkomen hebben, zijn 
de eersten die slachtoffer zijn. 
Een recessie dreigt. Eén man in 
Rusland die mensen onnodig laat 
sterven en zijn eigen volk onder-
drukt. Die er voor zorgt dat ons 
toekomst perspectief er ineens 
anders uitziet. Wat gebeurt er in 
de nabije toekomst? Bestuurders 
wordt veel wijsheid gewenst om 
goede beslissingen te nemen. 
En hoe gaan we in het dorp om 
met de veranderingen. Zoeken 
we elkaar meer op als dorpsge-
noten. Laten we het verenigings-
leven bloeien. Zijn we bereid om 
vluchtelingen een warm thuis te 
bieden in Donkerbroek. Op onze 
school De Twirrewyn hebben 
onze kinderen er geen enkele 
moeite mee. Wij mogen dank-
baar zijn om in vrede te leven. 
In deze tijd is het nodig dat de 
politieke partijen luisteren naar 
de burgers. Dat ze beloften en 
ambities durven bij te stellen. 
Als het leven financieel zwaarder 
wordt en de onzekerheid toe-
neemt, is omzien naar elkaar 
erg belangrijk. Misschien is dat 
de komende jaren wel de nieuwe 
realiteit. 

Ronald Kruijer, woonachtig in Donkerbroek, 
zette op 5 maart de winst van de alternatieve 
Elfstedentocht in Lulea(Zweden) op zijn naam. 
Na 200 kilometer kwam hij als eerste over de 
finish. “Voor marathonschaatsers is de alterna-
tieve Elfstedentocht de op een na belangrijkste 
wedstrijd”. Drie kilometer voor de eindstreep 
kon hij zich losweken van de kopgroep en 

solo naar de finish rijden. Even was het nog 
maar de vraag of Ronald wel aan de start kon 
verschijnen omdat hij eerder die week ten val 
was gekomen en daarbij zijn enkelbanden had 
verrekt. “In het begin had ik nog wel wat last 
van de enkels, maar op den duur voelde ik niet 
veel meer” aldus Ronald Kruijer.
Foto: Erik Homan

Ronald Kruijer wint
alternatieve Elfstedentocht

De Twirrewyn in actie voor Oekraïne!
Inmiddels zijn er ook al Oekraïense 
kinderen op de school verwelkomd. 
De Leeuwarder courant schreef hier 
afgelopen week al een uitgebreid 
artikel over. 
Afgelopen vrijdagochtend 18 maart 
is de Twirrewyn met alle kinderen 
van de school het dorp door geweest. 
Met het zonnetje erbij belden we bij 
alle huizen aan. Donkerbroek wist 
dat ze kwamen! 

Wat zijn er veel lege flessen opge-

haald. Het wordt vast een fan-
tastisch bedrag voor stichting 
Breathcareforkids, een stichting die 
hard aan het werk is om kinderen 
uit Oekraïne te steunen.

Met CoopCompact Boonstra in 
Donkerbroek is afgesproken dat zij 
alle flessen komen halen en tel-
len. Top! Omdat het zoveel flessen 
zijn, duurt het tellen nog even. De 
opbrengst van de actie is dus nog 
niet bekend.

De oorlog in Oekraïne houdt de leerlingen en leerkrachten van 
de Twirrewyn erg bezig. De kinderen willen graag bijdragen om 
de kinderen in nood te helpen. 
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Voor het verzorgen van  

UITVAARTEN EN CREMATIES 
kunt u een beroep doen op 

DRAAGT ELKANDERS 
LASTEN 

UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK 

T. Oldersma, voorzitter 
06 12890809 

J. D. Klooster, secretaris  
0516 491791 

J. Baron, beheerder aula 
0516 491958 

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

BODE: 
Mevr. Erna Jansen 

tel. 0512-539898, mob. 06-30389594 

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

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

Doneer via unhcr.nl

MILJOENEN MENSEN
UIT OEKRAÏNE 
OP DE VLUCHT

Uw hulp is nu nodig

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, Sl. de Bruïneweg 6a, 
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

BROEKJES

dorpskrant.opehichte@gmail.com
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

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

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

De volgende krant
verschijnt op of rond

29 april
Kopij inleveren kan t/m

24 april

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 april 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

Data 
verschijning 
Op ’e Hichte

• 29 april • 27 mei
• 24 juni • 23 september
• 28 oktober • 25 november
• 23 december

Nu de maatregelen zo goed als 
verdwenen zijn en we wel weer toe 
zijn aan wat vertier in het dorp, 
kan eindelijk na 2 jaar de voorjaar-
seditie van de Garage Sale weer 
plaatsvinden. 

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

Wil je meedoen? Je kunt je weer 
aanmelden via Facebook, Instagram 
of mail. Op Facebook en Instagram 
staat een bericht waar je op kan 
reageren als je mee wilt doen met de 
Garage Sale. Vermeld in je bericht 
of mail je straatnaam met huisnum-
mer. Je kunt je aanmelden voor 
woensdag 4 mei. Na de aanmeldpe-
riode komt er een lijst en een platte-
grond met deelnemers op Facebook 
en Instagram te staan, ook komt er 
een link naar een online plattegrond 
op Facebook te staan.

Voor de dorpsgenoten zonder 
Facebook, Instagram of mail en die 
wel graag mee willen doen kunnen 
hun straatnaam met huisnummer in 

de brievenbus doen op Wemerstraat 
26. Op de Facebookpagina zijn er 
regels en tips te vinden. Wie zich 
aanmeldt om mee te doen met de 
Garage Sale via de mail of d.m.v. een 
briefje bij mij door de brievenbus, 
krijgen de deelnemerslijst, platte-
grond, de link en de regels en tips 
toegestuurd.

Om het zoveel mogelijk onder 
de aandacht te brengen bij ieder-
een, zal ik artikelen plaatsen in 
de dorpskrant, plaats ik een stukje 
op de site meuk is leuk en zal er 
op Facebook en Instagram gere-
geld een update geplaatst worden 
die te maken heeft met de Garage 
Sale. Heb je Facebook maar ben 
je nog niet lid van de groep, meld 
je vandaag dan nog even aan om 
niks te missen en vergeet ook niet 
Garage Sale Donkerbroek te volgen 
op Instagram. 

Ik zie jullie aanmeldingen graag 
tegemoet. Mochten er nog vragen 
zijn dan hoor ik dat graag.

Groetjes Annelies 

E-mail: garagesaledonkerbroek@
gmail.com
Facebook: Garage Sale 
Donkerbroek
Instagram: @garagesaledonker-
broek
Postadres: Wemerstraat 26

Inloopmiddagen 
Donkerbroek / Haule
Op de laatste  donderdagmiddag  van de maand organiseren 
Diaconie  en Zonnebloem samen  de Inloopmiddag. Het kan 
voorkomen dat het niet op de laatste donderdag valt, in ver-
band met een feestdag of een activiteit van de Zonnebloem.

Iedereen die hier behoefte aan heeft mag hier vrijblijvend binnen 
lopen. We hebben de volgende data voor 2022

31 maart  - Spelletjes
28 april  - Filmmiddag
19 mei - Kwissen
30 juni - Bingo
28 juli - Spelletjesmiddag
25 augustus - Spelletjesmiddag
29 september - Uitstapje
27  oktober - Spelletjes middag
24  november - Muziekmiddag
29 december - Spelletjesmiddag

Kosten € 2,00. Dit is voor koffie/thee met iets lekkers erbij.
De middag is van 14.00- 16.00 uur in Pro Rege Donkerbroek.

Vervoer nodig???
Er zijn vrijwilligers beschikbaar die u kunnen halen en brengen.
Voor Haule: Johan en Leny van Veelen (0516-577577).
Voor Donkerbroek: Aaltje Kalteren (0516-491757).

Het is een fonds wat bedoeld is 
om initiatieven te ondersteunen 
in de dorpen Makkinga, Elsloo, 
Donkerbroek, Nijeberkoop en 
Oldeberkoop. Dat betekent dat je 
een financiele bijdrage kunt aan-
vragen. 

Dit geldt voor initiatieven van ver-
enigingen, stichtingen en organi-
saties die zich vooral richten op 
de inwoners van de dorpen, maat-
schappelijk georienteerd, in de 
breedste zin des woords. Ook als 
je vereniging een jubileum te vie-
ren heeft, meld dit dan en doe een 
aanvraag. 

Ben jij betrokken bij een 
activiteit, initiatief of bijeen-
komst? 
We hopen dat er weer meer ini-
tiatieven en activiteiten gehouden 
kunnen worden. Ben jij hier actief 
bij betrokken, en wil je een aanvraag 
doen? Beschrijf dan je initiatief, met 
een toelichting en bij voorkeur een 
begroting van je project. Stuur je 
aanvraag naar aanvraag@lammert-

brouwerfonds.nl.  Op de site www.
lammertbrouwerfonds.nl vind je 
meer achtergrond informatie. Het 
bestuur van de stichting vergadert 
slechts 3 maal per jaar (juni, okto-
ber, februari) en beoordeelt dan de 
aanvragen. Na na de vergadering 
hoor je van ons. 

Het bestuur is gewijzigd
De bestuursleden zijn Jan Veenstra 
uit Makkinga, Harrie Neimeijer 
uit Donkerbroek, Betty Veurman 
uit Elsloo, Gosbert Brandsma en 
Anneke Lukkes uit Oldeberkoop 
en vanuit Nijeberkoop is Sibelina 
Hollander teogetreden tot het 
bestuur.

Heb je nog vragen? Schroom dan 
niet, kijk op de site, doe een aan-
vraag, of neem contact op met de 
contactpersoon uit je dorp. 

Projectgroep
In 2019 is een projectgroep 
bestaande uit dorpsgenoten Symen 
Timmermans, Jouke Jongsma, 
Johannes van der Heide en Bert 
Rekker van start gegaan met het 
onderzoeken of een permanente 
Historische Route in Donkerbroek 
haalbaar was. Bij verschillende 
cultuurfondsen werden aanvra-
gen gedaan voor subsidie. Vanaf 
begin 2020 werd gewerkt 
aan de realisatie van de 
Historische Route. 

Gaandeweg ontstond het 
idee om de route te inte-
greren in de Stichting 
Documentatiecentrum 
Donkerbroek en te koppe-
len aan eigen website. De leden 
van de projectgroep zijn daarom 
sinds 2020 ook allen lid geworden 
van het bestuur van de stichting. 

