
bestuurslid dat zou aftreden 
is vanwege deze nijpende 
situatie eerst aangeble-
ven. 

Tijdens de vergadering 
bleek een persoon, Jan 
Klooster, gevonden te 
zijn voor het bestuur. 
Waarmee het bestuur dus 
helaas nog niet compleet is. Het 
bestuur kan geen kandidaten vin-
den en roept daarom haar leden op 
om zich op te geven. Of in elk geval 
om met suggesties te komen.

Het aantal loopt terug
Ook het aantal leden loopt ver-
der terug. Jongeren die tot 18 jaar 
automatisch lid zijn via hun ouders 

zich na hun 18e verjaardag 
niet aanmeld als lid. Het 
teruglopend leden aantal 
en het moeilijk formeren 
van het bestuur maakt 
de toekomst voor Draagt 
Elkanders Lasten erg las-
tig. Als we willen dat de 

vereniging, die al 100 jaar 
bestaat, overeind blijft zullen we 

wat moeten doen. 

Dus denk eens na of je in het 
bestuur wilt of iemand kent die dit 
zou willen. Want tussen ruim 900 
leden moet 1 of 2 bestuursleden te 
vinden zijn. 

Aanmelden of meer informatie 
opvragen kan via secr.del@gmail.
com
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De wijkagent
Vroeger had ieder dorp een eigen 
agent. Je kende deze persoon. 
Toen was dit meestal een man. 
Als kind had je ontzag voor een 
agent. In het uniform fietste 
hij door het dorp. Hij maakte 
hier en daar een praatje en wist 
veelal redelijk goed wat er in 
het dorp gebeurde. Als jonge-
ren “kattekwaad” uithaalden dan 
wist deze agent vaak wel waar 
hij moest zijn. Natuurlijk waren 
we vroeger niet altijd even braaf 
en anoniem was je niet in het 
dorp. Sociale controle en een 
agent woonachtig in het dorp 
zorgde voor een relatief veilig 
gevoel. Al jaren is de agent uit 
het dorp verdwenen. Zo nu en 
dan zie je agenten surveilleren 
in hun auto’s. De afstand tussen 
de agent en de inwoners van ons 
dorp lijkt groot te zijn. Als je in 
het dorp zou vragen wie nu de 
wijkagent is dan denkt de klok-
kenluider dat de meerderheid 
van de dorpsgenoten geen naam 
kan noemen en hem of haar niet 
zal herkennen. Ga je naar de 
website van de politie dan vind 
je de naam van onze wijkagent. 
Peter Boers is zijn naam en hij 
is wijkagent voor Donkerbroek, 
Haulerwijk, Haule, Waskemeer 
en Makkinga. Maar kennen en 
herkennen wij hem? Op de web-
site van de politie staat onder 
andere dat de wijkagent een eer-
ste aanspreekpunt in het dorp 
is en een bekend gezicht. Hij 
kent veel inwoners en onderne-
mers en spreekt hen regelmatig. 
Hij houdt regelmatig spreekuur 
in het dorp. Vanwege de digita-
lisering vinden veel contacten 
nu plaats via sociale media. Een 
wijkagent is in staat zelf pro-
blemen op te lossen maar wan-
neer nodig heeft hij een rol om 
mensen door te verwijzen naar 
hulpverlening of organisaties als 
bijvoorbeeld buurtbemiddeling. 
De klokkenluider is van mening 
dat de politie haar stinkende best 
doet om preventief bezig te zijn. 
Er is gewoon te weinig blauw. 
Het lijkt de klokkenluider een 
goed idee dat de wijkagent een 
aantal dagen per maand gewoon 
door het dorp fietst of loopt. 
Hier en daar een gesprekje heeft 
met dorpsgenoten. En waarom 
niet een spreekuur in Pro Rege 
of het Dorpshuis. Misschien een 
idee om in de nabije toekomst 
in het realiseren Doarpssintrum 
spreekuur te houden. Hierbij de 
oproep aan onze wijkagent om 
ons dorp regelmatig te voet of op 
de fiets te verkennen. Ga gewoon 
het gesprek aan met de inwoners 
van ons dorp en luister naar de 
zorgen over onder andere veilig-
heid, vandalisme, drugsgebruik 
enz.

Het bestuur
roept haar
leden op

om zich op te
geven

Slechts 1% van leden aanwezig
bij jaarvergadering D.E.L.

Van de 916 leden die de vereniging 
telt waren er namelijk maar 9 leden 
aanwezig. Dit terwijl er belangrijke 
zaken op de agenda stonden zoals 
de toekomst van de aula en het 
voortbestaan van de vereniging.

In de statuten is namelijk vast 
gelegd dat het bestuur uit minimaal 
vijf personen moet bestaan en met 
twee aftredende bestuursleden is er 
een groot probleem. Dit had zelfs 
nog erger kunnen zijn. Het derde 

Donderdag 14 oktober kon dan eindelijk de jaarvergadering van 
Draagt Elkanders Lasten plaats vinden. Vorig jaar kon de leden-
vergadering niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. Daarom 
was de agenda dit jaar behoorlijk vol, ondanks dat er geen 
programma na de pauze was. Wellicht is dit de reden geweest 
waarom men massaal niet kwam opdagen. 

In een korte samenkomst, waarin 
o.a. leerlingen van De Twirrewyn 
een gedicht zullen voordragen. De 
leiding is in handen van Nicolien 
Bergsma. Na de samenkomst is er 
gelegenheid om een grafkaars en/of 
een steentje te plaatsen bij de urn of 
het graf van een dierbare. Langs de 
paden van de begraafplaats worden 
kaarsen geplaatst. Wel raden wij u 
aan om een zaklamp mee te nemen. 

We hopen op deze manier onze 
dierbaren op een respectvolle wijze 

te herinneren. We beginnen om 
19.00 uur en iedereen is van harte 
welkom. Na het officiële gedeelte is 
er koffie en thee. Voor de kinderen 
is er dan chocolademelk. 

Kijk ook op pagina 18 voor meer 
informatie!

Lichtjesavond
Op de algemene begraafplaats aan de Herenweg te Donkerbroek 
wordt op zaterdag 30 oktober de jaarlijkse lichtjesavond 
gehouden. Deze bijeenkomst is bedoeld om de herinnering aan 
dierbaren levendig te houden. Het thema van deze avond is: 
„Lichtpuntjes”. 
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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 

www.postmahoveniers.nl

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

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

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever

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

Uit ons midden werd weggenomen
ons lid mevrouw

J. Koenen - van der Wal
Wij wensen de familie Gods nabijheid toe

Vrouwen op Weg, Donkerbroek.

Donkerbroek, oktober 2021

Hallo lieve mensen, 

Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen, 
telefoontjes en de serenade van muziekvereniging 
Excelsior ontvangen op en voor mijn 90 ste verjaar-
dag. 

Groetjes Sjoukje Duin,
Buursterlaan 22

Voor het verzorgen van  

UITVAARTEN EN CREMATIES 
kunt u een beroep doen op 

DRAAGT ELKANDERS 
LASTEN 

UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK 

T. Oldersma, voorzitter 
06 12890809 

W. ten Wolde-Dongstra, secretaris  
0516 491389 

J. Baron, beheerder aula 
0516 491958 

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

BODE: 
Mevr. Erna Jansen 

tel. 0512-539898, mob. 06-30389594 

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

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

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

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

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

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

Ook voor wenskaarten (beter-
schap, verjaardag, condoleance, 
etc.) en kerstkaarten kun je 
naar BVK grafisch vormgever 
in Haulerwijk

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

BROEKJES Donkerbroek
vlaggen

te koop bij
bloemenhuis:

Nog geen lid?
Meld u aan via

donkerbroek.nl/
dorpsbelang

facebook.com/
dorpsbelangdonkerbroek

instagram.com/
dorpsbelang_donkerbroek

dorpskrant.opehichte@gmail.com
SNERTAKTIES

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

in de agenda noteren. De data zijn:

2021:
6 november / 11 december

2022:
15 januari / 12 februari / 12 maart
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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

26 november 2021
Kopij inleveren kan t/m

21 november 2021

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

Inleveren kopij:
Digitale kopij kunt u aanleveren 
tot en met zondag 21 november op 
het volgende mailadres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

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

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

• 26 november

• 18 december

In verband met het coronavirus 
hebben we ook dit jaar de vaccina-
ties opgesplitst in tijdvakken van 
een uur. Op uw uitnodiging staat 
aangegeven in welk tijdvak u wel-
kom bent voor de griepvaccinatie 
en/of pneumokokkenvaccinatie.  

Wij verzoeken u dringend om u 
aan dit tijdvak te houden, anders 
kunnen wij de veiligheid rondom 
het coronavirus niet waarborgen. 

Mensen die geboren zijn tussen 1 
januari 1948 en 31 december 1952 
krijgen ook een uitnodiging voor de 
pneumokokken vaccinatie.

Dit jaar komen er extra doelgroe-
pen in aanmerking voor een gratis 
griepprik. Deze doelgroepen zijn:
- Zwangere vrouwen die tussen 1 

oktober en 1 december 22 weken 
of langer zwanger zijn (dus uiter-
lijk 23 februari zijn uitgerekend).

- Mensen die longschade hebben 
doordat ze in het ziekenhuis aan 
de beademing hebben gelegen 
vanwege COVID-19.

- Mensen met een spierziekte, of 
een andere ziekte(n) aan het 
zenuwstelsel zoals Parkinson of 
ALS, mensen met een doorge-
maakt hersenbloeding of infarct, 
mensen met epilepsie of kinderen 
met psychomotore aandoeningen.

- Mensen met morbide obesitas: 
Mensen met een BMI van meer 
dan 40.

- Mensen waarbij dementie is vast-
gesteld.

- Mensen met een geïmplanteerd 
gehoorapparaat. 

- Mensen met een verstandelijke 
beperking die niet in een instel-
ling wonen.

Krijgt u geen uitnodiging om de 
griepprik te halen en valt u in één 
of meerdere doelgroepen die hier-
boven staan vermeld en wilt u de 
griepprik wel ontvangen? Neem dan 
zo spoedig mogelijk, bij voorkeur 
voor 1 november contact op met uw 
huisarts. 

