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St. Thomasluiden

Het St. Thomasluiden is een 
gebeurtenis, die alleen in de 
Zuid-Oosthoek van Friesland 
voorkomt en die plaatsvindt tus-
sen kerstmis en nieuwjaar. In 
deze periode staat het iedereen 
vrij de klokken te luiden in de 
klokkenstoel. De klok moest 
zodanig geluid worden dat er 
een zogenaamde “vierkante slag” 
ontstond. Een bepaald ritme 
waarin de tonen te horen waren. 
Jongelui kwamen elkaar aflossen 
om het klokgelui aan de gang 
te houden zodat het geluid dag 
en nacht te horen was. In de 
19e eeuw en daarvoor sprak men 
van “pluslieden” Het woordje 
“plus” of pluis duidt erop dat 
het oorspronkelijk doel was om 
de lucht te zuiveren van boze 
geesten. Ofwel het was er niet 
pluis. Nu werd dit luiden in de 
vorige eeuw al verboden onder 
andere vanwege de vernielin-
gen op het kerkhof. Voor het 
St. Thomasluiden moet je tegen-
woordig in Oudehorne en Katlijk 
zijn. Ook in Donkerbroek luiden 
we de klokken om respectievelijk 
8,12 en 18 uur. Teken als start 
van de werkdag, middagpauze 
en einde werkdag. Verder luidt 
de klok bij begrafenissen en op 
zondagochtend als oproep voor 
de kerkdienst. Als u als lezer 
bovenstaande leest dan weet u 
dat ik als klokkenluider een bij-
zondere taak heb. Ik mag waar-
schuwen, oproepen en aange-
ven als iets niet pluis is of goed 
gaat. De klokkenluider maakt 
zich zorgen over de oorlog in 
Oekraïne. Het zinloze geweld. 
De zucht naar macht en dit in 
ons eigen Europa. Maar ernstige 
zorgen zijn er ook over de hoge 
inflatie en energiecrisis die velen 
treft. Dorpsgenoten met een laag 
inkomen maar ook degenen met 
een modaal inkomen krijgen het 
steeds moeilijker. Omzien naar 
elkaar is niet moeilijk maar doe 
het gewoon. Vrijwilligers zijn 
moeilijk te vinden. Zonder vrij-
willigers in de sport, de kerk, de 
muziek enzovoort verdwijnt de 
“mienskip” uit het dorp. Maar 
het dorpsfeest van 2023 kan het 
feest van de verbinding worden. 
De voorbereidingen alleen al zijn 
een feest van saamhorigheid. 
2023 heeft zeker ook mooie din-
gen in petto. En als u deze dagen 
echt wilt klokluiden ga dan eens 
naar Katlijk en pak het touw en 
luidt de klok. 

De klokkenluider wenst u een 
gezond en voorspoedig 2023.

Tussen de pakjes en ijsglijbaan 
stond in het midden de troon van 
een prinses. Zij liet alle genodig-
den mee genieten van haar mooie 
wereld. Zo kwamen daar de zeven 
dwergen samen met sneeuwwit-
je. Glittermensen lieten op ver-
schillende momenten mooie 
Acro acts zien op de vloer. 
Verschillende enthousi-

Winter wonderland
Dat was het thema van de gym uitvoering afgelopen zondag. In 
sporthal de Boekhorst was door hardwerkende vrijwilligers een 
spectaculair kerst achtig winterwonderland decor gebouwd. 

Op zaterdag 10 december 
stond de laatste wedstrijd voor 
de winterstop op het program-
ma. De JO11 had vóór de 
laatste wedstrijd een gedeelde 
1ste plek met Boornbergum.

Helaas kon de laatste wedstrijd 
tégen Boornbergum niet door gaan 
ivm het weer. Door het hogere doel-
puntensaldo van Donkerbroek JO11 
zijn zij kampioen geworden.

Dit moest natuurlijk gevierd wor-
den, daarom heeft de Burgemeester 
van Donkerbroek op zaterdag 17 
december aan alle spelers een 
medaille uitgereikt en kregen zij 
daarna nog patat met een snack bij 
de Stap es In.

Ook voor het volgende 
seizoen zijn de jongens 
(en meisje) zeer gemo-
tiveerd om er weer vol 
tegenaan te gaan.