Professionele aanpak
De inzet van het project was om 
iets moois neer te zetten voor 
Donkerbroek waar het dorp jaren-
lang plezier aan zal hebben, dus 
liet de projectgroep zich onder-
steunen door lokale professionals 
op het gebied van grafisch ontwerp, 
websitebouw en Geodata. Rienk 
Poortinga verzorgde het grafisch 
ontwerp, Hendrik Poortinga bouw-
de de website en Siemon Taconis en 
Laurens van Amstel van ITA-advies 
aan de Bovenweg verzorgden de 
bouw van de digitale wandelkaart 
op de website. 

Voor de informatieborden werd 
gekozen voor duurzame gerecycle-
de materialen.

Corona
Door de corona-pandemie bleek al 
gauw dat het eerste tijdpad van 
een jaar niet haalbaar bleek. Het 
was best wel lastig vergaderen en 
afstemmen tijdens het hoogtepunt 
van de beperkingen die opgelegd 
waren. Ook ontstonden er gaande-
weg nieuwe inzichten die voor ver-
dere vertraging zorgden. Gelukkig 

was het mogelijk om uitstel te 
vragen bij de subsidiever-

strekkers. 

In januari van dit jaar 
was het dan zover dat we 
eindelijk een openings-
datum konden prikken.  
Voor dat het zover is 

zullen de komende maand 
eerst nog de informatiebor-

den geplaatst worden in en rond 
Donkerbroek.

Openingsceremonie
Op zaterdag 23 april a.s. om 10.00 
uur zal onze eigen burgemeester 
Esther Bergsma de openingscere-
monie verrichten. Dit zal op het 
pleintje tegenover het Witte Huis 
plaatsvinden. U bent van harte uit-
genodigd om ook aanwezig te zijn.

In de dorpskrant van april gaan we 
meer vertellen over de inhoud van 
de Historische Route. Tevens zal bij 
die editie als bijlage een uitvouw-
kaart van de route verstrekt worden 
op alle adressen in Donkerbroek.

Bestuur Documentatiecentrum 
Donkerbroek 

Zaterdag 14 mei
Garage Sale Donkerbroek

Ken jij het Lammert 
Brouwer fonds al?

‘It giet oan…’
Weer geen Elfstedentocht dit jaar, maar na dik 2 jaar voorberei-
ding is het eindelijk zo ver. Op zaterdag 23 april aanstaande zal 
de Historische Route Donkerbroek eindelijk live gaan. 

Het idee
ontstond om
de route te
integreren
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Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur
 of op afspraak

keuken open vanaf 11.30 uur
Tel: 0516-491288 

reservering@restauranthetwittehuis.nl

‘t Witte Huis

D O N K E R B R O E K

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

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”

COOP.NL

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

CoopCompact Boonstra
Herenweg 13, Donkerbroek
Tel. 0516-491313

COOPCOMPACT BOONSTRA
& OPENINGSTIJDEN
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Willy Brinksma-Postma, 69 jaar,  
heeft 41 jaar gezongen en kreeg  
de sculptuur “er zit muziek in” 
uitgereikt.

Doetsje v.d. Veen-Postma, 76 jaar, 
heeft 40 jaar gezongen en kreeg 
de sculptuur” er zit muziek in” 
uitgereikt.

Wietze van de Veen, 79 
jaar, heeft 50  jaar gezon-
gen en kreeg de sculp-
tuur “Chapeau” uitge-
reikt.

Bovendien kregen alle 
jubilarissen een oorkon-
de en werden in de bloeme-

tjes gezet. Voor deze avond waren 
familieleden van de jubilarissen uit-
genodigd om dit heugelijke feit met 

elkaar te vieren.

Het koor telt op dit 
moment 21 leden. Het 
koor kan jonge stem-
men altijd goed gebrui-
ken. Repetitieavond is op 
dinsdag van 19.45-21.45 
uur.

Bij de Christelijke gemengde zangvereniging “ Looft den Heer” 
te  Donkerbroek  zijn dinsdagavond 1 maart 2022 drie jubilaris-
sen gehuldigd voor trouw lidmaatschap.

Jonge
stemmen

zijn
welkom!

De vorige keer een verhaal over 
een vogel die verdwenen was door 
het verdwijnen van het biotoop, 
maar deze keer een verhaal over een 
vogelsoort die bijna in onze omge-
ving niet meer voor komt. Eerst 
even de herkomst van de soort. 
Het is een soort die hier van nature 
niet voor kwam. Oorspronkelijk 
leefde die in Georgië. De soort is 
door de Romeinen hier naar toe 
gebracht deels als voeding, het vlees 

is bijzonder smakelijk, maar ook 
vanwege de sierwaarde. Ze werden 
in gevangenschap gehouden en er 
werd mee gefokt. Uiteindelijk zijn 
ze in geheel Europa gehouden en 
vooral door jagers in grote getale 
uit gezet, om later als jachtbuit 
te dienen. In de winter werden ze 
stevig bij gevoerd zodat ze in het 
voorjaar in goede conditie waren 
om voor nageslacht te zorgen. Maar 
dat was onvoldoende, elk jaar moest 

er weer bij gezet worden. Ik ken ook 
een paar gebieden waar dat aan de 
hand was. Er werd in het terrein 
een ren gebouwd waar de jonge die-
ren in werden gehouden en opge-
fokt. Langzaam aan kregen ze meer 
vrijheid en werd het bij voeren af 
gebouwd. In de herfst als het jacht 
seizoen geopend was kwamen de 
heren jagers en kon het feest begin-
nen. Wel klaagden ze over het aantal 
roofvogels dat hier huisde. Hoe zou 
dat toch kunnen? Gelukkig is deze 
vorm van jacht verboden. Maar het 
gevolg is ook dat we deze prachtige 
vogels niet meer zien.

Leefwijze 
De haan is opvallend gekleurd voor-
al de kop en de witte halsband 
vallen op Ook de lange staartve-
ren zijn prachtig gekleurd. Foto 2 
Het vrouwtje is veel eenvoudiger 
gekleurd en valt veel minder op. 
Dat is natuurlijk nodig om als er 
gebroed wordt een veel betere dek-
king is.

In begin mei worden er 8 tot 12 
geel-groene eieren gelegd in een 
kuiltje van droge grassprieten na 
een broedtijd van ongeveer 23 
dagen worden de kuikens geboren. 
De moeder(hen) is een zorgzame 
moeder en past zeer goed op de 
kuikens maar is veel minder kies-
keurig qua broedplek dan de patrijs, 
soms komt het nest onder water en 
dat komt bij de patrijs niet voor. De 
haan houdt zich afzijdig. De jongen 
voeden zich in het begin met zaad 
van muurachtigen en van gras. Ook 

Fazant
Latijnse naam: Phasianus Colchicus L

Fryske namme: Fazant

vangen ze insecten en spinachtigen. 
Later gaan ze het voedsel patroon 
van de ouders volgen en is het 
menu gevarieerd met kikkers, hage-
dissen en jonge adders. Ook wordt 
er net als bij loslopende kippen in 
de bodem gekrabd om daar wormen 
te zoeken.

De vlucht van de vogel stelt niet veel 
voor en gaat vaak over een kleine 
afstand. Dan daalt ze weer, vandaar 

dat ze een gemakkelijk prooi voor 
de jagers waren. Ook maken ze bij 
het opvliegen een groot kabaal.

En toch is het jammer dat de soort 
hier bijna geheel verdwenen is.

Het bijvoeren van de tuinvogels 
is nu ook gebeurd. Opvallend dit 
seizoen heel veel geelgorzen en in 
tegenstelling tot vorig jaar bijna 
geen groenlingen.

Op zaterdagmorgen 23 april 2022 
wordt er weer een kledingbeurs 
georganiseerd in Pro Rege. 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.

Wij zijn nu op zoek naar mooie en 
schone voorjaar en zomer kleding, 
jassen, schoenen in alle soorten 
en maten voor kinderen, mannen 
en vrouwen Ook sjaaltjes, sieraden, 
riemen e.d. zijn welkom.

In te leveren
Johan van Veelen, Dorpsstraat 44, 
Haule; Josien Dam, Posthuisweg 19 
en Fokje Bergsma, Herenwal 14. Of  
op vrijdag 22 april 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 23 april 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,  opbrengst hiervan is 
voor de Voedselbank.

We hebben nog vrijwilligers nodig 
die willen meehelpen met het sor-
teren van de kleding op vrijdag-
middag en/of avond en zaterdag-
morgen met het assisteren. Opgave 
bij Maaike Kok (tel: 061376595) of 
bij Fokje Bergsma (tel: 491809 of 
0647171859).

Alvast hartelijk dank,
Diaconie  Donkerbroek/Haule

Kledingbeurs in Pro Rege

Jubileum van drie trouwe 
koorleden bij “Looft den Heer”
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Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

Rinse Taekema  Tel. 06 - 46 03 84 42
Tolleane 26 - 9241 WH  Wijnjewoude

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

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

’t West 34, 8435 VN Donkerbroek, tel. 0516-491478 / fax 0516-491231

• Hardhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Tuinhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Timmerhout

• Plaatmateriaal
 bijv. OSB platen, gipsplaten, 
 golfplaten

• Div. ijzerwaren

• PVC en isolatie

• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde
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MAART
26 Potgrond aktie De Bazuin - afhaalmorgen 09.00-12.00 uur op 
 Bovenweg 33
30 19.30 uur Pro Rege: herhalingscursus Burgerhulpverlener
31 14:00-16:00 Pro Rege: Inloopmiddag – Spelletjes
31 19.00-20.00 uur Pro Rege: Info avond over biodiversiteit in en 
 rond Donkerbroek

APRIL
2 14.00 uur Café Donkerbroek Klaverjassen inleg € 5,00
5 19.30 uur Pro Rege: herhalingscursus Burgerhulpverlener
17 16.00 uur Café Donkerbroek: Brian Cristopher Spring Tour 
 2022 entree € 5,00
20 Vrouwen op Weg: Zanggroep “Stil “ uit Vollenhove, zij verzor-
gen deze avond met zang en liturgie.
20 Jaarvergadering Dorpsbelang Donkerbroek
28 14:00-16:00 Pro Rege: Inloopmiddag – Filmmiddag

DORPSAGENDADORPSAGENDA

Verenigingen kunnen zich 
aanmelden voor snertacties
 
Het snert seizoen is net ten einde, de evaluatie vergadering 
is geweest en de voorbereidingen voor het volgende seizoen 
gaan alweer van start. Verenigingen die zich willen aanmel-
den voor de snertacties van seizoen 2022/2023 kunnen dit 
doen door een mail te sturen naar stichting-snertakties@
outlook.com voor 6 mei 2022. 