Voor meer informatie over deze 
extra doelgroepen vindt u op www.
rivm.nl/extra-groepen-griepprik 

Griep- en pneumokkokkenvaccinatie 2021
Op maandag 1 november 2021 organiseert huisartsenprak-
tijk Donkerbroek de jaarlijkse griepcampagne in Pro Rege 
(Herenweg 72a, Donkerbroek). Als u recht heeft op een gratis 
griepvaccinatie, dan heeft u de uitnodiging inmiddels ontvangen 
per post. 

Dorcas 
voedselactie
De Dorcas Voedselactie wordt altijd 
in de week rondom Dankdag voor 
gewas en arbeid georganiseerd. 
Vele vrijwilligers i.s.m. de Coop 
zamelden dan het door u gekochte 
voedsel in. 

Omdat de actie in 2020 anders 
moest is er veel geleerd. Er vond 
een online inzameling plaats en van 
de opbrengst werd in Oost-Europa 
tussen november en het voorjaar 
lokaal voedsel gekocht en werden 
hier pakketten mee samen gesteld. 
Deze hebben een waarde van EUR 
15 en met dit bedrag kon naar 
tevredenheid een pakket worden 
samengesteld. Onze lokale partners 
(kerken of andere organisaties) zor-
gen zoveel mogelijk voor de inkoop. 
In de meeste gevallen helpen daarna 
vrijwilligers mee bij het maken en 
verspreiden van de pakketten. De 
distributie wordt gedaan door de 
lokale partners. Zij weten het beste 
wat er in het pakket kan en wie het 
’t meest nodig heeft. De voedsel-
pakketten worden voor een groot 
deel in de wintermaanden bezorgd. 
Waar het past kan dit aanvullend 
op andere momenten van het jaar 
worden gedaan. De reacties van 
mensen toen ze een pakket kregen 
met producten die ze kenden: dat 
was geweldig! Ze vonden het fijn dat 
er lokale versproducten in zaten. 
Het zijn producten die ze kennen. 
Bovendien zijn we zo flexibeler in 
het samenstellen van een pakket en 
kunnen we meer afstemmen op de 
behoefte die er is. Ook kunnen we 
zo geld werven voor bijvoorbeeld 
trainingen en extra ondersteuning 
zodat onze hulp straks niet meer 
nodig is.

Dit jaar is de actie gedurende de hele 
maand november, maar natuurlijk 
is uw gift altijd welkom. Meer info 
vindt u op info@dorcas.nl

Uw bijdrage ontvangen zij graag op  
NL04 RABO 0106 2500 00.

. 
 
 
 

Lieve kinderen, 
 

Als alles goed gaat, 
kom ik samen met mijn Pieten op zaterdag 20 november 

2021 weer naar Donkerbroek. 
 

Het is belangrijk dat je de hele dag paraat staat, 
misschien hebben wij jou/jullie hulp nog hard nodig. 

 
Hou de media en de flyers in het dorp goed in de gaten. 

 
Tot zaterdag  
20 november. 

 
Dag hoor… 

 
Sinterklaas en zijn Pieten. 

 
 

O’ ja voor de middag activiteit is opgave verplicht en 
deze middag is zonder ouders. 

Opgeven kan tot donderdag 4 november 2021. 
Dus geef je op via: 

Sinterklaascommissiedonkerbroek@hotmail.com 
   

 

Nierstichting 
collecte 2021
Je nieren zijn van levensbelang. 
Daarom strijdt de Nierstichting 
voor gezonde nieren en mensen 
met een nierziekte. Ook wordt er 
speciale aandacht gegeven aan kin-
deren met een nierziekte en hun 
ouders. Want: je leven zijn je nie-
ren. Jouw leven. Daarom houdt de 
Nierstichting jaarlijks een collecte, 
deze was dit jaar van 19 t/m 25 
september. In Donkerbroek heeft 
dit 974,34 euro opgebracht, een 
fantastisch bedrag! Heel veel dank 
voor ieder die een gift heeft gedaan 
en voor de collectanten. 
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DEJONG

Uw E-bike Specialist!  

Gratis haal en breng service
in een straal van 10 km 

vanaf Oosterwolde.

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

Volg ons op Facebook en InstagramVolg ons op Facebook en Instagram

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

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

 www.kootstra.info
 mail@kootstra.info

  (06) 13 01 21 47

DIENSTEN

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

Bouwkundig Bemiddelingsburo

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

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.

Centrale verwarming
Water & Sanitair

Dak- en Zinkwerk
Gasinstallaties
Zonnepanelen

Onderhoud

P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
 0516 - 42 15 10    info@devegt.nl www.devegt.nl
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wist van hen dat ze 
kritisch durfden te zijn, 
als dat nodig was. Toen 
het af was, waren ze alle 
drie zo enthousiast dat 
ik op zoek ben gegaan 

naar een uitgever. Ik wist dat 
een uitgever vinden niet gemak-

kelijk zou zijn, maar onder het 
motto 'niet geschoten is altijd mis', 
ben ik er toch voor gegaan. Niet 
te veel bij nadenken en gewoon 
de sprong in het diepe wagen! Via 
Instagram kwam ik uit bij uitgeverij 
Hartklopper en niet lang daarna was 
het contract getekend.

Een droom die uitkomt.
Het eerste doel was natuurlijk het 
schrijven van een boek, toen het 
vinden van een uitgever en lang-
zaamaan kwam ik steeds dichterbij 
het moment dat het allemaal op 
zijn plek viel en werkelijkheid werd. 
De laatste redactieronde is inmid-

dels achter de rug, er valt niks 
meer te veranderen. Dat maakt het 
ook spannend, straks gaan andere 
mensen het lezen en zullen ze er 
ongetwijfeld iets van gaan vinden...

Boekpresentatie in de Bruna 
te Oosterwolde op vrijdag 

26 november
Eerst zal Ryanne daar 
officieel het eerste exem-
plaar van 'Omarm óns' 
in ontvangst nemen. 
Aansluitend zal zij daar 
van 14.00 tot 16.00 

uur haar boek signeren. 
De cover is inmiddels bekend-

gemaakt en ook de pre-order is 
gestart. Daarom mag ik ook hier 
het verhaal heel in het kort met 
jullie delen.

Lieke verruilt voor een half jaar lang 
het Groningse Haren voor Zeeland. 
Ze heeft net ontdekt dat haar vriend 
Nick er een dubbelleven op nahield. 
Met deze ervaring op zak is ze voor-
lopig echt even klaar met de liefde. 
Tenminste.., dat had ze gedacht. 
Vanaf het moment dat Lucas, haar 
nieuwe, tijdelijke buurman, haar 
ophaalt van het station wekt hij 
haar interesse. Luuk is beslist knap 
en Lieke kan niet voorkomen dat 

hij haar enorm aantrekt 
en intrigeert, maar Luuk 
is behalve een ontzettend 
leuke verschijning om 
te zien ook ontzettend 
gesloten. Ze probeert toe-
nadering te zoeken, maar 
Luuk weigert het achter-
ste van zijn tong te laten 
zien. Lieke wil er maar wat 
graag achter komen wat er 
schuilgaat achter de muur 
die Luuk optrekt. Lukt het 
Lieke om hem ervan te 
overtuigen dat hij haar kan 
vertrouwen, of is Luuk op 
zijn beurt te beschadigd om 
nog in de liefde te kunnen 
geloven.

Iedereen die een boek in de 
pre-order periode bestelt, 
krijgt ook nog een bijpas-
sende boekenlegger! Wilt u 
ook alvast een boek bestellen 
of meer informatie lezen, ga 

dan naar www.uitgeverij-hartklop-
per.nl

Wil je weten hoe het Ryanne ver-
der gaat? Je kunt haar volgen op 
Facebook onder haar naam Ryanne 
Veldkamp-Klooster of op Instagram 
onder het account @xryanschrijft

Tekst: Nynke Oldersma

Smullen bij Stap-es-in
De senioren dames waren vreselijk blij dat er weer (nog) gegymd kon 
worden na de zomervakantie.  Eindelijk weer een beetje vertier na 
een lange tijd gymrust. 12 dames doen elke week heerlijk hun best 
om de spieren los te krijgen en te houden Dit gaat altijd gepaard met 
veel gepraat, nieuwtjes en heel veel lol, Het laatste kwartier wordt vol 
overgave stuitvolleybal gespeeld. Al met al een uurtje ingespannen ont-
spanning. Om te vieren dat dit alles weer kan, werd met “juf”Bernou en 
een paar oud-leden van een klein feestmaal genoten. Nu al dat lekkers 
er maar weer af gymen…….

Weer aan de keukentafel dus, met 
de laptop aan en een kop warme 
cappuccino. Op een houten snij-
plank liggen de stukjes ´Tony 
Chocolonely´ al op ons te wachten, 
wij zijn klaar om dit gesprek te gaan 
beginnen.

Hoe kwam je eigenlijk op het 
idee om te gaan schrijven? 
En hoe begin je dan aan zo'n 
project?
Op de middelbare school vond ik 
boekverslagen altijd al het leukste 
om te doen. Eindeloos doortypen 
en daar dan helemaal in opgaan. 
Tot mijn docent Nederlands me zei, 
dat het idee van een boekverslag 
niet is dat je het boek gaat her-
schrijven. Hij opperde destijds al 
zelf een boek te gaan schrijven. 
En hoewel ik wel eens een 
poging deed, maakte ik 
het nooit af. Tot ik eind 
vorig jaar in de lockdown 
dacht, waarom eigenlijk 
ook niet? Ik kocht een 
notitieblok en begon de 
personages in mijn hoofd 
op te schrijven, samen met 
bijpassende quotes, daaromheen 
maakte ik de verhaallijnen passend. 
Elke avond een hoofdstuk, met een 
vriendin die meelas en me daar-
bij van tips en bruikbare feedback 
voorzag. Ze was zo enthousiast, 
wilde graag verder lezen en pushte 
me zodanig dat binnen twee maand 
het verhaal van Lieke en Luuk een 
feit was.

Laptop aan en gewoon 
beginnen met typen.
Ik ben gewoon bij het eerste hoofd-
stuk begonnen, de woorden en 
ideeën kwamen vanzelf, halverwege 
het boek heb ik de proloog toege-
voegd. Globaal wist ik wel waar ik 
heen wilde , maar het verhaal ont-
stond pas toen ik begon met typen, 
van tevoren had ik het niet uitge-
stippeld. Ik wilde wel heel graag 
een feelgood schrijven met 'een 
beetje inhoud en toch ook humor'. 
Volgens mij is dat aardig gelukt, als 
ik mijn proeflezers mag geloven.