JO11 Donkerbroek kampioen

Fijne Feestdagen
en een Goed 2023

Dit moest 
natuurlijk 
gevierd
worden!

aste groepen dieren kwamen voorbij 
zoals: ijsberen, konijnen en pin-
guïns. Meerdere keren kwamen 
Free runners voorbij die de vloer 
maar amper leken aan te raken. 
Zelfs een heuse Acro show van 
Frozen was te zien. 

Er gebeurde zoveel tijdens de reis 
waar de kinderen van de gym-

nastiek ons in mee namen 
dat niet alles te noemen is. 
Het spektakel leek voorbij 
toen de prinses niet meer 
genoeg kracht had om het 
laatste sprookje op te roe-
pen maar gelukkig kon het 

publiek een handje helpen door 
te zwaaien met gekleurde lampjes 
die onder de stoel bleken te zitten. 
De hele zaal deed gezellige mee met 
de pinguïn dans als afsluitende act.

Afscheid
Daarna was er na al het feest ook een 
moment voor een afscheid. Bernou 
zwaait, na 28 jaar de gymlessen te 
hebben verzorgd in Donkerbroek, 
af. In die tijd heeft ze heel wat 
kinderen in ons dorp met veel ple-
zier laten gymmen. Maar nu is het 
tijd om het stokje over te dragen. 
Gelukkig blijft ze voor een heel aan-
tal kinderen wel Juf Bernou, maar 
dan op de BSO. 

Al met al een zeer geslaagde avond 
waar iedereen, na al dat harde werk, 
tevreden op terug mag kijken!

Na
28 jaar

afscheid van
Bernou
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aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

Voor het verzorgen van  

UITVAARTEN EN CREMATIES 
kunt u een beroep doen op 

DRAAGT ELKANDERS 
LASTEN 

UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK 

T. Oldersma, voorzitter 
06 12890809 

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 

dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

WWW.DONKERBROEK.NL

BROEKJES

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever

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

Bedankt voor de vele prachtige kaarten die ik heb 
ontvangen in het ziekenhuis en tijdens mijn verblijf 
in Marrewyk, het was in een woord Geweldig! Ik 
werd er heel vrolijk van en ook het vele bezoek was 
heel erg fijn, even gezellig met elkaar praten. Bij 
mijn huiskomst werd ik wederom verrast met al-
lerlei presentjes, heel erg dank hiervoor. Het doet 
je goed als zoveel mensen even aan je denken. Ik 
wens jullie allemaal plezierige en gezellige feestda-
gen toe!!

Met een dikke knuffel en veel groeten van 
Hillie Siegersma

Kerst in 
Donkerbroek

KERSTNACHT- 
DIENST 

24 december om 22.00 uur 
in de Sintrumtsjerke 

m.m.v. Kleintje Bazuin 

KERSTMORGEN 
25 december om 9.30 uur 

in de Sintrumtsjerke 
GEZINSDIENST 

Wij wensen  
iedereen 

fijne kerstdagen en 
veel heil en zegen 

voor 2023

Protestantse Gemeente

Donkerbroek-Haule

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,- 

DierenLot.nl
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

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

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

De volgende krant
verschijnt op of rond

27 januari 2023
Kopij inleveren kan t/m

22 januari 2023

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 22 januari 2023 
op het volgende mailadres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

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

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

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

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

Uitvaartvereniging 
D.E.L. Donkerbroek

 
Geef uw veranderingen van

de gezinssituatie door
aan de Ledenadministratie.

DIT IS IN UW EIGEN BELANG !
Voor adressen : 

Zie advertentie in dit blad.

DOKTERSWACHT
Dringend een huisarts nodig 

tijdens avond of nacht, 
weekend of feestdag ?

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Dit jaar komt onze boom uit 
Appelscha, met behulp van loonbe-
drijf Veldkamp en hoveniersbedrijf 
Postma hebben we deze kunnen 
plaatsen. Zonder hen was het niet 
gelukt, wij willen hen ontzettend 
bedanken! 

Nu de boom staat en we de meeste 
vergaderingen hebben gehad zijn 
alle voorbereidingen bijna klaar. De 
laatste puntjes moeten nog worden 
aangepakt, dit gaat er voor zorgen 
dat we net als elk jaar voor een 
geslaagde oudejaarsdag gaan zor-
gen.