“De tijd vliegt om en je bent zo een 
paar jaar verder. Al veranderd er 
natuurlijk genoeg, zeker in deze 
woelige tijden”. ” Inkopen is in deze 
tijden best lastig”, legt Carin uit. “In 
het begin van de Corona Pandemie 
was het redelijk makkelijk inkopen 
want klanten konden bij mij bestel-
len dus dan kon ik heel precies 
inkopen”. 

Het hele inkoopproces van Carin is 
in de laatste jaren sowieso behoor-

lijk veranderd. Vroeger kocht ze 
naast de bloemenveiling ook bij 
rijdende grossiers in. Dan kwamen 
er toeleveranciers langs en bepaalde 
ze wat ze afnam, maar door het 
stoppen van deze rijders koopt ze nu 
naast de bloemenveiling en recht-
streeks van de kweker ook online 
haar bloemen en planten in. 

Carin creëert haar eigen bossen, 
zelfs tijdens het interview. Ze lijkt 
moeiteloos, maar vol aandacht de 

bossen in elkaar te zetten en verteld 
ondertussen vrolijk verder.

“35 jaar geleden begon ik met een 
actie, elke klant kreeg een lidcactus 
plantje. Het lijkt me leuk om 9 april, 
als we echt 35 jaar bestaan, weer wat 
leuks weg te geven aan klanten”. Als 
ik doorvraag wat ze gaat weggeven 
komt er een glimlach op Carin haar 
gezicht: ” Er zijn speciale aanbie-
dingen die dag en voor iedere klant 
een verrassing, dus kom gezellig 
langs”.

Foto & tekst door Wiebe de Jong

Bloemenhuis Carin al 
bijna 35 jaar in Donkerbroek
9 April is t zover dan bestaat Bloemenhuis Carin 35 jaar. “Ik 
heb altijd gezegd dit doe ik een jaar of 25, maar nu zijn we al 
bij de 35”, verteld Carin lachend. 

De gemeente Ooststellingwerf wil 
het groen in de dorpen van de 
gemeente optimaliseren, dit zorgt 
voor een mooie uitstraling en is 
goed voor de biodiversiteit. 

“Wij willen graag onderzoe-
ken wat er onder de bewo-
ners leeft, hiervoor organiseren 
wij per dorp een bijeenkomst. 
Stichting Documentatiecentrum 
Donkerbroek zal de bijeenkomst 
starten met een presentatie waarin 
aandacht is voor de historie van 
Donkerbroek.”

Meedenken of meepraten?
Wilt u horen wat er speelt in het 
groenbeheer, meedenken met idee-
en van bewoners of de gemeente of 
heeft u zelf ideeën, wees welkom! 
Aanmelden is niet nodig. Per idee 
kijken we of ze uitvoerbaar zijn. De 
gemeente heeft hiervoor € 2500,- 
beschikbaar gesteld.

Inspiratie
Ter inspiratie staat onderaan deze 

pagina een tabel met voorbeelden. 
Dit zijn ideeën die goed passen in 
het groenbeheer. Bekijk deze gerust 
voor de bijeenkomst.

Bijeenkomst
Donderdag 31 maart 
van 19.00 – 20.00 uur
in het Doarpssintrum (Pro Rege)

Heeft u vragen, neem dan con-
tact op met Maryleen Blaauw van 
de gemeente, via een e-mail aan 
m.blaauw@ooststellingwerf.nl, of 
telefonisch (06-51469689).

Wij hopen op een zo groot moge-
lijke opkomst!

Meedenken over het groen 
in uw dorp? Kom 
naar de dorpsbijeenkomst

Martha las een toepasselijk gedicht 
voor dat over de oorlog in Oekraïne 
ging genaamd “Een andere vakan-
tie”. Daarna volgde een gebed. De 
inleiding ging over hoe een joodse 
bruiloft wordt gevierd , met allerei 
verschillende rituelen en gebrui-
ken. In het kort kregen we uitleg 
hiervan.

De notulen van de vergadering van 
oktober 2021 werden voorgelezen. 
Hierna volgden enkele mededelin-
gen, in de pauze gaan enkele beter-
schapskaarten rond. 

Ideeën voor het nieuwe seizoen zijn 
erg welkom, graag inleveren bij een 
van de bestuursleden. Er kwam een 
idee naar voren om zo nu en dan 

een filmmiddag te 
organiseren. In mei 
zal er een reisje 
naar de Weerribben 
worden georgani-
seerd, informatie 
over de datum, tijd 
en prijs volgt nog.

Rondvraag: De 
Zonnebloem heeft 
ook en reisje gepland, die datum 
is bekend, zodat wij daar rekening 
mee kunnen houden.

In de pauze arriveerde Auke 
Zeldenrust die ons deze avond wat 
zal vertellen over zijn boek “De 
Joodse bruiloft”. Auke Zeldenrust 
is journalist en schrijver. 
Tegenwoordig is hij ook verslag-
gever bij Omrop Fryslân en docent.

In 2016 had hij een toevallige 
ontmoeting met een van de kin-
deren van een joods echtpaar uit 
Amsterdam, Barend Boers en Mimi 
Dwinger. Zij vertelden dat hun 
ouders in 1939 in de synagoge in 
Leeuwarden waren getrouwd. Van 
die bruiloft was een film gemaakt. 
Die zat in een koffer samen met 
nog verschillende foto’s, brieven en 
documenten. 

Toen hun ouders nog leefden moch-
ten de kinderen niet in de koffer 
kijken. Als ze vroegen wat er in de 
koffer zat dan was het antwoord, 
“Allemaal dingen uit de oorlog die 
we niet hoeven te zien”.

Auke Zeldenrust kreeg tijdens zijn 
bezoek aan de kinderen van Barend 

en Mimi al deze foto’s, brieven en 
documenten te zien en wist meteen 
dat dit wel eens een basis van een 

boek kon zijn. Na veel onder-
zoek in archieven en hulp van 
diverse instanties slaagde hij er 
in om het oorlogsverleden van 
Barend en Mimi te achterhalen. 

Ook van de bruiloftsgasten die 
op de film staan en bijna alle-
maal omkwamen in de oorlog, 
wist hij de namen en familie-
verbanden uit te zoeken. 

In dit boek komen ze alle-
maal opnieuw tot leven. Barend 

en Mimi hebben de oorlog overleeft, 
door al vroeg in de oorlog naar het 
buienland te vluchten.

In april 2018 is dit boek gepre-
senteerd in de synagoge van 
Leeuwarden. Ook is er een theater 
voorstelling over gemaakt in 2020. 
Als de film na bijna 80 jaar in de 
openbaarheid komt, zegt een van de 
kinderen:

“Mijn ouders moesten de oorlog ver-
zwijgen om verder te kunnen maar 
wij ,de tweede generatie mogen ons 
niet meer stil houden. Dit persoon-
lijk verhaal van onze ouders maakt 
deel uit van een verschrikkelijke 
periode in de wereld geschiedenis 
en moet daarom verteld worden. Zij 
kunnen het niet meer, wij wel”.

Na afloop van de lezing kregen we 
nog de gelegenheid om vragen te 
stellen, maar iedereen was nog zo 
onder de indruk van de lezing, dat 
er geen vragen meer waren. Martha 
bedankte Auke voor de aangrijpende 
lezing en bood een envelop met 
inhoud aan, waarna we deze avond 
afsloten met het samen bidden van 
het “Onze Vader”. 

De Joodse bruiloft bij Vrouwen op Weg
Martha opende deze eerste vergadering na enkele maanden lock-
down en heette iedereen welkom. In verband met de gemeente-
raadsverkiezingen konden we niet in Pro Rege terecht en waren 
we deze avond welkom in het dorpshuis.

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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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.

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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Datum jaarvergadering: 20 april 2022   n   Locatie: Pro Rege / Sintrumtsjerke
Deels ook digitaal mogelijk

Inleiding
Bijgaand treft u het jaarver-
slag aan van Dorpsbelang 
Donkerbroek. Ook 2021 was 
een ander jaar dan andere 
jaren. De Coronapandemie 
duurde voort, een vaccin 
kwam in zicht. Maatregelen 
wisselden regelmatig. Ook 
dit jaar vroeg veerkracht en 
uithoudingsvermogen. Van 
de individuele mens tot en 
met de vrijwilligers van onze 
vele verenigingen, de onder-
nemers, van jong tot oud.

We leerden steeds beter omgaan met 
Teams, Google Meet, Zoom, beeldbel-
len en andere manieren van (online) 
werken, onderwijs en contact. De 
Twirrewyn gaf een tijdje online les, 
wat wennen was voor iedereen. Er 
werden speurtochten en alternatieve 
sportactiviteiten georganiseerd, het 
dorp werd opgefleurd met happysto-
nes en de Snertactie werd deels cen-
traal en deels aan huis gedaan.

Je merkte hier 
en daar dat 
er ook wat 
gewenning 
kwam. Het 
onbekende 
ging er wat 
af. Maar 
ook de 
weerstand 
nam hier en 
daar toe.

Gelukkig waren er 
perioden waarin er 
meer kon. Waarin we elkaar 
weer even echt konden ontmoe-
ten, gezellig een verjaardag konden 
vieren of weer uit eten konden. De 
kleine dingen leerden we weer meer 
waarderen.

Ook de vergaderingen van het 
bestuur van Dorpsbelang konden 
maar deels face 2 face gedaan wor-
den. Gelukkig hadden wij ook de 
digitale wereld tot onze beschikking, 
waardoor de continuïteit zoveel 
mogelijk gewaarborgd kon blijven. 

Dit gold ook voor de stuurgroep van 

het DoarpsSintrum. 
De juridische 

kant was nog 
altijd niet 
volledig 
afgedicht 
wat betreft 
de loca-
tie en het 
claimrecht 

dat de 
gemeente 

uitoefent op 
het beschikbaar 

gestelde krediet. 

Vergade-ren, bemidde-
len, afstemmen, onderhandelen en 
uiteindelijk spijkers met koppen. 
Verderop in het jaarverslag staat 
hierover meer. Tijdens de jaarver-
gadering op 20 april 2022 zal een 
presentatie gegeven worden over de 
stand van zaken.

In de zomer van 2021 organiseerde 
onze eigen burgemeester Sietse 
Dijkstra een groots afscheid van zijn 
ambtstermijn. In samenwerking met 
sc Heerenveen werd het sportpark 
omgetoverd tot een voetbal- en goo-
chel walhalla. Wat was het heerlijk 

om elkaar weer even te kunnen tref-
fen en wat boften we met het mooie 
weer. Kinderen, ouders, dorpsgeno-
ten, iedereen genoot zichtbaar.