Proeflezers
Tijdens het schrijven heb ik drie 
proeflezers met me mee laten 
lezen. Die gaven feedback, lieten 
me weten of ik op de goede weg 
zat en het allerbelangrijkste: ik 

Inwoonster van Donkerbroek
vertelt over haar debuutroman
Ik schuif vanavond voor de tweede keer aan bij onze dorpsge-
note Ryanne Veldkamp. De vorige keer omdat het manuscript 
af was en we op zoek gingen naar een uitgever. Nu omdat ze 
me gevraagd heeft een stukje te schrijven voor de dorpskrant, 
want het vinden van een uitgever is gelukt en het boek is bijna 
werkelijkheid.  

Vrijdag
26 november

boekpresentatie
bij de Bruna

“Elke
avond

een
hoofdstuk”

Jelle Terwal vertelt verhaal 
tijdens verhalenavond
De taal fan myn hert is het thema van de verhalenavond 2021. 
Deze wordt georganiseerd door Pier21. www.pier21.nl
De verhalenavond van 2020 werd helaas afgelast. Toen wilde ik ook al deel-
nemen. Het ging destijds over de ziekte en de zorg (Corona). Ik had toen 
prostaatkanker. Daar ben ik gelukkig grotendeels van hersteld. Deze keer is 
de titel van mijn verhaal: Myn teatrale Fryske hert.

Sinds mijn 16e ben ik actief en organisatorisch al bezig met theater maken; 
acteren, zingen, dansen. Daar doorheen lopen mijn Fryske roots. In een 
speciale aantrekkelijke setting bij woonwinkel Fabryk Design ga ik mijn 
verhaal vertellen. De ambiance zal zeer gemoedelijk zijn.

Betreft:  Verhalenavond vrijdag 26 november
Wie? : Jelle Terwal
Waar?: woonwinkel Fabryk Design – Schapendrift 1c, Donkerbroek
 www.fabrykdesign.nl
Hoelaat?: 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 & 21:30 uur

Elke vrijdagochtend tussen 9:30 
uur en 11:30 uur is er bij de 
Kompaan in Oosterwolde aan de 
Moskampweg 3 een ‘ouder & kind 
ochtend’. 

Ouders kunnen tijdens deze och-
tend ervaringen delen, bijpraten en 
nieuwe contacten leggen. De kin-
deren spelen ondertussen samen. 

De deuren naar het binnenplein 
kunnen worden geopend, zodat de 
kinderen heerlijk buiten kunnen 
spelen. De kosten bedragen 1 euro 
per bijeenkomst, inclusief koffie, 
thee en limonade. Neem voor meer 
informatie contact op met Nynke de 
Jong (ndejong@scala-welzijn.nl) of 
bel naar: 0516-567220.

Ouder & kind ochtend

Heb je een activiteit?
Geef dit door voor de dorpsagenda!

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

dorpskrant.opehichte@gmail.com 

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

en het e-mailadres

Zie verder colofon op pagina 3!
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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

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

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

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

www.hondenschooljoka.nl
 
Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043
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Cita sprak nog enkele woorden ter 
herdenking van het overlijden van 
ons lid Mevr. J.Koenen- v d Wal. 
Als afgevaardigen van “Vrouwen op 
Weg” zijn Mevr. A. Hoekstra en 
mevr. J. Poelman zijn naar de begra-
fenis geweest. Daarna zongen we 
enkele liederen met behulp van de 
beamer, waarna een gebed volgde.

De inleiding ging over een gedicht 
van Willem Wilmink genaamd: 
Ben Ali Libi. Ben Ali Libi was een 
joodse goochelaar die in de Tweede 
Wereldoorlog is omgekomen. Naar 
aanleiding van dit gedicht heeft Ds. 
W. Beekman een inleiding gemaakt 
en Cita las deze voor.

De notulen van de vorige vergade-
ring werden voorgelezen door onze 
spreekster van deze avond Mevr. 
J. v d Molen, omdat de aanwezige 
bestuursleden stemklachten had-
den. 

Er waren enkele mededelingen: 
– Er gaat in de pauze een kaart rond 

voor Mevr. J Bergsma- Roeters, 
zij verblijft nog in de Marrewyk.

– Met ingang van Januari 2022 is 

het de bedoeling om de contribu-
tie via de bank te betalen.

– Als leden niet op de ledenver-
gadering kunnen komen i.v.m. 
problemen vervoer, kunnen ze de 
bestuursleden bellen voor auto-
vervoer.

– Van de leden kwam het verzoek 
om eventueel ‘s middags de 
ledenvergadering te houden. De 
meeste sprekers werken overdag 
en zijn dan niet beschikbaar. We 
hebben besloten om op avond zo 
door te gaan.

– De rondvraag leverde niets op. 

Het woord is dan aan Mevr. v d 
Molen, zij zal ons deze avond iets 
vertellen over haar boeken over 
Anne Frank en Etty Hillesum. Eerst 
vertelt ze iets in het kort over haar 
zelf. Ze is o.a. journalist bij het 
Fries Dagblad geweest en heeft een 
opleiding sociale-culturele theolo-
gie gedaan. Nu werkt ze enkele 
dagen als geestelijke verzorger bij 
de GGZ . Maar de meesten kennen 
haar als schrijfster. Ze heeft vele 
kinderboeken geschreven over o.a. 
geschiedenis, religie, apartheid enz. 

Ledenvergadering 
Vrouwen op Weg
Cita v.d. Woude opende deze vergadering, i.p.v. onze voorzitster 
Martha Veenstra. Zij zat in thuisisolatie omdat ze was getest 
voor corona. Ook bestuurslid Greetje Kroondijk was afwezig, ze 
had lichte coronaklachten.

NOVEMBER
6 Snertactie (€3,- per liter)
 14.00 uur Café Donkerbroek Klaverjassen inleg € 5,00
17 Vrouwen op Weg: Mevr. P. Medema–de Vlieger: Ze vertelt 
 over haar werk als verpleegkundige op een trauma-
 helikopter van het UMCG
18 19:30 Pro rege: Voorlichtingsavond over vluchtelingen op 
 Lesbos voor jongeren
22-27 Huis-aan-huis collecte kerk in actie voor vluchtelingen-
 kinderen in Griekenland
26 19:00 Fabryk design:  Myn teatrale fryske hert door Jelle 
 Terwal

DORPSAGENDADORPSAGENDA

Maar ook in de kap, van buitenaf 
niet waarneembaar, zie je dat de 
eikenhouten kapdelen hergebruikt 
zijn. Tijdens de restauratie zijn 
onder de vloer sporen gevonden die 
er op duiden dat er in de 15e eeuw al 
een kerk in Donkerbroek stond. De 
toren is in 1860 gebouwd. De klok-
kenstoel is van jongere datum. De 
huidige stoel is in 1974 gebouwd. 
Deze heeft verschillende voorgan-
gers gehad.

De grote klok is in 1502 gego-
ten, weegt 810 kg en heeft een 
doorsnede van 111 cm. De kleine 
klok is vermoedelijk begin 14e eeuw 
gegoten, weegt 415 kg en heeft 
een doorsnede van 90 cm. De klok-
kenstoel van Donkerbroek is een 
van de grootste klokkenstoelen in 
de Stellingwerven. Volgens histori-
sche prenten heeft de klokkenstoel 
ook aan de zuidzijde van de kerk 
gestaan. 

De klokken hebben altijd in een 
klokkenstoel buiten gehangen. 
Klokken werden veelal vanwege 
geldgebrek in een klokkenstoel 
gehangen. Een zware toren bou-
wen was duur. Klokkenstoelen zie 
je alleen maar in midden en zuid 
Fryslân en in het grensgebied van 
Fryslân met Overijsel, Groningen 
en Drenthe. Er is over de historie 
van de kerk en de klokkenstoel nog 
veel meer te vertellen. Dat bewaren 
we voor een volgende keer.

Dit najaar is er onderhoud aan de 
Laurenstsjerke en de klokkenstoel 
uitgevoerd. Elke twee jaar wordt de 
kerk door de monumentenwacht 
geïnspecteerd en worden de gebre-
ken in een rapport aangegeven. 
Op basis van deze rapporten wordt 
elke zes jaar een onderhoudsplan 
gemaakt waarmee subsidie wordt 
aangevraagd. De subsidie is toege-
kend maar bij lange na niet toerei-

kend al het onderhoud 
mee te bekostigen. Een 
groot deel komt voor 
rekening van de kerke-
lijke gemeenschap. Het 
in dit onderhoudsplan opge-
nomen onderhoud is nu uitge-
voerd. Voor de klokkenstoel moet 
volgend jaar nog een deel uitge-
voerd worden. Het onderhoud voor 
de Laurenstsjerke bestaat voorna-
melijk uit schilderwerk van de toren 
en overige houten onderdelen van 
de kerk. Een aantal kleine her-
stelwerkzaamheden aan de hou-
ten onderdelen van de toren en de 
ramen moesten wel plaats vinden. 

Het voegwerk aan het metselwerk 
van de rollagen op de schuine 
gedeelten van de topgevel is her-

steld. Ook een aantal ijzeren ankers 
zouden uit het metselwerk moeten 
worden uitgekapt. Het vermoeden 
bestond dat deze ankers in het met-
selwerk ernstig zouden gaan roesten 
en daardoor het metselwerk bescha-
digen. Deze ijzeren ankers houden 
de natuurstenen schouderstukken, 
dit zijn de natuurstenen stukken op 
de grens waar het schuine deel van 
de voorgevel begint, op zijn plaats. 

Een aantal andere ankers verbinden 
de houten constructie van de toren 
met het metselwerk van de voorge-
vel. In eerste instantie is het anker 
dat aan de buitenzijde de meeste 
roestvorming vertoonde uitgekapt. 
De roestvorming in het metselwerk 
was echter te verwaarlozen. Hierop 
is besloten de andere drie ankers 
niet uit te kappen. 

Intussen is de steiger om de klok-
kenstoel geplaatst. De klokken-
stoel is gemaakt van de houtsoort 
Billinga. Dit komt uit tropisch west 
Afrika. Deze houtsoort is zeer duur-
zaam. Het wordt ook bij water-
bouwkundige werken toegepast. 
Alle houtsoorten werken, hier-
mee wordt krimpen en uitzetten 

bedoeld, maar de ene houtsoort 
werkt meer dan de andere 

houtsoort. Billinga werkt 
vrij veel en hoe dikker 
de maten hoe meer het 
werkt. Bij de bouw in 
1974 is de klokkenstoel 
geschilderd en na die 

tijd nog vele malen over 
geschilderd. Door het werken 

van het hout ontstaan er kleine 
scheuren en gaan de houtverbindin-
gen open staan. 