Zoals u al had gemerkt zijn de 
Nachtdravers enveloppen mee-
gestuurd in de dorpskrant van 
September. Alle Nachtdravers heb-
ben in de afgelopen weken hun best 

gedaan om de Nachtdravers envelop 
bij u thuis op te halen. Heeft de 
Nachtdraver u nou gemist en wilt 
u graag de Nachtdravers envelop 
alsnog geven, dat kan op diverse 
manieren. U kunt contact opnemen 
met de voorzitter Harold Vogelzang  
(0627405590), daarnaast kunt u ook 
de envelop aan de deur brengen bij 
de voorzitter Herenweg 46. Een 
berichtje sturen via de Nachtdravers 
Facebook mag natuurlijk ook, dan 
zorgen wij ervoor dat de envelop 
alsnog bij u wordt opgehaald. Voor 
alle inwoners van Donkerbroek 
die de Nachtdravers envelop heb-
ben ingeleverd, wil de Nachtdravers 
jullie enorm bedanken voor jullie 
steun. Zonder de vrijwillige gift van 
u, hebben wij geen inkomsten om 
alles te organiseren. Dit jaar heb-

ben we weer een mooi bedrag aan 
giften opgehaald, hier zijn we heel 
blij mee. Nogmaals u wordt vrien-
delijk bedankt, uw gift wordt enorm 
gewaardeerd. 

Door de vele ingevulde suggesties 
voor de giften en de Donkerbroeker 
van het jaar, hebben de Nachtdravers 
een keuze gemaakt. We zullen dit 
voor u nog even geheim houden, 
de bekend making van de giften en 
Donkerbroeker van het jaar wordt 
dit jaar weer als vanouds tijdens 
de Nieuwjaars show. De Nieuwjaars 
show gaat 00:30 van start achter 
café Donkerbroek.

De aanmeldingen van het gezamen-
lijke koffiedrinken van de 70+’ers 
zijn geteld. Wij hopen er weer een 
gezellige ochtend van te maken, 
net als deze zomer in de feesttent. 
Het koffiedrinken zal plaatsvinden 

in de sportkantine van 10:15 t/m 
12:00.  Heeft u nog vragen over 
het koffiedrinken neem dan con-
tact op met de voorzitter Harold 
Vogelzang, of stuur een berichtje via 
de Nachtdravers Facebook.

Ook zal er dit jaar weer een kinder-
middag plaatsvinden. We zijn druk 
bezig met het maken van de uitno-
diging, deze zullen we verspreiden 
via de school. Mocht uw kind niet in 
Donkerbroek op school zitten houd 
dan onze facebook in de gaten voor 
de uitnodiging. 

Het boekje is ondertussen helemaal 
klaar en is besteld. Deze kunt u 
binnenkort in de bus verwachten. 
In het boekje kunt u terug vinden 
wat het programma van dit jaar zou 
zijn, verder gaan we terugblikken 
op vorig jaar en zullen de nieuwe 
leden aan u voorgesteld worden. 
Zoals altijd is er een leuke prijsvraag 
en een tekening waar bij de kinde-
ren ook een leuke prijs mee kunnen 
winnen.

Met vriendelijke groeten,
 “De Nachtdravers”

Geachte dorpsgenoten,
Het duurt niet lang meer en dan komen voor de Nachtdravers 
de mooiste dagen van het jaar er weer aan. Na enige tegenstrib-
beling van de boom staat hij nu toch, en zoals het nu lijkt is het 
de grootste van Friesland! Franeker beweerde de hoogste boom 
te hebben, die van hun was 14,5 meter en deze was nep, wij 
hebben een echte van 15,42 meter. 
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T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

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

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

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

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

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



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek December 20225

JANUARI 2023

7 10.00-12.00 uur Dorpshuis: Nestkast timmeren en uilenballen 
 pluizen voor groep 6-8 door vogelwacht

7 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen

18 Vrouwen op weg: Verrassende filmavond

DORPSAGENDADORPSAGENDA

Data
verschijning
Op ’e Hichte

• 27 januari
• 24 februari
• 31 maart
• 28 april
• 26 mei
• 30 juni
• 22 september
• 27 oktober
• 24 november
• 22 december

Met deze woorden kondigde het bestuur van de ijs-
baan op zaterdag 17 december aan dat de ijsbaan om 
10:00uur open zou gaan. Na een periode van vorst 
was het zover de ijsbaan ging open en Donkerbroek 
kwam weer in grote getale de ijzers onder binden om 
rondjes te rijden op het mooie natuurijs of een potje 
ijshockey te spelen. 