Ook de Nachtdravers creëerden 
afgelopen jaar een aantal mooie 
dorpsmomenten. Zo was het water-
spektakel tijdens de zomeractiviteit 
een groot succes en was er weer veel 
aandacht besteed aan oud en nieuw. 
Uiteraard wordt ook dit nog verder 
beschreven.

Het was een jaar van volhouden, 
omdenken en om elkaar denken. 
Het duurde lang, maar we hebben 
het doorstaan. Laten we hopen dat 
we 2022 weer als vanouds kunnen 
vormgeven. Als bruisend dorp met 
vele activiteiten.

Wij gaan er voor!

Met vriendelijke groeten,

Bestuursleden
Dorpsbelang Donkerbroek

Gelukkig waren er 

het DoarpsSintrum. 

gestelde krediet. 

Foto: S. Schepers 
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Bestuur en leden
Afgelopen jaar zijn er geen wijzigingen ontstaan binnen het Dorpsbelang bestuur. Marlies 
Draaistra heeft de in 2020 vrijgekomen plek van Mirjam Bergsma ingevuld en heeft samen 
met Marij Goote Capel het notuleren van Mirjam overgenomen. Tijdens de jaarvergadering 
zal Marlies officieel voorgedragen worden als nieuw bestuurslid.

Het verloop in de ledenaantallen van Dorpsbelang ziet er als volgt uit:

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Ledenaantal 463 475 483 472 497 523 537 487 515

Wilt u ook lid worden? Van harte welkom! Aanmelden kan tijdens de jaarvergadering of via 
mail naar dorpsbelang@donkerbroek.nl.

Activiteiten 2021
Ontwikkeling van het 
DoarpsSintrum 
Afgelopen jaar is er achter de schermen 
veel gebeurd voor het DoarpsSintrum. 
Ondanks dat er misschien ‘voor de bui-
tenwereld’ weinig te zien was, zijn er veel 
overleggen geweest over met name de juri-
dische kant van het geheel. In verband 
met het in gebruik krijgen van de locatie 
kerk, Pro Rege en perceel moest van de 
gemeente Ooststellingwerf een garantstel-
ling voor gebruik verkregen worden, van-
wege het claimrecht dat de gemeente heeft 
met het beschikbaar stellen van de gelden 
voor de bouw. Een complex geheel waar-
bij verschillende deskundigen, waaronder 
Doarpswurk, bij betrokken zijn geweest 
en vele uren overleg aan besteed zijn. 
Inmiddels zijn deze gesprekken afgerond 
en is de nieuwe stichting officieel opgericht.
In de 2e helft van het jaar is de archi-
tect geselecteerd in samenwerking met de 
in 2020 al aangestelde bouwbegeleider. 
Architectenbureau Van Manen en Zwart 
heeft de opdracht gegund gekregen. Zij 
waren ook betrokken bij de vernieuwbouw 
van De Twirrewyn. 

In het najaar zijn de eerste gesprekken 
gevoerd om tot het definitief ontwerp te 
gaan komen in de eerste helft van 2022.

¢Naast de selectie van de architect zijn ook 
de adviseurs die de onderdelen installatie-
techniek, elektrotechniek, brandveiligheid 
en duurzaamheid gaan uitwerken. 

Met de nieuwsbrieven die uitkwamen 
in de Op ‘e Hichte heeft de stuurgroep 
(inmiddels officieel bestuur van Stichting 
DoarpsSintrum Donkerbroek) het dorp op 
de hoogte gehouden. In oktober is daar-
naast de website van het DoarpsSintrum 
online gegaan, net als de facebookpagina. 
Ook via deze media kon iedereen die dit 
wilde de laatste informatie vinden.

Benieuwd naar de nieuwsbrieven? Op 
www.doarpssintrumdonkerbroek.nl zijn 
alle nieuwsbrieven terug te lezen onder de 
kop nieuws.

Woningbouw
Er is een ontzettend grote vraag naar 
woningen. Dit is net als in de omliggende 
dorpen ook in Donkerbroek al meerde-
re keren uit peilingen gekomen. Iedereen 
merkt dat direct of indirect ook in zijn eigen 
omgeving. 

Dorpsbelang is vrij constant bezig met het 
aankaarten van dit probleem bij de gemeen-
te.

Om het woningtekort aan te pakken heeft 
de gemeente een Task Force woningbouw 
opgericht. De Task Force onderzoekt alle 
mogelijkheden voor woningbouw in de 
gemeente. Niet overal mag gebouwd wor-
den, dit vraagt om het nodige onderzoek. 
Onlangs is er een gesprek geweest tussen de 
Task Force en Dorpsbelang. Het lijkt er op 
dat de Task Force op redelijk korte termijn 

meer duidelijkheid kan geven over moge-
lijkheden voor nieuwbouw in Donkerbroek. 
Starterswoningen en leeftijdsbestendige 
woningen, zodat hier en daar misschien 
ook doorstroming  gecreëerd wordt, staan 
daarbij bovenaan het verlanglijstje.

Voordat de schop in de grond gaat kan nog 
wel even duren. We hebben te maken met 
soms lange procedures en meerdere partij-
en (ontwikkelaars, gemeente, provincie, het 
rijk etc.). We blijven wel aandringen op het 
zo snel mogelijk bouwen van nieuwe wonin-
gen. In principe is het ontwikkelen van 
nieuwe woningen een verantwoordelijk-
heid van projectontwikkelaars, de wonings-
tichting en de gemeente. Dorpsbelang blijft 
constant informeren naar de voortgang. 
Waar nodig zullen we deze informatie uiter-
aard doorspelen naar het dorp. Houd onze 
socials en de dorpskrant in de gaten en volg 
ook de gemeente op alle social media.

Afscheid Burgemeester 
Donkerbroek
De ambtstermijn van onze eigen burge-
meester van Donkerbroek zat erop dit jaar. 
Dat kon natuurlijk niet met stille trom. In 
samenwerking met sc Heerenveen toverde 
Sietse Dijkstra sportpark Ontwijk op een 
zonovergoten zaterdag in augustus om tot 
een voetbal- en goochelwalhalla. Diverse 

kraampjes met lekkers kleedden het  geheel 
aan, sv Donkerbroek verzorgde de drankjes 
en snacks. De goochelaar gaf een aantal 
daverende shows, waar de kinderen zelf in 
mee mochten helpen. De humor, verwon-
dering en “Hoe dan?!” klonken doorlopend; 
een groot succes.
De sc fans konden hun hart ophalen bij de 
merchandise stand en naast zelf voetballen 
met de verschillende voetbalspellen, kon 
ook een kijkje genomen worden in de offici-
ele spelersbus. Alles bij elkaar een afscheid 
om niet te vergeten.

Tijdens de oudjaars activiteiten van de 
Nachtdravers werd de nieuwe burgemees-
ter aan Donkerbroek voorgesteld. Esther 
Bergsma was vereerd met deze titel en nam 
deze graag aan. 

Verkeersdrukte 
en snelheid
Ook in 2021 is contact onderhouden met 
de gemeente over de snelheid in het dorp 
en op de wegen rondom Donkerbroek heen. 
Op bijv. de Leidijk, Bovenweg, Herenweg, 
Stobbepoelweg etc. wordt onveiligheid 
ervaren. De hoge snelheden en de hoeveel-
heid verkeer zijn daar debet aan. Ook dit 
jaar gebeurden er op de Bovenweg in de 
bocht richting Haule weer verschillende 
ongevallen. Hierin speelden de snelheid, 
het rode asfalt en verkeerd inschatten van 
de bocht een rol. Reden om dit te blijven 
aankaarten en monitoren.

De als proef geplaatste betonblokken zijn 
blijven staan, op de Herenweg bij de ingang 
van het dorp aan de kant van De Pegge, 
zullen deze vervangen worden door een 
definitieve weginrichting. 
Op de Oude Tramweg zullen de snelheids-
beperkende maatregelen meegenomen 
worden in de definitieve inrichting van de 
weg. De omwonenden zullen hierbij betrok-
ken worden.

Glasvezel
In maart ging de glasvezelcampagne voor 

de zogenoemde grijze adressen van start. 
Om Donkerbroek binnen de bebouwde kom 
ook aangesloten te krijgen op glasvezel 
waren aanmeldingen nodig. DFM op Glas 
droeg het stokje over aan Delta die met een 
grootse campagne startte in de gemeen-
te. Met poffertjes, taarten en kwijtschel-
ding van de aansluitkosten, werd het doel 
behaald en kon ook in de bebouwde kom 
het aansluiten van start gaan.

Een leuke bijkomstigheid; voor elke aan-
melding kreeg sv Donkerbroek / het 
DoarpsSintrum 50 euro, waarvoor in het 
najaar mooie cheques uitgereikt werden!

Turfroute en 
voorzieningen
15 mei 2021, de dag van de opening van het 
nieuwe vaarseizoen mocht havenmeester 
Sannie gelijk de 1e overnachting noteren. In 
totaal zijn er dit seizoen 948 overnachtin-
gen geregistreerd in Donkerbroek (aantal 
boten met hun opvarenden). Dit zijn 75 
overnachtingen meer dan in 2020.

Ook het aantal boten wat in totaal de brug 
in Donkerbroek passeerde was bedui-
dend meer dan het voorgaande jaar. Op 
zaterdagmiddag 14 augustus hebben 
brugwachter Jan en havenmeester Sannie 
samen met de vertegenwoordigers van 
de Handelsvereniging en Dorpsbelang de 
1000ste boot weer mogen verwelkomen.

Wij rekenen er voor 2022 op dat de stij-
gende lijn doorgezet zal worden. Voor nog 
wat meer boten is altijd wel weer een plekje 
te vinden.

Wel is het zaak dat de stroomaansluiting 
wordt opgewaardeerd om de toch wel vaak 
voorgekomen stroomstoringen in seizoen 
2022 te voorkomen. De gemeente heeft de 
aanvraag hiervoor bij Liander ingediend.

Daarnaast heeft Dorpsbelang Donkerbroek 
samen met de gemeente het traject ingezet 
de huidige sanitaire voorziening te ver-
vangen. Vanwege de benodigde tijd om de 
plannen en de financiën rond te krijgen 
verwachten wij dat er in 2023 eindelijk 
een spik en span nieuwe sanitair-unit staat 
waarmee Donkerbroek de gasten weer voor 
lange tijd in de watten kan leggen.