In het verleden werd de naden en 
kieren veelal gedicht door deze af te 
kitten. Door de grote werking van 
het hout knapte de kitafdichting 
vaak al snel weer los zodat er water 
in de verbindingen kan komen. Dit 
water kan er door de kit die niet los 
knapt vaak niet weer uit. Het gevolg 
is dat er op een aantal plaatsen toch 
houtrot is ontstaan. 

Onderhoud Laurenstsjerke en Klokkenstoel
De Laurenstsjerke is gebouwd in 1714 op de fundering van 
een vroegere kerk. Oudere bouwmaterialen zijn hergebruikt. In 
de muren is dat goed te zien aan de hand van de verschillende 
steenformaten die gebruikt zijn. 

Het College van Kerkrentmeesters 
heeft dan ook besloten de klok-
kenstoel van zijn verflaag te ont-
doen. Het hout heeft de verflaag niet 
nodig. De verf is alleen decoratief 
en werkt nadelig met betrekking 
tot het onderhoud. Het verwijderen 
van de verf is een wijziging aan de 
klokkenstoel. Er zal daarom een 
vergunning voor aangevraagd die-
nen te worden. Deze werkzaamhe-
den zullen niet eerder dan volgend 
jaar plaats vinden. Na verloop van 
tijd vergrijst het hout van de klok-
kenstoel en wordt het zilvergrijs. 
Hierdoor kunnen we de levensloop 
van de klokkenstoel verlengen. 

De kosten voor het verwijderen van 
de verflaag zijn hoger dan een schil-
derbeurt maar de stoel hoeft niet 
weer geschilderd te worden. Op één 
van de poten is al verf verwijderd. 
Dit is nog niet het eindresultaat 
omdat dit deel nog wel geschuurd 
dient te worden. Maar er kan wel 
vast een indruk gekregen worden 
hoe het er volgend jaar uit komt 
te zien. 

Het dak van de klokkenstoel bestaat 
uit gepotdekselde (schuin over 
elkaar heen geplaatste delen) hou-
ten delen. Deze blijven wel geschil-

derd. Zodra de steiger om de klok-
kenstoel gereed is zal het dak geïn-
specteerd worden. De in 1974 toege-
paste dakconstructie is zeer onder-
houdsgevoelig. Aangetaste houten 
delen dienen vervangen te worden 
en het geheel zal weer geschilderd 
worden. Aan de onderkant van de 
poten van de klokkenstoel is 30mm 
afgezaagd. De onderkant is geseald 
om vochtintreding tegen te gaan 
en de poten zijn op rubber blokken 
geplaatst zodat het tussen de bolste-
nen en de onderkant van de poten 
goed kan ventileren. Dit is ook de 
reden dat de klokken een tijdje niet 
geluid konden worden. Ook tijdens 
de schilderwerkzaamheden kan het 
voorkomen dat de klokken enige 
tijd uitgezet worden. 

Kerk en klokkenstoel moeten na 
deze uitgebreide onderhoudsbeurt 
er weer een hele tijd tegen kunnen. 
En kunnen we nog lange tijd van 
het gelui van de klokken genieten. 

Jouke Jongsma
Adviseur College van 
Kerkrentmeesters van de 
Protestantse Gemeente 
Donkerbroek-Haule.

Verzoek om financiële bijdrage
Het artikel over het groot onderhoud aan de Laurenstjerke en klokken-
stoel vertelt u wat nodig is om dit rijksmonument voor Donkerbroek 
in goede staat te houden. 
Bij de krant is een brief met verzoek om een gift bezorgd. Wij vragen 
aan u als inwoners van Donkerbroek om een gift om deze restauratie/
onderhoud te bekostigen.
 
U kunt uw gift overmaken op bankrekening: NL17 RABO 0314600043 
tnv Prot. Gem. Donkerbroek-Haule onder vermelding Laurenstsjerke. 

De Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule heeft een ANBI status. 
Uw gift komt hiermee in aanmerking voor belastingaftrek. Als u meer 
dan 1% van uw verzamelinkomen en tevens meer dan € 60,00 aan 
giften per jaar heeft, is het meerdere tot maximaal 10% van het verza-
melinkomen aftrekbaar.

De Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule dankt u bij voorbaat 
hartelijk voor uw gift. 

Het zijn boeken met waargebeurde 
verhalen met een vleugje fantasie.
Het eerste gedeelte van haar lezing 
gaat over haar boek “Buiten is het 
oorlog”.

Iedereen kent het aangrijpende 
verhaal van Anne Frank.Dit boek 
beschrijft het leven van Anne Frank, 
de zorgeloze jeugdjaren tot aan het 
intens verdrietige einde. Dit boek is 
geschreven voor kinderen vanaf tien 
jaar. Mevr. v.d. Molen heeft veel hulp 
gehad bij het schrijven van o.a. de 
Anne Frank Stichting. Ook heeft ze 
veel reizen gemaakt om zich voor te 
bereiden. Ze is naar verschillende 
concentratiekampen geweest, waar-
onder Auschwitz. In verschillende 
landen is dit boek uitgebracht en in 
vele talen. Ook geeft ze veel lezin-
gen op scholen. Tot slot leest ze nog 
een kort stukje voor uit het boek. 
Na de tweede pauze vervolgt ze haar 
lezing over haar boek over Etty 
Hillesum. ‘Ik zou lang willen leven 
“. Dit boek heeft ze geschreven 
samen met Dhr. Klaas Smelik. Klaas 
Smelik is de zoon van Etty’s vriend 
Klaas die haar dagboek na de oorlog 
in bewaring kreeg.

Etty was 26 jaar toen de oorlog 
uitbrak en een jaar later begon ze 
met het schrijven van een dagboek. 
Dit op advies van haar grote liefde 
Julius Spier. Ze schreef over haar 
liefde voor mensen en voor het 
leven. En ook over haar persoon-
lijke en innerlijke ontwikkeling te 
midden van alle oorlogsgeweld.

In het begin van de oorlog werkte 

ze een tijdlang bij de Joodse Raad 
in Amsterdam. Vrienden van haar 
raadden haar aan om onder te dui-
ken, maar dat wilde ze niet. Ze 
schreef in haar dagboek “Ik wil het 
lot van mijn volk dragen, ook al 
zal het mijn dood zijn”. Ook een 
dagboek citaat is “We moeten bij 
onszelf beginnen om de haat te 
bestrijden”.

In het kamp Westerbork waar ze 
een tijdlang werkte probeerde ze 
iedereen tot steun te zijn. De laatste 
woorden die ze heeft geschreven 
was een brief aan haar vriendin, die 
ze uit de trein heeft gegooid, toen 

ze onderweg was naar het concen-
tratiekamp Auschwitz. Ze schreef 
“We hebben zingend dit kamp ver-
laten”. Eind 1943 is ze overleden, 
ook haar familie heeft de oorlog niet 
overleeft. De dagboeken zijn in 1981 
gebundeld en uitgegeven onder de 
titel ”Het verstoorde leven”. 

Tot slot las Mevr. v.d. Molen nog 
enkele bladzijden voor uit het boek.
Cita bedankte mevr. v.d. Molen voor 
de indrukwekkende en boeiende 
lezing en bood haar een enveloppe 
met inhoud aan. De avond werd 
afgesloten met het gedicht “Lieve 
God”.

De kerk
is in 1714

gebouwd en
staat nu in de

steigers
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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

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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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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

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
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Dit was de kop van een artikel in 
het Friesch Dagblad deze zomer. 
Het artikel was een interview van 
Wiggele Wouda met Jentsje van de 
Molen en begon zo:

Jentsje van der Molen (41) uit Ee 
hielp vijf jaar geleden vluchtelingen 
bij Lesbos. Nu kan hij pas terugzien, 
want de emoties waren soms groot. 
“uit het pikkedonker doken allerlai 
bootjes op. Honderden mensen net 
als jij en ik, alleen beroofd van hun 
vrijheid en van hun thuis.” 

Jentsje werkte al als vrijwilliger bij de 
Koninklijke Nederlandse Reddings 
Maatschappij (KNRM) toen hij zich 
vijf jaar geleden aanmelde bij de 
Stichting Bootvluchtelingen om te 
helpen.

De aanleiding om te helpen was 
de foto van het kleine driejarige 
Syrische jongetje Alan Kundi met 
zijn rode t-shirt dat dood op het 
strand aanspoelt. Waarschijnlijk 
kunt u zich deze foto nog wel her-
inneren. Zijn motto; ”je bent er om 
een ander te helpen.” Hij vertrok in 
2016 naar Lesbos en gaat daar aan 
de slag. Dit maakte diepe indruk 
op hem. Nu wil hij graag over zijn 
ervaringen vertellen en hoe het hem 
heeft verandert als vader, als onder-
nemer, als mens.

Wij hebben Jentsje uitgenodigd 
om op 18 november zijn verhaal 
te delen met de jongeren van 
Donkerbroek. Een persoonlijk ver-
haal raakt je vaak nog veel meer 
dan wanneer je het via de media 
hoort. De aanleiding is de landelijke 
collecte die georganiseerd wordt 
door Kerk in Actie. Wij willen graag 
met onze jongeren gaan collecteren 

voor de vluchtelingenkinderen in 
Griekenland.

Het is bijna zover!!
In de week van 22 tot 27 november 
kunt u collectanten aan de deur 
verwachten.

Het volgende persbericht kregen wij 
van Kerk in actie.
De situatie is urgenter dan ooit. 
Meer dan 50.000 kinderen verblij-
ven onder erbarmelijke omstandig-
heden op Griekse eilanden of op het 
vasteland. Door de trage procedures 
zitten sommigen daar wel drie jaar.

Een van hen is Ilana uit Afghanistan. 
Ze zegt: “Vier jaar geleden voelden 
mijn ouders zich gedwongen om te 
vluchten. Na een reis vol gevaren 
kwamen we met een hart vol hoop 
op Lesbos aan. De werkelijkheid in 
het vluchtelingenkamp was anders. 
De enorme hitte of bittere kou zijn 
verschrikkelijk. Soms is er geen 
eten, geen water en geen plek om 
te slapen. Alle onzekerheden maken 
me gek. Ons asielverzoek is al drie 
keer afgewezen.”