Twee dagen lang konden we met z’n allen genieten 
van het ijs met de kerstboom van de nachtdravers 
op de achtergrond. Helaas konden we maar kort 
genieten van het ijs omdat op maandag het weer 
een omslag maakte en een dooiaanval in petto had. 
Maar genoten hebben we en wie weet komen we deze 
winter nog eens op de ijzers.

It sil heve!

Wij pakken de draad weer op na 
de ellendige corona periode. De 
werkzaamheden zoals nazorg wei-
devogels, nestkast controle en 
herstellen , als mede kerkuil kas-
ten schoon maken en jongen rin-
gen. Deze werkzaamheden gingen 
gewoon door.
 
In 2023 gaan we van start met nest-
kast timmeren en uilebal pluizen  
voor de groepen 6-7-8  dit op 7 janu-
ari in het dorpshuis Oan de feart  
van 10uur tot +/- 12 uur. Opgeven 
kan bij ondergetekende 
In februari jaarvergadering en in 

maart  de heide in bos ontwijk vrij 
maken van opslag. In mei staat een 
excursie geplend voor leden. Dus 
volop activiteiten . 
Dan nog een vraag i v m  de prijs van 
bouw materiaal zoeken wij plan-
ken om nestkasten te maken als 
iemand nog wat heeft liggen en deze 
wil doneren. Even bellen met John  
Koopmans 0651083748. 

Rest ons nog om ieder fijne kerst-
dagen  en een goede jaarwisseling 
te wensen 
Mvg  Bestuur Vogelwacht

Nieuws van de vogelwacht

In 2022 zijn de burgerhulpverleners 
in Donkerbroek twee keer opge-
roepen. Inmiddels zijn er circa 33 
burgerhulpverleners in ons dorp. 
We zoeken nog steeds nieuwe bur-
gerhulpverleners!  Kun je reanime-
ren met een AED? Meld je aan via  
www.mijnhartslagnu.nl

Wil je een cursus (twee avonden) 
volgen? Stuur dan een mail naar 
dorpsbelang@donkerbroek.nl. Je 
ontvang dan persoonlijk bericht.

HartslagNU lanceert nieuwe 
app: Mijn HartslagNU
De nieuwe app Mijn HartslagNu is te 

Weet u de AED de vinden in geval van nood?
In en buiten Donkerbroek hangen inmiddels 8 AED’s. Hiermee 
is het gehele dorp en buitengebied nagenoeg gedekt. Een fijn 
gevoel als u, of uw dorpsgenoot deze nodig heeft. 

downloaden in de Google Play store 
en Apple app store. Deze nieuwe 
app vervangt de huidige HartslagNu 
app. 

Verwijder de HartslagNu app van 
je telefoon en download de nieuwe 
app!

Muziekvereniging Excelsior 
bestond in 2020 alweer 75 jaar! 
Door alle omstandigheden kon aan 
dit 75 jarig jubileum helaas niet 
veel aandacht worden besteed maar 
dat betekent niet dat we het zomaar 
voorbij laten gaan.

Daarom organiseren wij op zaterdag 
25 maart 2023 ons 75+2 jubileum 
in Het Witte Huis. Het wordt een 
avond vol herinneringen, gezellig-
heid en natuurlijk veel muziek.
Wij nodigen u hierbij van harte uit 
om die avond ook te komen om dit 
heugelijke feit met ons te vieren.

Maar nog veel leuker lijkt het ons, 
om die avond een gelegenheidsor-
kest te vormen samen met zoveel 
mogelijk oud-leden. Daarom zijn we 
op zoek naar oud-leden die het leuk 
lijkt om nog een keertje samen met 
ons muziek te maken. Plezier in het 
spelen staat hierbij voorop en het 
zal gaan om 1 of 2 nummers.

Via-via hebben we al veel oud-leden 
gevonden maar mocht u zelf lid zijn 
geweest of nog iemand kennen die 
vroeger ook lid is geweest laat het 
ons dan zo snel mogelijk weten via 
jubileum77@excelsiordonkerbroek.
nl  Alvast bedankt!