De Turfroute en Donkerbroek zijn ook 
dit jaar weer mooi in beeld gebracht. Op 
YouTube zijn weer een tweetal uitzendin-
gen te vinden: ‘Sa! Turftour 2021’ en ‘Over 
de Turfroute #2 | De Canicula’. 

Net als vorige seizoenen hebben de vele 
gasten hun waardering weer kenbaar 
gemaakt door hun ervaringen op te schrij-
ven in het aanwezige gastenboek. Vooral de 
gastvrijheid van het dorp, de enthousiaste 
havenmeester en het super schoon en net-
jes houden van de voorzieningen worden 
vaak benoemd.
Alle lof voor Sannie!

Nachtdravers - zomer 
en oudejaars activiteit
In de zomer werd door De  Nachtdravers 
een heerlijk waterspektakel georganiseerd. 
Voortgetrokken door een snel bootje werd 
op diverse drijvende objecten aan ringste-
ken gedaan. Hilariteit alom. 
De mooist verklede ringsteker kon een 
extra prijs winnen.

Tijdens de kerstperiode werd weer een 
mooie boom met lampjes geplaatst. 
Nog voor die tijd kwamen De Nachtdravers 
dit jaar al vroeg in het nieuws met hun ein-
dejaarsstunt… 
Van het Circuit in Zandvoort hadden zij 
Max Verstappen geleend voor een uitstapje 
naar het hoge noorden. Helaas liet de PR 
planning van de ‘Max stand-in’ dit niet toe, 
waarop de pop weer teruggebracht werd 
naar Noord Holland. 

Hierop werd vanuit Oranjewoud een (bijna 

Foto: Goote Capel
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red) bull verhuisd om het circuit van oud-
jaarsdag op te leuken. Ook dit ging niet 
geheel vlekkeloos aangezien de politie inge-
schakeld werd. Na een goed gesprek met 
en wat lekkernijen voor de eigenaar mocht 
de stier tijdelijk zijn opwachting maken in 
Donkerbroek.

De stunt op oudjaarsdag was geslaagd, 
opnieuw trok de drive through weer veel 
bekijks, zowel vanuit ons dorp als van de 
media. 

Overdag gingen De Nachtdravers de 70+ 
ers een zieken van ons dorp thuis verrassen 

met een presentje, aangezien de ontmoe-
tingsochtend niet door kon gaan.

De kinder activiteiten konden wel door-
gaan en waren weer een succes. In de 
Drive through werden ook de giften bekend 
gemaakt. 

Zo
n wordt een volleybalnet bij het terrein 

aan de Nijhof geplaatst
n wordt de eendenkooi bij de brug geres-

taureerd.
n ontvangen de vrijwilligers van dorps-

krant Op ‘e Hichte een presentje
n wordt een stenen tafeltennistafel in het 

dorp geplaatst
n en wordt voor de begraafplaats een 

nieuwe heggenschaar gekocht. 

Actief Donkerbroek
Ook dit jaar kon Actief Donkerbroek geen 
activiteiten organiseren. Gelukkig staan er 
in 2022 weer leuke dingen gepland!  

AED
Ondanks de avondklok en andere maat-
regelen die tijdelijk golden afgelopen jaar, 
bleven de burgerhulpverleners opgeroepen 
worden.

In totaal is er in 2021 2x gebruik gemaakt 
van de AED’s. Mooi dat we dit zo goed gere-
geld hebben en onze burgerhulpverleners 
op alle tijden inzetbaar blijken te zijn.

Ook burgerhulpverlener worden? Er wor-
den weer cursussen georganiseerd in 2022. 
Ook de herhalingen zijn dan ingepland. 
Stuur hiervoor een mailtje naar dorpsbe-
lang@donkerbroek.nl.

Dorpsarchief
Dorpsbelang Donkerbroek heeft in de cloud 
een digitaal archief. Inmiddels is dit uit-
gebreid met ruimte voor het Dorpsarchief 
van het Documentatiecentrum. Komende 
ja(a)r(en) zullen de stukken in het archief 
gedigitaliseerd worden, een extra back-up, 

Foto: Wiebe de Jong

Foto: De Nachtdravers
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Besprekingen, 
vergaderingen etc.

Algemene 
ledenvergadering
De vorige algemene ledenvergadering 
voor de afsluiting van het jaar 2020 stond 
gepland in februari 2021. Doordat de 
maatregelen het niet toelieten om deze 
bijeenkomst door te laten gaan moest deze 
opnieuw worden afgelast.

De kas en financiële stukken van 2020 
zijn uiteraard wel gecontroleerd en goedge-
keurd door de kascommissie. Deze bestond 
voor dat jaar uit de heer Van der Helm en de 
heer Jongsma. Alle stukken zijn doorgeno-
men en akkoord bevonden. 

Er is het bestuur dan ook kwijting en 
décharge verleend voor het gevoerde finan-
ciële beleid over de periode 1 januari 2020 
tot en met 31 december 2020.

De stukken van 2021 zullen in de vergade-
ring van 20 april 2022 toegelicht worden 
en zijn voor die datum gecheckt door de 
kascommissie.

Bestuursvergaderingen
Het afgelopen jaar kwam het bestuur 9x 
bijeen voor de reguliere bestuursvergade-
ring. Hiervan zijn een aantal vergaderin-
gen opnieuw via de digitale weg gevoerd. 
Alle lopende en nieuwe onderwerpen zoals 
hiervoor onder het hoofdstuk activiteiten 
al is aangegeven kwamen aan de orde. Ook 
de verschillende commissiewerkzaamhe-
den werden teruggekoppeld tijdens deze 
vergaderingen.

Dorpsfeest
In 2023 is het weer Dorpsfeest. Omdat 
het vorige keer een uitdaging bleek om de 
commissie voor de organisatie bij elkaar 
te krijgen zijn we afgelopen jaar al gestart 
met de werving. Wil jij meewerken aan een 
spetterend feestweekend? Meld je dan aan 
via dorpsbelang@donkerbroek.nl. 

OPO overleggen
Deze overleggen zijn vanwege de pandemie 
niet doorgegaan. Wanneer er zaken speel-
den werden er digitale of telefonische over-
leggen ingepland. Ook vond afstemming op 
onderwerp via de mail plaats.

Besprekingen 
met de regiodorpen
(Haulerwijk, Waskemeer, Haule, 
Donkerbroek)

Op 28 oktober kon dit overleg doorgaan 
met zowel vertegenwoordiging vanuit het 
college als de Pb’s.  

Overige bijeenkomsten
Verder zijn er nog incidentele overleggen 
geweest, zijn er vragen via de mail beant-
woord en mensen bezocht voor afstemming 
en overleg. Al met al zijn de bestuursleden 
per week zo’n 2-6 uur bezig met zaken 
voor Dorpsbelang, mede afhankelijk van 
commissiewerkzaamheden / werkgroepen. 
Vanuit het secretariaat waar vanuit zowel de 
correspondentie als Facebook etc. verzorgd 
wordt, daarnaast zo’n 4 uur per week. Het 
secretariaat wordt hierin vanaf de zomer 
ondersteund door een 2e  bestuurslid.

Samenstelling van het bestuur
Onderstaand treft u een overzicht aan van de samenstelling van het bestuur van 
Dorpsbelang Donkerbroek inclusief een voorlopig rooster van aftreden / herverkie-
zing (A, H) per 31 december 2020. Het jaar van aantreden staat tussen haakjes, een 
bestuurslid mag maximaal 10 jaar aanblijven. In de loop van de tijd kunnen de A en H 
jaartallen nog gewijzigd worden.

Naam 
Tsjeard Jongsma (2018)
Marij Goote Capel (2018)
Wiebren Bakker (2018)
Jo Kalsbeek (2017)
Mirjam Bergsma (2018)
Jorrit Kok (2018)
Jan Timmermans (2018)
Hessel de Jong (2019)
Oeds de Jong (2019)
Marlies Draaistra (2021)

Functie
Voorzitter
Secretaris, 2e notulist
Penningmeester
Bestuurslid, secretariaat
Bestuurslid, notulist
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid, notulist

Jaar
H 2021, H 2024, A 2027
H 2021, H 2023, A 2026
H 2022, H 2025 A 2028
H 2021, H 2024, A 2027
A 2021
H 2021, H 2024, A 2027
H 2022, H 2025, A 2028
H 2022, H 2025, A 2029
H 2021, H 2024, A 2027
Voorgedragen 20-04-2022
H 2023, H 2026, A 2029

Kengetallen
1 januari 2021 had Donkerbroek 1923 inwoners. 26 nieuwe inwoners telde ons dorp dus in 
vergelijking met een jaar daarvoor.

De cijfers rondom onderwijs en Peuterpret zijn als volgt: 

 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
De Twirrewyn 188 188 193 202 - - -
Peuterpret (31 december) 28 35 28 21 27 41

zodat dit niet verloren kan gaan. 

Ook de dorpsfilms staan in dit archief. 
Daarnaast zijn deze nu op te zoeken op 
YouTube; zoek op ‘Donkerbroek’ en geniet 
van de (oude) beelden van jaren aan 
Dorpsfeesten en Dorpsfilms. 

Overige activiteiten 
en bijzonderheden
n De COOP heeft zijn dienstverlening uit-

gebreid. Met een gekoelde bus kunnen 
boodschappen nu gemakkelijk besteld 
en bezorgd worden.

n In februari kon er ouderwets geno-
ten worden van een weekje vrieskou. 
Ondanks dat het ijs niet heel vlak was, 
genoot men veelvuldig van schaatsen, 
krabbelen, sleeën en andere ijspret.

n Op de laatste donderdagmiddag van de 
maand wordt de inloopmiddag van de 
Diaconie en de Zonnebloem georgani-

seerd; ondanks de geldende maatre-
gelen, gezellige middagen in Pro Rege. 
Voor eventueel vervoer zijn vrijwilligers 
beschikbaar, zodat dit initiatief voor 
zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

n Nog altijd wordt ons dorp zwerfvuil vrij 
gehouden door een groep enthousiaste 
vrijwilligers. Een pluim voor hen!

n Van de BSO wordt nog altijd goed 
gebruik gemaakt. Ook in het nieuwe 
DoarpsSintrum is rekening gehouden 
met deze gebruiker.

n In het kader van de biodiversiteit heeft 
Dorpsbelang in 2020 500 bloembollen 
gesponsord, die door bewoners geplant 
zijn in de groenstrook van de bocht van 
de Bovenweg en de Herenweg. Helaas 
zijn deze door de werkzaamheden van 
het afgelopen jaar voor een groot deel 
verloren gegaan.

n In 2020 is de werkgroep Historische 
Route Donkerbroek druk geweest met 
een nieuw initiatief. De planning was 
om de route in 2021 te kunnen openen. 