Stukje welvaart delen
Kerk in Actie, die de huis-aan-huis-
collecte organiseert, helpt vluchte-
lingenkinderen in Griekenland met 
voedsel, kleding, zorg en onderwijs 
en probeert ze op een betere plek 
te krijgen. Op meer dan zeshon-
derd plekken gaan collectanten van 
22 - 27 november langs de deuren. 
“Kerk in Actie geeft op deze manier 
handen en voeten aan het delen 
van een stukje welvaart met onze 
naasten”, vertelt een collectecoör-
dinator. “Het is schrijnend om te 
zien hoe wij in Europa omgaan met 
vluchtelingen, kwetsbare mensen 

Op een boot bij Lesbos 
verliezen vooroordelen 
het van de werkelijkheid

die op zoek zijn naar een klein 
beetje veiligheid. Misschien is het 
slechts een druppel op een gloei-
ende plaat, maar voor mensen die 
zo’n druppel krijgen, is het heel 
belangrijk. De kring van invloed die 
we wel hebben, moeten we benut-
ten om iets te doen voor kwetsbare 
medemensen.” 

In de knel
Kerk in Actie is het diaconale pro-
gramma van de Protestantse Kerk 
in Nederland. De organisatie zet 
zich wereldwijd in tegen armoede 
en onrecht. De projecten van Kerk 
in Actie richten zich op mensen 
die slachtoffer zijn van rampen en 
conflicten, mensen die niet in vrij-
heid kunnen geloven en mensen die 
leven in armoede. Een belangrijk 
deel van het werk van Kerk in Actie 
richt zich op kinderen die in de 
knel zitten door oorlog, armoede of 
uitbuiting. Kijk ook op kerkinactie.
nl/griekenland.

Geef gul aan de collectant! 
Namens alle vluchtelingenkinde-
ren in Griekenland: dank voor uw 
betrokkenheid.

Dit voorjaar zag ik op een zondag-
morgen tussen een groepje spreeu-
wen een wat grotere vogel. Er kwam 
toen geen krant uit maar daarom nu 
in de herfst maar een artikel over 
deze bijzondere waarneming. Toen 
die zich omdraaide zag ik de witte 
borstvlek en het was onmiskenbaar 
de beflijster. Door deze witte bef 
wordt hij in Friesland de dominee 

lijster genoemd. Het is een halve 
maanvormige sikkel. 

Deze vogel komt in het voorjaar en 
in de herfst bij ons op doortrek. De 
meeste waarnemingen zijn in het 
voorjaar.  Het mannetje is gitzwart 
en het vrouwtje meer bruinachtig. 
Ook is dan de witte bef valer van 
kleur. In ‘Vogels in Friesland’ opge-
zocht hoe veel meldingen er in de 

loop van de tijd zijn verzameld en 
dat waren er niet zo heel veel. 

Zo is de eerste melding van de soort 
van de bekende vogelaar Albarda 
in 1884,  daarna steeds meldingen 
van enkele aantallen op doortrek. 
Opmerkelijk is wel de melding van 
een polier in Leeuwarden. Die kreeg 
6 exemplaren van de lijstervangers 
uit Gaasterland. Daar verdienden de 
arbeiders een paar centen mee om 
lijsters te vangen. De zang lijkt op 
die van de merel, ook de angstkreet 
bij gevaar is eender.

De vogel heeft als broedgebied een 
deel van Engeland, Denemarken 
en Zweden. Het is niet bekend in 
welke aantallen ze daar broeden. 
Het broedsel ligt vaak gewoon op de 
grond tussen de struiken en heeft 
meestal een aantal van vier eieren 
die na een broedperiode van 15 
dagen uit komen. 

Meestal volgt er een tweede legsel. 
In de herfst gaan ze op trek om in 
het voorjaar terug te keren naar 
hun broedgebied. De winterperi-
ode verblijven ze in de zuidelijke 
gebieden. In Frankrijk wordt er nog 
steeds op gejaagd.

Bijzondere 
waarneming 
Ik kreeg een belletje van mevrouw 
Hoekstra dat er op hun nest-
kastje 25 vlinders zaten van de 

Beflijster
Latijnse naam: Turdus torquatis torquatis Linaeus

Fryske namme: Dominylyster

Dagpouwoog. Later zaten ze op de 
warme muur zich nog even op te 
warmen. Op mijn vraag of ze in 
de tuin ook de plant herfstaster 
(Jouster Merkeblom) hadden staan, 
bleek dit het geval te zijn. Bij mooi 
weer is dat de laatste plant waar nog 
nectar valt te halen. 

Als er zoveel bij elkaar zijn is dat 
wel een teken van weinig voedsel, 
maar het is wel een heel leuke waar-
neming. Ook missen ze de plekken 
met de brandnetel. Dat is de waard-
plant om de eitjes af te zetten en 
daar leven de rupsjes onder het blad 
dat tot hun voedsel behoort.

Geachte dorpsgenoten,
De eerste twee maanden van het Nachtdravers seizoen zit-
ten er alweer op, we hebben al een aantal vergaderingen 
gehad en we zijn hard aan het nadenken hoe we de rest 
van het seizoen gaan invullen. De Nachtdravers enveloppen 
zijn in de weken 42 en 43 opgehaald, mocht u ons nou net 
hebben gemist en heeft u nog wel een envelop thuis lig-
gen dat kunt u deze nog altijd inleveren bij de voorzitter; 
Harold Vogelzang wonend op Herenweg 46. Ook kunt u 
hem natuurlijk altijd bellen zodat wij nogmaals bij de deur 
langs kunnen komen, u kunt daarvoor contact opnemen met het volgende nummer; 0627405590. 

De Nachtdravers

Eindelijk is het zover: op woens-
dagavond 6 oktober vanaf 20:00 
uurbegint het nieuwe seizoen van 
Schaakclub Bakkeveen weer. 

Dit jaar spelen we in het gebouw 
de Driehoek, Merkebuorren 3 in 
Wijnjewoude.  Ondanks dat de 
meeste Corona maatregelen niet 
meer van kracht zijn zal er nog 
steeds worden gespeeld met in acht 
neming van de regels die op dit 
moment gelden en die zijn opgesteld 
door de Koninklijke Nederlandse 
Schaakbond.

De bedoeling is om dit jaar weer 
een interne competitie te spelen en 
mee te doen aan de competitie van 
de Friese Schaakbond. Daarnaast 
zullen er ook andere schaakevene-
menten worden georganiseerd.  Bij 
voldoende belangstelling kan er in 
overleg ook schaaktraining worden 
gegeven.

Nieuwe leden zijn uiteraard van 
harte welkom, zowel beginners, 
gevorderden en meesters! U kunt 

natuurlijk ook gewoon langskomen 
op de woensdagavond om eens een 
kijkje te komen nemen bij onze 
club.

Voor meer informatie kunt u naar 
de website gaan: www.schaakclub-
bakkeveen.nl, of een email sturen 
naar info@schaakclub-bakkeveen.
nl,  of direct contact opnemen met 
Jasper Zijlstra (06-23829269).

Schaakclub gaat weer van start
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HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

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

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

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

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Autorijschool Piet van Veenen 

Het Hoge Stuk 27 
8431 KL Oosterwolde Fr 
 

0516-515717 | 06-22650279 
 

autorijschoolpietvanveenen@gmail.com 
 

www.autorijschoolpietvanveenen.nl 

DE EERSTE TIEN LESSEN 
VOOR € 380,- 

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
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De vogelwacht van Donkerbroek zet zich 
in voor het welwezen van vogels in en om 
Donkerbroek. Niet alleen weidevogels maar 
dus ook kerkuilen. Met de kerkuil ging het 
jaren niet zo goed. Het aantal kerkuilen in 
Nederland liep enorm terug. Om hier wat 
aan te kunnen doen moet je de verschillende 
beestjes wel uit elkaar kunnen houden en 
volgen. Zoals je een kentekenplaat hebt voor 
auto’s heb je ringen voor vogels.

Dat aanbrengen van deze ringen is nogal 
een precies werkje en niet iedereen mag 
dit zomaar doen Ook de vogelwacht van 
Donkerbroek niet. Daarvoor worden mensen 
speciaal opgeleid. Willie de Jager is een van 
deze mensen. Zij komt op verzoek van de 
vogelwacht langs om de vogels te ringen en 
op te meten. 

De vogelwacht is eerder in het jaar langs de 
verschillende nestkasten in boerenschuren 
langs geweest om te kijken waar er gebroed is 
en hoeveel eieren er in de kasten liggen. Eind 
juli is het dan tijd om langs de kasten te gaan 
om te kijken hoeveel uilen er nu in de kast 
zitten. En dat is nog een behoorlijke klus.

Gewapend met een lange ladder en een lange 
stok met een plaatje gaan Rommert en Sieger 
samen met Willie langs de verschillende nest-
kasten. Dit gebeurt aan het begin van de 
avond. Dan zijn de oude kerkuilen al de kast 
uit en zitten de jongen nog in de kast. De jon-
kies oefenen namelijk ‘s nachts in de schuur 
hun eerste rondjes. Als het trio in de schuur 
aan komt, pakken de heren eerst de lange stok 
met een plaatje er aan. Dit plaatje komt voor 
de opening van de kas. Zo kunnen de mannen 
de uiltjes veilig uit de kast halen. Om bij de 

kast te komen wordt de lange ladder gebruikt, 
want ook al hangen de kasten niet helemaal 
in de nok ze hangen een flink aantal meters 
van de grond. 

Ondertussen is Willie begonnen met het open 
klappen van haar koffer. Hierin zit alles wat 
ze nodig heeft om de beestjes straks te kun-
nen wegen en meten. Hierin zitten ook de 
ringen en het tangetje om ze vast te kunnen 

maken. Gade gesla-
gen door de mensen 
op de grond halen 
de heren een voor 
een de uilen voorzichtig uit de kast. De 
uilen zijn soms wat minder voorzichtig met 

de heren en de scherpe 
klauwen willen nog wel 
eens in de handen van 
de heren grijpen. 