Excelsior Donkerbroek is 
op zoek naar oud-leden

De diaconie in Oosterwolde is 
begonnen met het verzamelen van 
lege  blikjes en restant kaarsen. De 
bedoeling is om warmtepotjes te 
maken. De warmtepotjes zijn scho-
ne en lege conservenblikjes gevuld 
met opgerold golfkarton  waarover 
vloeibaar kaarsvet gegoten wordt.

Zo hebben de soldaten in de loop-
graven wat warmte en licht in de 
winterse duisternis.

Ook vragen zij of er mensen zijn die 
sokken willen breien voor de solda-
ten. Omdat er door de werkgroep 

Oekraïne een nauwe samenwerking 
is ontstaan met de verschillende 
gemeenten wil ook de diaconie van 
Donkerbroek graag mee werken aan 
deze actie. Samen kunnen we meer!

Zie ook www.facebook.com/watch/?
ref=saved&v=686963659441586

Gevraagd:
• Sokkenbreisters,
• Lege blikjes en restant kaarsen

Inleverpunten:
Pro Rege Herenweg   72
Maaike Kok Herenweg 112
Johan van Veelen Dorpsstraat 44

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:

14 januari 2023
11 februari 2023
11 maart 2023

Warmte en licht
voor Oekraïners



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek December 20226

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

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

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

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

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

CouperusAutoverhuur

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203
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Elly begon in 1980 met de kap-
persopleiding in Leeuwarden, een 
opleiding waarbij leren en werken 
gecombineerd werd. Eerst twee jaar 
primair, toen twee jaar voortgezet 
en vervolgens nog een jaar midden-
stand, want een middenstandsdi-
ploma was toentertijd ook verplicht 
als je een eigen bedrijf wilde begin-
nen. Elly werkte in een kapsalon in 
Drachten en ging één dag naar de 
kappersschool en moest één dag in 
de week naar het vormingsinstituut 
(officiële term:  een soort school 
waar jonge mensen na het verplicht 
onderwijs door middel van lessen, 
gesprekken en excursies worden 
geholpen om hun weg te vinden 
in de praktijk van het bestaan). 
Dit moest, omdat zij nog partieel 
leerplichtig was. Het vormingsin-
stituut, ik vroeg Elly wat zij daar 
allemaal deed. “Maatschappijleer, 
discussiëren, koken, roken, roken 
en roken (gewoon in de klas).” Ook 
heeft Elly nog de lerarenopleiding 
gedaan. Naast vijf dagen per week 
in de kapsalon, ging zij één dag 
naar school. Hierna heeft zij onder 
andere tentamens afgenomen op de 
kappersschool.

Nadat de opleiding afgerond was, 
hoorden Elly haar ouders van een 
tante: ”Er staat in Donkerbroek 
een kapsalon te koop, is dat niet 
wat voor jullie Elly?” De volgende 
zondag werd er langsgereden, aan-
gebeld op Herenweg 67, de zaak 
bekeken en de dag erna werd er 
nogmaals gekeken met Jacobs vader 

en werd het pand, waar 
op dat moment de kap-
salon (en daarvoor ook 
de bakkerij) van Gorter 
gevestigd was, aange-
kocht. Op 1 juli 1985 was 
kapsalon Elly een feit. Binnen 
een week werd er al wegens de grote 
drukte een kapster aangenomen en 
al heel snel daarna stonden ze met 
drie man.

In de loop der tijd heeft Elly van 
allerlei trends en modegrillen mee-
gemaakt. Zo is zij opgegroeid met 
permanentjes, héél veel permanent-
jes. “Vroeger had je wel zo’n acht 
permanentjes per dag, nu komt 
dat nog weinig voor: zo’n vier per 
maand.” Ook watergolf, punk, mat-
jes en coupe soleil (met rubber 
muts waaruit met een haaknaald de 
haren getrokken werden) passeer-
den de revue. “Of er kwam iemand 
binnen met de vraag het haar net zo 
te knippen als dat van Shakira. Dan 
moest je eerst nog uitzoeken hoe 
dat eruit zag.”

Wat ook erg leuk was, was als er 
iemand binnen kwam met lang haar 
die dan aangaf dat zij heel wat 
anders wilde, een complete meta-
morfose. Degene die dat uit mocht 
voeren kreeg dan heel wat jaloerse 
blikken van collega’s toegeworpen, 
want ja: dat wilde iederéén wel 
graag doen. 