Door de omstandigheden is dat niet 
gelukt. Opening staat nu gepland voor 
voorjaar 2022.

n De sportprestaties logen er niet om afge-
lopen jaar. Zo pakten Tristan Bangma en 
Patrick Bos op de paralympische spelen 
in augustus goud op de 4km achter-
volging en deden de leden van de Acro 
Academy/sv Donkerbroek zeer goede 
zaken tijdens de verschillende (kwalifi-
catie) wedstrijden.

Ons dorp telt vele, vele enthousiaste vrij-
willigers die zich kosteloos inzetten voor 
al deze activiteiten en evenementen, de 
voorbereiding, de uitvoering, de veiligheid, 
aan alles wordt gedacht. Ook voor hen was 
het aanpoten, want als het linksom niet kan, 
kan het rechtsom misschien wel. Ondanks 
dat dit jaar er anders uitzag, de pluim meer 
dan waard!

Leefbaarheidssubsidie
Dorpsbelang heeft vanuit de leefbaarheids-
subsidie ook in 2021 een heel aantal ver-
enigingen en initiatieven kunnen onder-
steunen. Zo is er bijvoorbeeld een bijdrage 
aan het herstel van de Klokkenstoel gedaan, 
is een bijdrage gedaan aan het afscheid 
van Burgemeester Donkerbroek, zijn er 10 
nieuwe vlaggen geschonken tbv de entree 
van het dorp, heeft Stichting Snertactie en 
buurtvereniging De Vossewal een bijdrage 
ontvangen, etc.
Om na de Coronacrisis te ondersteunen 
in het herstel van dorpen en verenigingen 
is door de gemeenteraad besloten om het 
budget voor dit jaar te verdubbelen. Dat wat 
niet besteed werd blijft beschikbaar voor de 
toekomst.

Voor wie een aanvraag voor een dorpsini-
tiatief wil doen: via dorpsbelang@donker-
broek.nl kan een aanvraagformulier opge-
vraagd worden.

Uitnodiging Ledenvergadering
Dorpsbelang Donkerbroek afsluiting 2021
Datum: 20 april 2022, 19.30u
Locatie: ProRege / SintrumTsjerke - deels ook digitaal mogelijk
Na de pauze voor leden.

Agenda
n Welkom
n Vaststelling agenda
n presentatie ontwikkelingen DoarpsSintrum Donkerbroek 
 door voorzitter bestuur Stichting DoarpsSintrum Donkerbroek en architectenbureau 
 VMeZ 
n AED / burgerhulpverlening 
n Terugblik 2021

Pauze

n Vaststelling notulen jaarvergadering 2020 
  niet van toepassing ivm vervallen jaarvergadering 2020 door Coronapandemie
n Behandeling en vaststelling jaarverslag 2021
n Behandeling en vaststelling financieel jaarverslag 2020 + 2021
 verslag kascommissie
 benoeming kascommissie 2022
 overzicht gehonoreerde subsidies
n Presentatie begroting 2022
n Bestuurszaken 
 afscheid Mirjam Bergsma, voorstellen Marlies Draaistra, herkiezen zittende bestuurs-
 leden
n Rondvraag
n Einde en borrel

Opvang vluchtelingen uit Oekraïne
In ons dorp zijn de eerste vluchtelingen aangekomen. Op verschillende plekken krijgen 
ze onderdak en worden ze liefdevol geholpen. Verschillende mensen in ons dorp staan 
klaar om initiatieven te ontwikkelen om deze vluchtelingen een zo aangenaam mogelijk 
verblijf te geven. In de regio worden ook verschillende activiteiten georganiseerd. De 
PKN kerk heeft voor de onderlinge contacten de zalen van Pro Rege aangeboden  als 
ontmoetingsplek. Hier kunnen de Oekraïners vanuit onze regio elkaar ontmoeten, en 
kunnen we gezamenlijk met hen activiteiten ontplooien.

Toch zullen velen van ons zich afvragen: Wat kunnen we doen en hoe kunnen we helpen?
Om de krachten vanuit ons dorp te bundelen heeft Dorpsbelang Symen Timmermans 
benaderd om een coördinerende rol op zich te nemen. Hij zal in samenspraak met ver-
schillende mensen en organisaties proberen om alle initiatieven te bundelen en een team 
samenstellen. Op de  Facebookpagina van Dorpsbelang en de website van het dorp wordt 
u hierover geïnformeerd. Wilt u nu alvast uw bijdrage kenbaar maken mail of bel Symen. 
Mailadres: timmermanssymen@gmail.com  of 06-48137953.

Vanuit het coördinatiepunt willen we zo veel mogelijk de beschikbare energie zo doel-
matig mogelijk in te zetten. Daarbij is sleutelwoord SAMEN, om zo dit initiatief tot een 
succes te maken.
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Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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

www.postmahoveniers.nl

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

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

een zeer goede prijs!

Laat u verrassen en
stap eens binnen in onze 

showroom in Donkerbroek.

Oude Tramweg 15, Donkerbroek
0516 49 1345

www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

Leeksterweg 2A • 8433 KV Haulerwijk • T: (0516) 42 31 70

www.visser-stoffering.nl

UW ADRES VOOR:
■ Herstofferen van meubelen ■ Buitenmeubelen
■ Caravan- en bootkussens ■ Autostoffering
■ Meubelstoffen ■ 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
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VOORAANKONDIGING
De jaarlijkse ledenvergadering van

uitvaartvereniging Draag Elanders Lasten
Donkerbroek

wordt gehouden
op donderdag 21 april 2022

in Pro Rege
Aanvang 20.00 uur

inloop vanaf 19.45 uur

HET BESTUUR

Donkerbroek 3 dagen naar de stembus

Dit had natuurlijk nog alles te 
maken met de naweeën van de coro-
napandemie die ondertussen achter 
ons lijkt te liggen. Op deze manier 
kon men de drukte vermijden. Op 
maandag morgen werd de eerste 
stem uitgebracht door Wiebe de 
Jong. 

Gedurende de dag werd door 
ruim honderd mensen de stem 
uit gebracht. Na het sluiten van 
eht stem burea werdt de bus niet 
geleegd en geteld zoals dat normaal 
gebeurd. De verzegelde bus werd 
opgehaald en naar het gemeenste 
huis waar woensdag pas de stem-
men werden geteld. Tussentijdse 
tellingen zouden het stemgedrag op 
de andere dagen natuurlijk kunnen 

beïnvloeden.

Op dinsdag kwamen er meer mensen 
naar de stembus van Donkerbroek. 
Deze dag brachten 175 mensen 
hun stem uit. De meeste mensen 
brachten echter op woensdag hun 
stem uit. Deze laatste dag gingen 
er 550 Donkerbroekemers naar de 
stembus. Wat het totaal aantal uit-
gebrachte stemmen in ons dorp 
op 835 brengt. De opkomst kwam 
daarmee op 55.3%, wat 1% lager is 
dan 4 jaar geleden.

Na dat de laatste stem was uitge-
bracht kon er om 9 uur begonnen 
worden met tellen. Onder leiding 
van stembureau voorzitter Piet-
Hein Haveman ging de bus op de 

kop. De stembiljetten worden eerst 
verdeeld in even lijsten en oneven. 
Vervolgens worden ze op lijst-
nummer gesorteerd en vervolgens 
geteld. Doordat de stembiljetten van 
maandag en dinsdag in het gemeen-
tehuis geteld werden is een uitslag 
van t stembureau van Donkerbroek 
helaas niet te geven. 

Foto en tekst Wiebe de Jong

De uitslagen voor de gemeenteraad 2022 zijn als volgt:De gemeenteraadsverkiezingen waren dit jaar op meerdere loca-
ties niet alleen op woensdag 16 maart maar ook op maand 14 en 
dinsdag 15 maart. Donkerbroek was een van de plaatsen waar 
het stembureau drie dagen geopend was. 

Donkerbroek 3 dagen naar de stembus.  
 

De gemeenteraadsverkiezingen waren dit jaar op meerdere locaties niet alleen op woensdag 16 
maart maar ook op maand 14 en dinsdag 15 maart. Donkerbroek was een van de plaatsen waar het 
stembureau drie dagen geopend was. Dit had natuurlijk nog alles te maken met de naweeën van de 
Corona pandemie die ondertussen achter ons lijkt te liggen. Op deze manier kon men de drukte 
vermijden. Op maandag morgen werd de eerste stem uitgebracht door Wiebe de Jong. gedurende de 
dag werd door ruim honderd mensen de stem uit gebracht. Na het sluiten van eht stem burea werdt 
de bus niet geleegd en geteld zoals dat normaal gebeurd. De verzegelde bus werd opgehaald en naar 
het gemeenste huis waar woensdag pas de stemmen werden geteld. Tussen tijdese tellingen zouden 
het stemgedrag op de andere dagen natuurlijk kunnen beïnvloeden. 

Op dinsdag kwamen er meer mensen naar de stembus van Donkerbroek. Deze dag brachten 175 
mensen hun stem uit. De meeste mensen brachten echter op woensdag hun stem uit. Deze laatste 
dag gingen er 550 Donkerbroekemers naar de stembus. Wat het totaal aantal uitgebrachte stemmen 
in ons dorp op 835 brengt. De opkomst kwam daarmee op 55.3%, wat 1% lager is dan 4 jaar geleden. 

Na dat de laatste stem was uitgebracht kon er om 9 uur begonnen worden met tellen. Onder leiding 
van stembureau voorzitter Piet-Hein Haveman ging de bus op de kop. De stembiljetten worden eerst 
verdeeld in even lijsten en oneven. Vervolgens worden ze op lijstnummer gesorteerd en vervolgens 
geteld. Doordat de stembiljetten van maandag en dinsdag in het gemeente huis geteld werden is een 
uitslag van t stembureau van Donkerbroek helaas niet te geven.  