Als eerste worden de 
vogels gewogen. Dit 
doet Willie met een 
simpel unster waaraan 
de uiltjes op de kop 
hangen. Daarna worden 
de vleugels gemeten 
hoe lang deze zijn en 
bepaald of het een man-
netje of een vrouwtje is. 
‘Dat kun je zien aan de 
strepen op de vleugels 
, of die doorlopen of in 
druppeltjes veranderen’ 
vertelt Willie terwijl ze 
met liefde de vleugels 

door de handen laat gaan. Nu rest nog de ring 

om het pootje en dan brengen de mannen de 
uilen weer naar hun kast. Een heel karwei als 
je bedenkt dat in een kast vaak 2 of 3 uiltjes 
zitten en op een avond meerder kasten wor-
den gedaan. Maar het werpt wel zijn vruchten 
af . Doordat er meer bekend is over de kerk-
uilen en er omgevingen gecreëerd worden 
waarin ze goed kunnen leven groeit de popu-
latie weer naar gezonde standen.

Als je een avondje opstap bent met deze men-
sen, kun je niet anders dan bewondering heb-
ben en enthousiast worden. Niet alleen over 
deze schitterende beesten maar ook over hun 
werk. En dat zou mooi zijn vertellen ze. Het 
aantal mensen dat kan ringen is maar beperkt 
en een aantal daarvan raakt op leeftijd en jong 
bloed zou dus erg welkom zijn. We moeten 
eigenlijk beginnen met opleiden nu zij er nog 
zijn. Dus als dit stukje je geboeid heeft, neem 
dan eens contact op met de vogelwacht hier 
in Donkerbroek. 

Daar hang je dan, op je kop, net uit je nest geplukt en zonder je moeder. Het lijkt 
een begin van een spannende film, maar dit overkwam een aantal jonge kerkuilen 
eind juli. Het klinkt wat heftig maar het is voor een goed doel en ze houden er 
een sieraad aan over. Dat sieraad is een ring en de start van ons verhaal.

De uil is uit de kast
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 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

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.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”

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl
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Rosita Woltjer, pedagogisch mede-
werker: ‘‘Dit is een superleuke actie. 
Kinderen leren hoe groente en fruit 
er uit ziet als het heel is, maar ook 
hoe het eruit ziet wanneer we het 
doormidden snijden. Ze maken ken-
nis met diverse smaken die niet alle 
kinderen thuis ervaren. We praten 
erover met de kinderen. Wat ken-
nen we al en wat is nieuw, zo leren 
ze ook nieuwe woorden zoals zoet, 
zuur, zacht, hard. Het is ook gezel-
lig met elkaar om groenten en fruit 
samen te eten.’’

Met het uitdelen wil Rotary Healthy 
Kids kinderen stimuleren om 

groenten en fruit te eten. Naast de 
fruitkisten zijn er ook waterdis-
pensers aangeboden, om het water 
drinken te stimuleren.

Op de basisscholen, peuterspeel-
groepen en kinderopvang worden 
ook beweeglessen door buurtsport-
coaches van Scala aangeboden. Daar 
blijft het niet bij, want zo gaan 
er binnenkort ook kookworkshops 
plaatsvinden op de basisscholen 
waarbij kinderen op een speelse 
manier leren over voeding en de 
duurzame voedselketen. Daarnaast 
kunnen scholen interventies kiezen 
op het gebied van voeding, bewe-

ging en gezondheid. Ate Buiteveld 
van Rotaryclub Oosterwolde: het 
doel van Rotary Helathy Kids is om 
de kinderen (op een speelse wijze)  
en hun directe omgeving kennis 
te laten maken met een gezonde 
leefstijl.

De houten kisten, die door de Kisten 
Koning zijn gemaakt, worden ieder 
kwartaal aangevuld met fruit van 
Woltinge groente- en fruitboer uit 
Appelscha.

Achtergrond
Rotaryclub Oosterwolde heeft 
samen met stichting Scala Rotary 
Healthy Kids Ooststellingwerf 
geïnitieerd. Dit project wil jonge 
kinderen in Ooststellingwerf op een 
speelse manier leren hoe ze gezond 
kunnen leven en opgroeien. 

Houten kisten vol groenten en fruit
voor kinderen op de peuterspeelgroepen 
en kinderopvang uit Ooststellingwerf
Oosterwolde – Deze week zijn er op alle kinderdagverblijven 
en peuterspeelgroepen in de gemeente Ooststellingwerf volle 
kisten bezorgd door Rotary Healthy Kids Ooststellingwerf met 
daarin groenten en fruit.

In sommige landen is dit zelfs 70%. 
In 2017 werden 87.000 vrouwen 
vermoord, de meesten door een 
partner of familielid. Geweld tegen 
vrouwen neemt allerlei vormen aan, 
van geweld achter de voordeur tot 
genitale mutilatie en van straatinti-
midatie tot moord.

Ook in Nederland is geweld tegen 
vrouwen een ernstig probleem. Uit 
Europees onderzoek blijkt dat hier 
45% van de vrouwen en meisjes 
met geweld te maken krijgen. 
Met de wereldwijde Orange the 
World campagne wordt aandacht 
gevraagd voor de strijd tegen dit 
geweld.

De quarantaine als gevolg van de 
Corona epidemie liet een explo-
sieve toename van geweld zien zo 
erg dat het de schaduwepidemie 
wordt genoemd.

Als er sprake is van geweld kan er 
gebeld worden met Veilig Thuis 
op 0800-2000. Voor hulp kan men 
ook terecht bij een apotheek. Bij 
het mondeling of schriftelijk door-
geven van codewoord “Masker 19” 
komt er actie voor hulp.

Sinds 2016 doet ook Nederland 
mee met de campagne, gecoör-
dineerd door een samenwer-
kingsverband van UN Women 

Nederland, Zonta Nederland en 
de Unie van Soroptimistclubs in 
Nederland, Suriname en Curaçao. 
Dit zijn serviceclubs voor vrouwen 
in Nederland.

Waarom de kleur Oranje? De kleur 
oranje staat symbool voor de dage-
raad : een stralende, optimistische 
toekomst vrij van geweld tegen 
vrouwen en meisjes. Wereldwijd 
worden in die periode gebouwen, 
monumenten, bruggen, fonteinen, 

standbeelden in het oranje licht 
gezet. Te denken valt aan Times 
Square, New York, de piramides 
buiten Caïro etc.

Ook hier in Nederland doen we dat 
de laatste 5 jaar. Friesland is een van 
de landelijke voortrekkers. Ook in 
de gemeente Ooststellingwerf gaan 
dit jaar een aantal gebouwen “in het 
oranje” en zullen er andere initia-
tieven zijn.

In 2021 ligt de nadruk van deze actie 
op Preventie. Belangrijk is vooral 
om niet alleen vrouwen en meisjes, 
maar nadrukkelijk ook mannen en 
jongens hierin te betrekken. Geen 
jongen wordt als dader geboren, hoe 

kunnen we ervoor zorgen dat zij 
dat ook niet worden?

Iets over het Soroptimisme in het 
algemeen: we zetten onze ken-
nis en vaardigheden in om zowel 
lokaal, landelijk als wereldwijd de 
positie van vrouwen en meisjes te 
verbeteren, waardoor we in staat 
zijn een bijdrage te leveren aan de 
samenleving.
De club waarvan ik lid ben is 
Soroptimistclub Friesland-
Zuid. Op onze site (Soroptimist 
Friesland-Zuid) kunt u lezen wie 
we zijn en waar we ons voor 
inzetten. Mocht u hierover meer 
willen weten, meldt dat op de 
site. Er wordt dan met u contact 
opgenomen.

Antoinette Veenhuis, 
Soroptimiste.

Orange The World 2021 of 
Stop Geweld Tegen Vrouwen
Van 25 november tot 10 december, 16 dagen lang, voeren we 
wereldwijd deze actie met als doel aandacht te vragen voor 
dit onderwerp. Een op de drie vrouwen krijgt in haar leven te 
maken met fysiek of seksueel geweld.

Appelscha – Jongeren konden afge-
lopen zaterdag meedoen aan de 
spokentocht. De organisatie lag in 
handen van Young Leaders en vier 
MDT jongeren die het traject MDT 
in perspectief volgen. In totaal lie-
pen 18 groepen de spokentocht 
door de bossen van Appelscha.

De groepen maakten een tocht langs 
killerclowns, zombies, geesten, een 
man met een kettingzaag, speciale 
geluiden dreunden door boxen en 
er waren lichten om het bos eng te 
verlichten. 

Laura Brinkman, Young Leaders 
trainer en Jongerenwerker bij Scala: 
,,We merkten dat de wens voor het 
organiseren van een spokentocht 
bij meerdere groepen jongeren er 
was en zo hebben we de groepen 
bij elkaar gebracht. De jongeren 
van Young Leaders en MDT kunnen 
terugkijken op een mooie spoken-
tocht waarin organisatietalenten 
van jongeren in de breedste zin van 
het woord aan bod kwamen.’’

Emily (14), Young Leader: ‘‘Voor de 
zomer zijn we al bij elkaar gekomen 
om te beginnen met de voorberei-
dingen voor de spokentocht. Dit was 
vlak na de Young Leader-training. 
We gingen tijdens de woensdag-
avonden met elkaar overleggen: 
Hoe gaan we dit doen, hoe gaan we 

inkopen doen, hoe komen we aan 
vrijwilligers, hoe kunnen mensen 
zich aanmelden. Op de dag zelf gin-
gen we de route doen met de vrijwil-
ligers, om hen te vertellen waar ze 
moeten staan. Het was echt cool om 
dit te organiseren. We hebben veel 
steun van Laura en Jacky gehad. 
Door Young Leaders ontdek je of 
je goed kan organiseren, of je goed 
kunt samenwerken of welke andere 
kwaliteiten je hebt.’’ 

De Young Leaders en MDT’ers trom-
melden in totaal ruim 50 vrijwil-
ligers op om de spokentocht te 
organiseren. Onder hen waren veel 
jongeren en ouders die verdeeld 
werden over 18 posten door de 
bossen van Appelscha. Ook waren 
er vrijwilligers die hielpen met 
schminken, met schmink van de 
Verkleedkoffer uit Oosterwolde. Om 
de Young Leaders en MDT’ers goed 
voorbereid de spoktentocht te laten 
organiseren kregen zij vooraf ook 
acteerlessen van een Scare-actor. Na 
afloop bood de Hildenberg een ver-
diend broodjes knakworst en choco-
melk aan de jongeren.