Vroeger gingen sommige men-
sen elke week naar de kapper. Ook 
zat de agenda altijd erg vol, als 

er bijvoorbeeld toneelavonden of 
muziekuitvoeringen waren. 

Het leukste in het werk vindt Elly 
toch wel het feit dat je de men-
sen onder je ogen ziet opknap-

pen, waarna zij dankbaar en 
vrolijk de deur uit gaan. 
Er is natuurlijk meteen 
resultaat. Ook de leuke 
gesprekken met de klan-
ten waar je in de loop 
der jaren een band mee 
hebt opgebouwd, maken 

het werk leuk om te doen. 
Minder leuke dingen kan Elly 

eigenlijk niet bedenken. “Ja, de 
coronatijd: toen moest de kapsalon 
drie keer dicht, dat was echt niet 
fijn. Cursussen moesten ook online 
toen, niet echt mijn ding. De trai-
ningsavonden hier in de salon lig-
gen mij meer, die waren pas leuk.”

Ik was benieuwd of Elly de rod-
delblaadjes, die iedereen natuurlijk 
alléén bij de kapper leest, zelf ook 
leest. “Vroeger wel, natúúrlijk, toen 
las ik de roddelblaadjes ook.” Maar 
Elly legde mij haarfijn uit, dat dit 
al lang achterhaald is: “Deze wor-
den al tijden niet meer gelezen bij 
de kapper en zijn echt niet meer 
van deze tijd. Niemand komt er 
meer aan, want tegenwoordig kijkt 
iedereen op zijn mobiele telefoon 
in plaats van in de story, privé of 
party.” Maar vooral wordt er bij 
Elly in de kapsalon veel gepraat, 
wat een stuk gezelliger is. Waar je 
volgens Elly als kapper wel naar 
MOET kijken, is Boer zoekt vrouw. 
“Je kunt echt niet zonder. Anders 
kun je de volgende dag absoluut 
niet werken.”

Op mijn vraag of zij wel eens aparte 
dingen heeft meegemaakt, die je 
nooit meer vergeet, was er geen 
haar op haar hoofd die eraan dacht 

om dat te vertellen: “Jawel, maar 
dat schrijven we niet op!” was het 
antwoord. “Heel veel, maar dat kan 
ik niet vertellen.”  En zo hoort het 
ook. Elly vindt het wel heel erg leuk 
dat haar dochter Marissa ook kap-
ster is geworden. En dat terwijl zij 
vroeger als men vroeg wat zij later 
wilde worden steevast antwoordde: 
”Nou, géén kapper!”

Haar eerste klant kan Elly zich niet 
meer herinneren. “Maar ja, hoeveel 
duizenden klanten heb ik wel niet 
gehad? Soms wel 25 per dag.” Het 
zal waarschijnlijk niet meer gebeu-

ren, maar op de vraag wiens haar zij 
graag eens onder handen zou willen 
nemen, antwoordde Elly: ”Beatrix”. 
Maar toen zij er achter kwam dat 
het niet specifiek over het kapsel 
ging, werd het antwoord anders: 
“Ooooooo, vanwege de persóón? Ik 
dacht vanwege het kapsel. Dan is 
het antwoord George Clooney.” 

Als Clooney wil, moet hij snel zijn, 
want op 23 december aanstaande, 
gaat de deur van kapsalon Elly defi-
nitief op de knip.

Door Wilma Verlaan.
Foto: Elly Zwaagstra.

Kapsalon Elly permanent gesloten
Zoals we in de vorige dorpskrant al hebben kunnen lezen, stopt 
Elly Zwaagstra met haar kapsalon. Na 37 jaar knippen, snijden, 
wassen, kleuren, permanenten, drogen, föhnen, kammen, sty-
len, opsteken, vlechten en scheren gaat de deur dicht en is het 
tijd voor andere dingen, zoals de kinderen en kleinkinderen, 
met de camper op pad, wandelen, fietsen, lekker kokke-
rellen en wat met de muziek bezig. Allerlei

trends en
modegrillen
meegemaakt

Op een zondagmorgen hoorde ik 
achter mijn huis een getjilp van 
een grote groep vogels. Het waren 
kleine vogels die zeer druk onder-
steboven aan de elzenproppen zaten 
te zoeken. Daar zochten ze het zaad 
uit de proppen. Dat kan deze maand 
nog maar dan gaan de proppen open 
en valt het zaad op de grond, wat 
duidelijk te zien is als het winter is 
en de grond bevroren is.