De uitslagen voor de gemeente raad 2022 zijn als volgt: 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
Partij Stemmen % Zetels 2018 Zetels 2022 
Oost. 
Belang 2325 21,1 

7 5 

Groen Links 
1387 12,6 

2 3 

PvdA 1362 12,3 3 3 
CDA 1243 11,3 3 2 
VVD 1234 11,2 3 2 
Vrije Partij 
Oost. 1050 9,5   

2 

Lokaal 
Sociaal 
Oost. 945 8,6   

2 

Christen 
Unie 834 7,6 

1 1 

D66 649 5,9 1 1 
Stellingwerf 
Plus -   

1 - 

 

 

Foto en tekst Wiebe de Jong Wilt u een gratis energiescan van 
uw huur- of  koopwoning? Een 
energiecoach uit Ooststellingwerf 
(misschien wel een bekende van 
u!) komt graag bij u thuis aan de 
keukentafel. 

Samen met u wordt dan een ener-
giescan uitgevoerd. Hiervan krijgt 
u een rapport met handige tips en 
voorstellen over hoe u energie kunt 
besparen in huis.

- De energiecoach gebruikt een 
checklist om uw energieverbruik 

te onderzoeken. Met deze uitge-
breide checklist, de energiereke-
ning en de woninggegevens gaat 
de energiecoach samen met u de 
woning door.

- De energiecoach geeft voorlich-
ting en informatie over uw ener-
gierekening en vertelt hoe u met 
eenvoudige maatregelen veel 
energie kunt besparen.

- De energiecoach geeft infor-
matie over de kwaliteit van de 
constructies (e.g. isolatie) en de 
installaties in de woning.

- De energiecoach kijkt met u 
naar mogelijkheden om duur-
zame energie op te wekken, zoals 
zonne-energie.

- De energiecoach geeft bespaar-
tips.

Na het huisbezoek ontvangt u van 
de energiecoach een rapport met 
de resultaten. De energiecoaches 
zijn opgeleid tot ‘Energiecoach 
aan huis’. De Energiecoaches zijn 
vrijwilligers uit Oostellingwerf, die 
inwoners namens de gemeente hel-
pen energie te besparen. Wilt u 
een gratis energiescan? Meld u zich 
dan aan via: www.ooststellingwerf.
nl/energiescan 

Gratis Energiescan

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!

Heb je een
activiteit?

Geef dit door
voor de dorpsagenda!
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SSPP:
Specialist in Wassen - Drogen 

Koelen - Inbouwapparatuur

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

VERKOOP & REPARATIE

Alleen op afspraak geopend!

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

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 !

Slotemaker de Bruïneweg 6a
8433 MB  Haulerwĳ k

KAARTEN
verjaardag,
beterschap,

condoleances,
geluk, dank je wel,

sterkte, etc.

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:
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De damesgroep die voor Nederland 
uitkomt is een team van topsport-
stichting Acro Academy Noord 
Nederland. 

Anna Koster (SV Donkerbroek) en 
haar sportpartners Nova Houtman 
en Nynke Veenma kwamen tot voor 
kort nog uit in de junioren. In het 

sterke seniorenveld lieten de dames 
hun prachtige oefening zien met 
indrukwekkende elementen. Een 
fantastische prestatie die met een 
tiende plaats werd afgesloten.

Foto: Jorrit Veenstra

Gymnaste uit Donkerbroek
naar WK Acro 2022 in Baku
Van 10 tot en met 13 maart 2022 vond het Wereldkampioenschap 
Acrobatische Gymnastiek 2022 plaats in Baku, Azerbeidzjan. 

Jonge professionele theatermakers 
en zo’n veertig talentvolle enthou-
siaste spelers uit heel Noord-
Nederland zetten alles op alles om 
in april de indrukwekkende musical 
Oorlogswinter op de planken te 
brengen. 

Op een overweldigende locatie: 
De Sluisfabriek in Drachten. Een 
intense voorstelling met prachtige 
muziek, die je op het puntje van 
de stoel doet zitten. Het thema 
oorlog is door de ontwikkelingen 
in Oekraïne weer heel actueel. 
De musical is gebaseerd op het 
bekroonde boek van Jan Terlouw.

Geweld, dood, verraad en liefde
De hoofdpersoon is Michiel, een 
15-jarige jongen die tijdens de 
hongerwinter voor een gewonde 
Engelse piloot moet zorgen en 
gaandeweg steeds meer betrokken 
raakt bij het verzet. Hij krijgt te 
maken met geweld, dood, verraad 
én liefde. Hij draagt een enorme 
verantwoordelijkheid en is onder-
tussen ook nog gewoon een puber. 
Wie is goed, wie is fout? Zekerheden 

kantelen, de waarheid blijkt soms 
ingewikkeld en pijnlijk.

Over de makers
Het fundament onder de musical 
zijn de muzikale arrangemen-
ten van Klaas van Donkergoed en 
Marieke van Diepen. Regisseur Job 
de Roo haalt het uiterste uit de 
cast – een mix van professionals 
en gedreven ambitieuze amateurs. 
Dat doet hij samen met Dominique 
Elzer, die de muzikale leiding heeft. 
Oorlogswinter is een productie van 
Elzer Producties uit Drachten.

Jelle Terwal uit Donkerbroek zingt 
mee in het ensemble en heeft een 
rol als Joodse vluchteling. 

Praktische informatie
Voorstellingen: 6 (try-out), 7,8,9,14 
en 15 april (7,8,9, uitverkocht).
Locatie: De Sluisfabriek aan de 
Tussendiepen in Drachten.
Kaarten vanaf 1 februari te reserve-
ren via www.lawei.nl/oorlogswinter
Meer informatie over de musical, de 
makers en de spelers: https://musi-
caloorlogswinter.nl

Met Jelle Terwal uit Donkerbroek

Musical ‘Oorlogswinter’ 
in de Sluisfabriek

BUITENLADDER 
APRIL 2022 
  
 BUITENCENTRUM                                                                   APPELSCHA 

      

 
Zo 3 april Lentewandeling*  
 De lente manifesteert zich op alle fronten in de natuur: vogels zingen, 

de knoppen zwellen, planten schieten de grond uit en insecten komen 
weer tot leven.  
13.30 – 15.00 uur; kosten € 6,- p.p. (t/m 12 jaar € 4,-) 

 
 

Za 16 april  Vollemaanwandeling* 
De volle maan zorgt voor een magische sfeer in het bos en op de open 
vlakte. Ga mee met onze gids en geniet van deze bijzondere 
natuurervaring.  
20.00 – 22.00 uur; kosten € 8,50 p.p. (t/m 12 jaar € 5,-) 
 
 

Ma 18 april  Lentewandeling* 
2e Paasdag De lente manifesteert zich op alle fronten in de natuur: vogels zingen, 

de knoppen zwellen, planten schieten de grond uit en insecten komen 
weer tot leven.   
13.30 – 15.00 uur; kosten € 6,- p.p (t/m 12 jaar € 4,-) 
 
 

 Zo 24 april  Woldwandeling*  
 Een heerlijk afwisselende wandeling, waarbij de schoonheid en 

afwisseling van de natuur van het Drents-Friese Wold aan bod komt. 
13.30 – 15.00 uur; kosten € 6,- p.p (t/m 12 jaar € 4,-) 

 
 

Za 30 april  Fotoworkshop: VOGELS* 
Ga op pad met professionele natuurfotografen, van wie je veel kunt 
leren op het gebied van vogelfotografie.  
10.00 – 13.00 uur; kosten € 17,50 p.p. 

 
*Aanmelden via www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold 
 
 

             

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

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Op 7 maart vond de  de eer-
ste pitchronde plaats van IIS, het 
mienskipsproject van Arcadia. 
Tijdens deze speciale pitchavond 
in De Bidler in Wergea hebben 
zestien potentiële projecten zich 
gepresenteerd. 

Deelnemers kwamen uit alle hoe-
ken van Fryslân: van Workum tot 
Vlieland en van Buitenpost tot 
Eastermar met uiteenlopende pro-
jecten. Nieuwe projecten kunnen 
zich tot 4 april aanmelden.

Zand over het verleden
In Oudega (SW) willen de inwoners 
met alle verenigingen van het dorp 
een festival op de ijsbaan organise-
ren. Op ‘oude’ muziek van ‘toen er 
nog ijs lag’ worden nieuwe teksten 
geschreven. Het festival is hét mid-
del om de verschillende gemeen-
schappen aan elkaar te verbinden 
en de cultuur van het samen doen 
en werken door te geven aan een 
volgende generatie. 

Op Vlieland willen ze Vlielands 

Je kunt je nog aanmelden

Eerste projecten IIS bekend!

Foto: Pitchavond IIS in De Bidler in Wergea Fotograaf: Lucas Kemper

water maken samen met de eilan-
ders, van het water van de ijsbaan 
waar dertig jaar geleden nog op 
geschaatst werd. En in Workum 
willen De Paupers een voorstelling 
op de voormalige ‘jiskepôle’ orga-
niseren, de plek waar letterlijk zand 
over het verleden wordt gedaan, dat 
natuurlijk helemaal niks oplost.

Met het project IIS daagt Arcadia de 
Fryske mienskip uit om culturele 
manifestaties te ontwikkelen, klein 
of groot, en altijd met in gedachten 
‘Hoe kunnen we een goede voor-
ouder zijn?’. Zo komen ‘we’ samen 
in beweging voor een duurzame en 
leefbare toekomst.

Meld je aan
“Wil jij met je dorp aan de slag met 
klimaatadaptatie, je wijk toekomst-
bestendig maken voor kinderen en 
jongeren, de ijsbaan omtoveren tot 
een dorpsplein of heb je hele andere 
ideeën die niet alleen nu urgent 
zijn, maar ook voor toekomstige 
generaties? Dan hopen we dat jij je 
aanmeldt voor IIS. We helpen pro-
jecten door ze bijvoorbeeld te kop-
pelen aan een kunstenaar of door 
het geven van advies en budget”, 
aldus Elizabeth Kooy, projectleider 
van IIS.

Nieuwe projecten kunnen zich voor 
4 april aanmelden op www.arcadia.
frl/iis. IIS is onderdeel van Arcadia 
en een coproductie van Keunstwurk 
en Arcadia.

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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• 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

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

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

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

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

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

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,- 

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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Laurenstsjerke en klokkenstoel
In oktober 2021 heeft er artikel over het onderhoud van de 
Laurenstsjerke en de klokkenstoel in deze krant gestaan. Ook heeft 
het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente 
Donkerbroek-Haule toen gevraagd om een gift van de dorpsgenoten. 
Graag willen wij u berichten dat er op dit moment een bedrag van 
€ 17.925,-  aan giften is ontvangen.

Uiteraard zijn wij heel blij met dit mooie bedrag en we willen iedereen 
die een bedrag heeft overgemaakt hiervoor heel hartelijk bedanken. 
Voor diegene dit nog een gift willen overmaken, vermelden we hierbij 
ons bankrekeningnummer: NL17 RABO 0314600043.