Spokentocht door 
Young Leaders en MDT’ers 
succes in Appelscha

Wethouder Esther Verhagen: “Ik 
ben blij met de website het beweeg-
plein. Sporten en bewegen is niet 
alleen goed voor lichaam en geest, 
maar het is ook een manier om 
elkaar te ontmoeten. Een groep van 
betrokken vrijwilligers hebben zich 
ingezet om deze website te reali-
seren, omdat ze merkten dat veel 
inwoners geen zicht hadden op het 
sport en beweeg aanbod in onze 
gemeente. Dankzij deze vrijwilligers 
is dit mooie idee nu werkelijkheid 
geworden.”

Apotheker Rogier Hilbers: “Als apo-
theker ben ik geneesmiddelenex-
pert en help mijn patiënten om het 
juiste geneesmiddel veilig te gebrui-
ken. Een belangrijk aspect daarbij 
is het verminderen van het aantal 
geneesmiddelen en daarbij speelt 
preventie een belangrijke rol. Om 
dit te versterken in onze gemeente 
ben ik als vrijwilliger in de thema-
groep Inclusief Sporten en Bewegen 
gestapt. Uiteindelijk hebben we 

samen de prachtige website beweeg-
plein.nl opgezet met een fantastisch 
team van bevlogen mensen!”

Winactie 
Vanuit het Beweegplein is er ter 
promotie een wedstrijd uitgezet: 
Wie is de allerleukste sport- of 
beweegaanbieder in de gemeente?  
Alle sport- en beweegaanbieders in 
Ooststellingwerf kunnen hieraan 
meedoen. Zij worden de komende 
weken hiervoor persoonlijk bena-
derd. 

Nieuwsgierig geworden? Bekijk alle 
sporten op www.beweegplein.nl

Sportwebsite voor
inwoners Ooststellingwerf
Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf kunnen vanaf 
vandaag op één plek alle sport- en beweegaanbieders, sportac-
comodaties en sportevenementen vinden. Vandaag is namelijk 
de website www.beweegplein.nl live gegaan.

Heb je een activiteit?
Geef dit door voor de dorpsagenda!
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Kookt u, 
of koken wij
vandaag?

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

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

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:

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

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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

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

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

CouperusAutoverhuur
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Hoe loods je dit unieke gebied 
zonder al te veel beschadigingen 
door deze zorgelijke periode van 
stikstofproblemen en klimaats-
verandering naar betere tijden? 
Zodat dit veengebied, dat een van 
de meest bijzondere en een van 
de laatste levend hoogveengebie-
den in Europa is, ook voor de toe-
komst bewaard blijft? 

Fochteloo: één van de vroegst 
bewoonde gebieden
Fochteloo behoort tot de vroegst 
bewoonde gebieden van Noord-
Nederland. Al voor onze jaartel-
ling was er sprake van bewoning. 
Dat werd duidelijk toen de beken-
de prof. A.E. van Giffen in de der-
tiger jaren van de vorige eeuw de 
grondsporen van een nederzet-
ting uit de prehistorie ontdekte. 
Dat houdt meteen in dat er toen 
al sprake moet zijn geweest van 
de invloed van het gebied op de 
mens en andersom.

Het Fochteloërveen, dat ooit 
10.000 bunder groot was en nu 
nog maar uit 2.600 bunder be-
staat, is een gebied waar de bewo-
ners in de nabije omgeving door 
de eeuwen heen op verschillende 
manieren mee te maken hebben 
gehad of dat nog altijd hebben. 
Misschien is het steken van turf 
wel een van de bekendste voor-
beelden daarvan. Turf is lange 
tijd en in verschillende periodes 
van belang geweest als brandstof. 
Dat duurde voort totdat de steen-
kolen hun intrede deden. 

‘Van Iestied naor Wieshied’: 
van oergebied tot het natuurge-
bied van nu
Van alle aspecten die met het 
Fochteloërveen te maken hadden, 
of nog hebben, heeft de stichting 
Stellingwarver Schrieversronte 
(instituut voor taal en streekcul-
tuur in Stellingwerf) in Oldeber-
koop een film geproduceerd. Een 
film in de vorm van een verhalen-
de documentaire. Hoe ontstond 

het gebied, wie woonden er, hoe 
leefden de mensen met en op het 
veen, wat veranderde er door de 
jaren heen, wat is het belang van 
het veen natuurgebied. 

Met deze brede opzet wil de 
Schrieversronte vooral laten zien 
wat het Fochteloërveen door de 
eeuwen heen is geweest: van oer-
gebied tot van levensbelang voor 
de bewoners, tot het natuurge-
bied van nu. Aantrekkelijk voor 
de mensen in de buurt en voor 
bezoekers van heinde en ver. De 
film werd financieel mogelijk 
gemaakt door Rabobank Heeren-
veen-Zuidoost Friesland.  

Ontstaans- en 
landschapsgeschiedenis
In de film is er veel aandacht voor 
de ontstaans- en landschapsge-
schiedenis van het gebied. Met 
name dr. Roy van Beek (arche-
oloog) en promovendus Cindy 
Quik (fysisch geograaf) vertellen 
hierover. Beide zijn verbonden 
aan de WUR (Wageningen Univer-
sity & Research). Landschapshis-
toricus drs. Dennis Worst uit El-
sloo (promovendus bij professor 
dr. Theo Spek van de RU Gronin-

gen) gaat uitgebreid in over de 
bijzondere landschapsgeschiede-
nis van het Fochteloërveen. 

Medewerking streekkenners
In de film vertellen streekkenners 
Otto de Vent en Jan Oosterkamp 
over twee interessante onder-
werpen. Zo vertelt De Vent over 
de verbouw van boekweit op het 
veen, zoals dat in de 19e eeuw 
nog gebeurde en wat toen een 
belangrijke bron van inkomsten 
was voor flink wat inwoners in de 
regio. Jan Oosterkamp, hij over-
leed helaas op 91-jarige leeftijd in 
september 2020, vertelt over het 
Fochteloërveen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog.

Natuurmonumenten
Natuurlijk komt in de documen-
taire ook Natuurmonumenten, 
de beheerder van het veengebied, 
aan het woord bij monde van 
coördinator en boswachter Mar-
tin Snip. Met name wordt inge-
gaan op de beheerplannen voor 
de naaste toekomst en daarna, 
maar ook op de landschappelijke 
waarde van het Fochteloërveen in 
samenhang met de landelijke ge-
bieden eromheen. 

Historicus en filmmaker 
Thomas Rovers
Voor het schrijven van het ver-
haal en het opnemen en regis-
seren van ‘Et Fochtelervene - van 
Iestied naor Wieshied’ werd his-
toricus en filmmaker Thomas 
Rovers uit Groningen gevraagd. 
Eerder had Rovers voor de Schrie-
versronte al zijn sporen verdiend 
met het schrijven van het script 
en regisseren  van de historische 
speelfilm ‘Daor klept de klokke 
weer’. Behalve zijn studie geschie-
denis aan de RUG volgde Rovers 
ook een camera en montage tra-
ject aan de filmschool Open Stu-
dio te Amsterdam en maakt hij 
promotiefilms voor onder andere 
bedrijven en ondernemers.

Documentaire op tv
De première van ‘Et Fochteler-
vene - van Iestied naor Wieshied’ 
was op zondag 24 oktober op RTV 
Drenthe. De film is in november 
nog te zien in de ’doku-wike’ van 
Omrop Fryslân.

U kunt (onder embargo) de film 
bekijken via de beschermde 
link: https://www.youtube.com/
watch?v=TXekDsSrYFc

’Et Fochtelervene - van Iestied naor Wieshied’

Documentaire over het Fochteloërveen
Wanneer tegenwoordig het Fochteloërveen het onderwerp 
van gesprek is gaat het al gauw over de kraanvogels die er 
sinds een paar jaar weer voorkomen. Of het gaat over de pro-
blemen rond de stikstof waar ook dit gebied mee te maken 
heeft. En er rijst dan ook al gauw de vraag wat het goed behe-
ren ervan eigenlijk inhoudt

Het Fochteloërveen was lang geleden ruim 10.000 bunder groot.

Stellingwerfs

De documentaire ‘Et Fochtel-
ervene - van Iestied naor Wie-
shied’ is deels in het Neder-
saksische Stellingwerfs. Dat is 
immers de taal van het gebied 
door de eeuwen heen, en door 
deze keuze blijft het verhaal 
ook zo authentiek mogelijk. 
Het gaat hier in meerdere op-
zichten om cultureel erfgoed 
die onlosmakelijk met elkaar 
zijn verbonden en die op de 
meest verantwoorde wijze 
worden verbeeld en verwoord. 
Er is gezorgd voor een Neder-
landstalige ondertiteling.

ANWB AutoMaatje is een voor 
Ooststellingwerf nieuwe aanpak, 

waarbij vrijwilligers met hun eigen 
auto minder mobiele buurtgeno-

ten vervoeren. Hiervoor ontvan-
gen zij van de passagier een kleine 
kilometervergoeding. Het gaat om 
ritten naar bijvoorbeeld de kap-
per, de huisarts, het ziekenhuis, 
maar ook weer lekker op de koffie 

bij een vriendin of naar een uitje. 
Maatje wordt met een hoofdletter M 
geschreven, omdat de sociale con-
tacten, voor zowel deelnemer als de 
chauffeurs minstens zo belangrijk 
zijn als het vervoer.  

Wethouder Esther Verhagen 
hoopt dat de gemeente met ANWB 
AutoMaatje inwoners kan helpen 
om beter deel te nemen aan de 
maatschappij. “Met elkaar willen 
we mensen zo lang mogelijk mobiel 
houden en deel laten nemen aan het 
sociaalmaatschappelijke verkeer. 
ANWB AutoMaatje is door buurtge-
noten, voor minder mobiele buurt-
genoten.” 

Coördinator van AutoMaatje is 
Basimeh Fokkema van stichting 
Scala: “Alleen samen met de vrijwil-
ligers kunnen we dit project tot een 
succes maken. We hebben al drie 
chauffeurs, waar we ontzettend blij 
mee zijn. Daarbij zoeken we extra 
vrijwilligers, zodat we straks genoeg 
mensen hebben om aan de hopelijk 
grote vraag naar ritten te voldoen.”