Feestelijke opening
AutoMaatje Ooststellingwerf is een 
samenwerking tussen stichting 
Scala, gemeente Ooststellingwerf en 
ANWB. Op maandag 14 maart was de 
officiële start van AutoMaatje. Om 
11:00uur reed wethouder Verhagen 
AutoMaatje symbolisch de gemeen-
te binnen, met de AutoMaatje plan-
ner, Joke, als vertegenwoordiger 
van alle vrijwilligers. AutoMaatje 
werd welkom geheten door een ere-
haag van chauffeurs, deelnemers, 
Scala medewerkers en genodigden. 
Daarna was er nog even gelegen-
heid om kennis te maken met de 
aanwezige chauffeurs en gezellig bij 
te praten met elkaar.

Wethouder Verhagen: ,,Met Auto 
Maatje hebben we nu een project 
in de gemeente waarbij vrijwilli-
gers gaan rijden voor buurtbewo-
ners in Ooststellingwerf. Zo kun-
nen zij familie en vrienden blij-
ven bezoeken of naar een activiteit 
gaan, maar het mooiste aan dit 
project is dat het vooral gaat om 

het gesprek in de auto. Door het 
contact gaan inwoners samen in 
gesprek over wat hen bezighoudt en 
neemt de eenzaamheid af.’’ Jildou 
de Raad, regiomanager maatschap-
pelijke projecten van de ANWB in 
Noord Nederland: “De ANWB wil 
dat iedereen zorgeloos en met ple-
zier onderweg kan, ook voor wie dit 
niet vanzelfsprekend is. Inmiddels 
zijn we in 100 gemeenten actief 
met AutoMaatje. Samen met Scala, 
de gemeente en de vrijwilligers 
hopen we dat het een groot succes 
wordt.” Stichting Scala coördineert 
AutoMaatje Ooststellingwerf, werft 
deelnemers en vrijwilligers, onder-
steunt de vrijwilligers en koppelt de 
aanvragen met de mogelijkheden 
van de chauffeurs.

Bel AutoMaatje, als vervoer 
een probleem wordt
Vanaf nu kunnen alle inwoners, die 
minder mobiel zijn en geen redelijk 
vervoersalternatief hebben, gebruik 
maken van AutoMaatje. Wie op 
familiebezoek wil, hulp nodig heeft 

bij dokters- of ziekenhuisbezoek of 
er met welk doel en om welke reden 
dan ook weer eens op uit wil: de 
vrijwilligers van ANWB AutoMaatje 
staan er klaar voor!

Hoe werkt het?
Wie gebruik wil maken van ANWB 
AutoMaatje Ooststellingwerf, belt 
uiterlijk twee werkdagen van tevo-
ren met 06-52011433. Dit kan op 
maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag tussen 9.00 en 11.00 uur. 
Stichting Scala koppelt de deel-
nemer aan een van de beschik-
bare vrijwillige chauffeurs en vertelt 
wat het gaat kosten. De vrijwilliger 
komt op het afgesproken tijdstip 
voorrijden. De deelnemer rekent na 
afloop contant af met de vrijwilliger, 
op basis van de gereden kilometers. 
Hiervoor wordt €0,30 cent per kilo-
meter gerekend.

Vrijwilliger of deelnemer?
Inwoners van Ooststellingwerf die 
graag deelnemer of vrijwilliger wil-
len worden bij ANWB AutoMaatje 
Ooststellingwerf kunnen contact 
opnemen met Basimeh Fokkema 
06-52011433 of mail naar auto-
maatje@scala-welzijn.nl. U kunt 
ook kijken op www.scala-welzijn.nl/
vrijwilligers-automaatje

Feestelijke start AutoMaatje
Oosterwolde –  AutoMaatje, een vervoerservice met tijd voor een 
praatje. Vrijwillige chauffeurs rijden in hun eigen auto minder 
mobiele inwoners op verzoek naar hun plek van bestemming. 
Hierdoor krijgen minder mobiele inwoners een stuk van hun 
vrijheid terug.

VVV Wijnjewoude is weer gestart 
met het organiseren van de maan-
delijkse rommelmarkten. Want dat 
hebben we de laatste twee jaar toch 
echt gemist dat er geen activiteiten 
waren. 

Maar we gaan weer los. Op elke 
eerste woensdag van de maand is er 
een rommelmarkt in Wijnjewoude. 
Daarnaast zijn er twee extra 
avondrommelmarkten gepland op 
20 juli en 17 augustus van 17.00 tot 
21.00 uur.

De eerstvolgende rommelmarkt is 

op woensdag 6 april van 14.00 tot 
18.00 uur. De locatie is rond en bij 
het Evenemententerrein aan de Te 
Nijenhuiswei in Wijnjewoude.

De kosten per staanplaats zijn nog 
steeds €4,- en reserveren is niet 
nodig. Het terrein gaat om 13.00 
uur open voor de standhouders.

Heb je nog leuke spulletjes te koop 
of ben je op zoek naar iets speciaals: 
kom naar de gezellige rommelmarkt 
in Wijnjewoude. De organisatie is in 
handen van VVV Wijnjewoude.

Rommelmarkten Wijnjewoude

Gazononderhoud
Wanneer starten met kalk strooien en welke bemesting is goed 
voor het gazon en wat is de Ph-waarde van de bodem? 

We hebben een gazon jaar kalender / bemestingsplan beschreven hieronder.
Succes met het onderhoud en geniet vooral van het groene gras! 

Februari/maart  
Vanaf een bodemtempratuur van 6 graden en/of een constante buiten-
tempratuur van 8 graden is het een prima tijd om de Humistart Kalk te 
strooien. (Geen winters weer meer in het verschiet)  
Maart/April
Ongeveer 2 weken na het strooien van de Humistart Kalk, kan er voor-
jaarsbemesting worden gestrooid. Mocht u al willen beginnen met maaien, 
start dan met een eerste maaihoogte van 4 cm. Zorg wel dat het vorstvrij 
is. Als de voorjaarsbemesting is ingewerkt ( 5 tot 7 dagen na het strooien), 
dan kunt u beginnen met verticuteren en doorzaaien/bijzaaien van het 
gazon,let op! graszaad kiemd vanaf een BODEM tempratuur van 6 graden, 
dit is geen buitenlucht temperatuur. Als de groei goed zichtbaar is kunt u 
de maaihoogte laten zakken naar 2 á 2,5 cm.   
Juni/Juli
Het is tijd voor de volgende toegift, de zomerbemesting. Als de weersom-
standigheden droog zijn, dan kunt u de bemesting inregenen. Er zijn men-
sen die deze toegift overslaan. Zonde vinden wij, juist deze zomerbemesting 
draagt bij aan een seizoen lang constante groei van het gazon. Zonder deze 
toegift zal de groei sterk verminderen dan wel niet stagneren en krijgen 
onkruid en mos juist de kans.  
September/Oktober       
Om een gezonde en sterke grasplant afgehard de winter in te krijgen, is 
het van belang om het gazon z’n laatste toegift te geven van dit seizoen, de 
najaarsbemesting. Sterk de winter in, is sterk de winter weer uit. Een prima 
start in het voorjaar.

De oude armaturen met de ener-
gie verslindende lampen rondom de 
trainingsvelden zijn vervangen door 
led verlichting. Dit bespaart niet 
alleen heel veel kosten, de lichtop-
brengst is ook nog vele malen beter.
Op het dak zijn 39 zonnepanelen 
gemonteerd en al aangesloten waar-
door we nu al profijt hebben van de 
mooie dagen met veel zon.

Binnen, in de kantine ‘de Tobbe’ 
zijn ook de eerste tekenen van de 
grote opkapbeurt zichtbaar. Sinds 
vorige week is een aanvang gemaakt 
met het verlagen van het plafond. 
Op verzoek van een groep leden is 
de kleur van de plafondplaten ver-
anderd van wit naar zwart omdat 
dit een sfeer verhogend effect zou 
geven wat inderdaad zo blijk te zijn. 

Volgende stap is het invullen en 
uitvoeren van het lichtplan van de 
accommodatie. Natuurlijk zal dit 
ook met (dimbare) led verlichting 
uitgevoerd gaan worden geheel in 
het kader van vergroening en ver-
duurzaming.

De Freonen fan fyftich zijn bezig 
met een ontwerp en inrichting van 
een  overkapping van het terras 
waarmee een lang gekoesterde wens 
in vervulling zal gaan. Zodra de 
tekening klaar en goedgekeurd is 

zal direct begonnen worden met 
bestellen van materialen en het 
samenstellen van een bouwploeg.

Rest nog het herstellen van de fun-
dering en upgraden van de douches 
en kleedkamers. Hier zal zo spoedig 
mogelijk mee worden gestart zodat 
we aan het begin van het nieuwe 
seizoen klaar zijn voor de toekomst!
Al deze werkzaamheden zijn onder 
andere mogelijk gemaakt door u 
als bewoner van Donkerbroek. De 
afgelopen jaren heeft u gul gegeven 
aan onze vrijwilligers die met acties 
(oliebollen, Grote Clubactie) aan 
uw deur zijn verschenen. Daarnaast 
hebben we subsidie aangevraagd en 
gekregen van het Mienskip fûns, 
fonds Ooststellingwerf, Stichting 
Ontwijk en het Rabo Sportsupport 
fonds. Het mag duidelijk zijn dat we 
iedereen en alle instanties hiervoor 
zeer erkentelijk zijn.

Kortom, op wei nei in duorsume 
takomst mei perspektyf’ is over de 
helft en de eindfase is in zicht!

‘Op wei nei in duorsume
takomst mei perspektyf’

Een maand geleden zijn de eerste stappen genomen naar ver-
duurzaming van het sportpark en het opknappen van de kantine 
de Tobbe.
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Pedicure
voetverzorging

Alma van der Meulen

Meester Geertswei 36
9241 GL Wijnjewoude

Behandeling volgens afspraak

Telefoon 0516-480895

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

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

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

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

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

 Overgewicht

 Ondergewicht / ondervoeding

 Diabetes 

 Hoge Bloeddruk

 Te veel cholesterol

 COPD

 Hart- en vaatziekten

 Zwangerschapswens

 Voedsel allergie en –intoleranties

 Maag- en darmklachten

 Suppletie advies

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

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

Maak nu een afspraak:
06 - 303 757 66

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

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

Bovenweg 6 
Donkerbroek 

www.hartenrijk.nl 