Een chauffeur van AutoMaatje helpt 
inwoners om vaker onderweg te zijn 
en meer onder de mensen te komen. 
Een praatje en contact met de deel-
nemer maakt de rit plezierig voor 
beide partijen. AutoMaatje houdt 
rekening met de mogelijkheden en 
beschikbaarheid van de chauffeurs. 
Naast chauffeurs, zijn ook vrijwil-

Werving vrijwilligers voor AutoMaatje gestart
De gemeente Ooststellingwerf en stichting Scala starten van-
daag met ANWB AutoMaatje. Dit deden zij met een feestelijke 
ondertekening van het contract en het aansnijden van de taart. 

lige planners van harte welkom. Dit 
zijn vrijwilligers die het leuk vinden 
om de aanvragen aan te nemen en 
de ritten te plannen. 

Hester Plomp, directeur bestuur-
der van stichting Scala, vindt 
AutoMaatje een waardevolle  aan-
vulling voor onze inwoners, naast 
DRIVE (Dagelijks Rijden Inwoners 
Voor Elkaar) en naast de vervoers-
initiatieven van inwoners zelf in de 
dorpen. Met deze initiatieven wer-
ken we graag samen.  Half novem-
ber wordt de eerste feestelijke rit 
van ANWB AutoMaatje verwacht, 
daar kijken we naar uit!

Vrijwilliger of deelnemer 
worden?
Inwoners van Ooststellingwerf die 
meer willen weten of vrijwilliger 
willen worden bij ANWB AutoMaatje 
Ooststellingwerf kunnen contact 
opnemen met Basimeh Fokkema 
(stichting Scala) via 06 – 520 11 433 
of automaatje@scala-welzijn.nl
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T: 06 20 06 03 78
E: info@bvkvormgever.nl
www.bvkvormgever.nl

DRUKWERK
van geboortekaartje

tot rouwkaart
en van visitekaartje

tot reclamebord.
Alles is mogelĳ k!

KERST
KAARTEN

Jouw drukkerĳ 
dichtbĳ !
Mr. Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwĳ k

KAARTEN
verjaardag,
beterschap,

condoleances,
geluk, dank je wel,

sterkte, etc.

KANTOOR
schrĳ fblokken,

balpennen,
plakband/stift,
opberghoezen,

paperclips, nietjes,
printpapier

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

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

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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Nederland zond negen teams uit 
naar dit EK, en maar liefst zeven 
van deze teams kwamen uit de stal 
van topsportstichting Acro Academy 
Noord Nederland uit Marum. 
Ondanks de lastige voorbereidingen 
wisten de teams van Acro Academy 
zichzelf op dit belangrijke moment 
te overtreffen. 

Twee teams behaalden hier een 
Europese bronzen medaille, twee 

andere teams werden respectievelijk 
4e en 5e, en de overige drie teams 
stonden alleen maar niet in de finale 
vanwege de regel dat slechts één 
team per land door mag stromen 
- zonder de Nederlandse concurren-
tie in hun categorie hadden ze daar 
ook gestaan.

Het Junior 1 damespaar Tess 
Offringa en Esmee de Graaf 
(combi-team Acro Academy/SV 

Donkerbroek) wist de jury te impo-
neren met schitterende oefeningen. 
Zij stroomden daardoor als 3e door 
naar de finale, waar zij opnieuw 
een prachtig optreden neerzetten 
waardoor ze in de medaille ceremo-
nie het brons omgehangen kregen.  
Anna Koster kwam met partners 
Nova Houtman en Nynke Veenma 
uit in de Junior 1 damesgroepen 
(combi-team Acro Academy/SV 
Donkerbroek/FC Meppel). Ook zij 
wisten met prachtige oefeningen de 
finale te behalen, waar zij eveneens 
een bronzen medaille wisten te ver-
dienen. 

Voor Anna Koster was het een his-

torisch moment: in 2019 wist zij 
op het EK in Israël met toenmalig 
partner Robin Hooijenga het zilver 
binnen te slepen, zodat zij de eerste 
Nederlandse acrogymnaste is met 
twéé EK medailles op haar naam.

In de categorie gemengde paren 
jeugd kwam Ties Oosterhof uit 
Donkerbroek met zijn partner 
Rebecca Groote uit. Voor hen was 
het de laatste wedstrijd als team na 
vele succesvolle jaren. Op het EK 
zetten zij twee ijzersterke oefenin-
gen neer, en alleen bovenstaande 
landen-regel voorkwam dat zij daar-
mee hun welverdiende finaleplaats 
konden verzilveren. Met hun prach-

tige optreden kunnen zij niettemin 
zeer tevreden terugkijken op hun 
EK debuut. 

Fantastische resultaten dus in een 
tijd waarin nog nooit zo onzeker 
was hoe de concurrentie zou zijn, 
en ook een grote beloning voor het 
doorzettingsvermogen dat al deze 
gymnasten in de lastige corona-
periode getoond hebben. De Acro 
Academy is ontzettend trots op haar 
gymnasten. Voor sommigen van 
wie het EK de eerste internationale 
wedstrijd was, dat zij zich zó goed 
internationaal wisten te onderschei-
den.

Twee maal brons op EK Acrogym!

Na anderhalf jaar waarin de sport bijna stilstond omdat er 
nauwelijks samen getraind kon worden, werden van 23 tot en 
met 26 september de EAGC, de Europese Kampioenschappen 
Acrobatische Gymnastiek voor Jeugd en Junior 1 gehouden in 
Pesaro, Italië.

De medaillewinnaars met coaches Tweemaal brons op het Europees Kampioenschap

De Nederlandse delegatie tijdens 
het EK in Pesaro, Italië.

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

LDODK B3. De eerste 10 minu-
ten waren de teams gelijkwaar-
dig. Daarna werd het rommelige 
LDODK afgestraft en kwam de doel-
puntenmachine van de thuisploeg 
los. Het werd uiteindelijk 14-4. Een 
keurige 2e plaats in de eindstand, na 
kampioen Drachten B2.

De A2 verloor de laatste wedstrijd 
van het sterke team uit Rottevalle/
Eastermar/Drachtstercompanije. 
Die werden 2e in de eindrangschik-
king. DTS uit Surhuizum was hier 
de kampioen. De A2 eindigde als 3e 
in de poule.

De A1 bleef geheel puntloos. Soms 
werd er dik verloren (van SCO/
Leonidas en Nic Hoogkerk) en soms 
nipt (tegen Mid Fryslan en Harich). 

In de zaal zien we vast mooie din-
gen van dit team.

De C2, D1 en D2 eindigden ook 
onderaan. De E1 en E3 eindigden 
beide keurig als 2e in de poule. E2 
eindigde als 3e in de poule. 

Kortom genoeg te verbeteren bij 
de jeugd. De zaalcompetitie in De 
Boekhorst te Oosterwolde zal vast 
inspireren.

Volwassenen
De “volwassenen” doen het zeker 
niet onaardig. Het vlaggenschip zal 
halverwege het veldseizoen mooi in 
de middenmoot eindigen. (30 okto-
ber de laatste competitiewedstrijd 
op het veld). Als ze doen wat ze 
altijd doen, nl. pieken op de weide 
in Donkerbroek, kunnen we alleen 
nog maar omhoog kijken. Nee, niet 
sterren kijken. Omhoog in de stand. 
Dat bedoel ik.
ZKC’19 uut Emmen is hier de onbe-
twiste koploper . Op de voet gevolgd 
door Hoogkerk uit Hoogkerk.

Welverdraaid: Het reserve vlag-
genschip, de senioren 2, staan op 
de 1e positie in de ranglijst. Het 
onderlinge treffen met medekop-
loper SCO werd gisteren (23-
10-2021) afgehandeld met 
een 22-14 winst. In de 
pocket. Dit team moe-
ten we straks in april/
mei in Donkerbroek 
naar een kampioenschap 
schreeuwen. (beschaafd, 
mensen). 

Het 3e team (spelend in 
Oosterwolde) zat ingedeeld met 
3 Drentsche teams uit dezelfde 
regio, achtereenvolgens Koekange 
(Zorg da’j der bie bint), Uffelte en 
Ruinerwold.

Ons 3e team eindigde op een gedeel-
de 2e plaats. Kios uit Ruinerwold 
werd hier kampioen.

En dan: ons 4e team. De herfstcom-
petitie gespeeld op de zondagmor-
gen in Donkerbroek (want bijna 
alle spelers uut Donkerbroek). Ons 
Aukje heeft de draad weer opgepakt 
na een lange, lange blessure. En ook 
ons Inge van der Meulen doet weer 
(bijna) volledig mee, nog herstel-
lende van ….

In de laatste wedstrijd, thuis tegen 
Wez Handich/DOW/TFS werd er 
lekker gescoord en bleef de over-

winning met 14-9 in eigen dorp. 
Ook maar naar een kam-

pioenschap “burlen” in 
het voorjaar. Lintjo werd 
hier kampioen.

De apotheose kwam in het onder-
linge treffen tussen Donkerbroek/
Dio/VZK/Odis C1 tegen die ande-
re Ooststellingwerfse vereniging 
Lintjo. De Oldeberkopers hadden 
de eerste onderlinge ontmoeting 
gewonnen (9-6). In Haule was het 
loeispannend. De 6-4 voorsprong 
werd vlak voor tijd een nipte 6-5 
voorsprong en het luid aange-
moedigde Lintjo-team had nog 
goeie kansen. (net als wij trou-
wens). De strak leidende scheids  
Lisanne Kuipers liet zich niet van 

de wijs brengen en floot na de 
reguliere speeltijd op deze stand af. 
Een gedeeld kampioenschap tus-
sen Lintjo en DDOV. Bloemen voor 
Lintjo, gebak voor de Donkerbroek-
spelers. Coach Andrieske en trainer 
Haye keken tevreden toe.

De rest van de best
Na de feestvreugde mocht de B1 
aan de bak. Met hierin o.a. Evelien 
de Boer, Doutzen Heida en Myrte 
Postma. Zij namen het op tegen 

We hebben 
een kampioen
En als ik mij niet vergis: de eerste kampioen van de samenwer-
king !!! We feliciteren de C1 met dit prachtige resultaat.

Agenda
Donderdag 9 december a.s.

Jaarvergadering
Omni SV Donkerbroek. 
Aanvang 20.00 uur  Kantine

Denk
om jezelf én

denk om
elkaar!

Boven:
Trainer en coach kijken tevree 
naar C1.

Hiernaast:
Kampioensgebak!

Onder:
De kampioensfoto van C1

Een moment uit de wedstrijd Donkerbroek C1 - Lintjo C1.
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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

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

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

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

          

Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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