Omdat ze zo druk waren wel even 
geduldig wachten tot er zich eentje 
wat beter liet zien. Toen was het 

duidelijk dat het Sijsjes waren. De 
vogels hebben het formaat van de 
bekende pimpelmees. Vaak zitten 
die ook in zo’n groep, ook wel samen 
met putters. Als je de geschiedenis 
leest is het duidelijk een trekvogel 
die in de koude periode naar onze 
omgeving komt. 

De waarnemingen dateren van af 
1940 met enkele paartjes en in som-
mige jaren wel eens grotere groepen 
dat was zeer sterk wisselend. Hier 
moet wel worden bij aangetekend 
dat er toen veel minder naar geke-

ken werd. Het duurde dan ook enke-
le jaren dat er een broedgeval werd 
vast gesteld. Dat was in Oranjewoud 
in een zeer grote oude fijnspar. 
Nu broeden er meerdere paren in 
Friesland, maar hoeveel dat er zijn 
is niet bekend. 

Ten eerste maken ze een nest hoog 
in de kruin van oude hoge bomen 
en zijn ze in de nestperiode niet zo 
beweeglijk. De broedtijd is al vroeg 
in het voorjaar en duurt 14 tot 16 
dagen, dat is ook de tijd die nodig is 

Sijs
Latijnse naam: Cordeuelis spinoza

Fryske namme: Syske

om uit te vliegen. Voordat de vogel-
wet in 1936 van kracht ging, werd er 
opgejaagd. Dit gebeurde met behulp 
van lijmstokken. Zo bood een polier 
in Leeuwarden pas gevangen Sijsjes 
aan. Deze zullen wel bestemd zijn 
om in een kooitje te houden want 
veel vlees zit er niet aan.

Beschrijving van de soort
Al aangegeven dat ze het formaat 
van een pimpelmees hebben. De 
kleur overwegend bruin met een 
groene glans.  De vleugels zijn zwart 
met een witte band in het mid-
den. Geslachten zijn zo op het oog 
niet te onderscheiden. Wel heeft het 
mannetje een zwarte kuif. Allebeide 
hebben ze een gevorkte staart. De 
zang bestaat hoofd zakelijk uit een 
soort gestjilp, maar ze kunnen ook 
goed andere vogels imiteren.

Allegeare een lokkich
nij jier tawinske
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www.postmahoveniers.nl

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 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

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl
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Via de nieuwsbrieven die zowel op de 
website, Facebook als de dorpskrant 
verspreid zullen worden, houden wij 
u op de hoogte van de voortgang 
en de ontwikkelingen rondom het 
DoarpsSintrum. 

Vragen, opmerkingen, ideeën? Mail naar 
doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com. 

Stand van zaken
In navolging van de gesprekken met de wet-
houder in oktober en begin november, heeft 
het bestuur eind november ook de raad de 
huidige stand van zaken gepresenteerd. Ook 
de uitdagingen wb het budget zijn hierin 
uitgebreid aan de orde gekomen. De Blonde 
Bouwbegeleiding had een duidelijk en con-
creet overzicht gemaakt van de verschillen 
in de begroting van 2018/2019 en 2022. 
Daarnaast heeft de architect van Van Manen 
en Zwart het definitief ontwerp dat hierbij 
hoort toegelicht incl de keuzes die gemaakt 
zijn op basis van bijv. gebruiksvriendelijk-
heid en duurzaamheid.

Het bestuur heeft de raad om advies gevraagd 
voor de vervolgstap(pen). Dit advies; om de 
lijn van de gemeentelijke beslissingsproce-
dure te volgen, is door het bestuur ter harte 
genomen en inmiddels opgevolgd.

Duurzaamheidsambitie nieuwbouw
Binnen de Gemeente Ooststellingwerf is 
in december 2020 door de raad de nota 
van uitgangspunten Programma Duurzaam 
Ooststellingwerf 2021-2025 aangenomen. 
Dit is verder uitgewerkt in een strate-
gisch plan voor de gestelde ambitie om als 
gemeente in 2030 energieneutraal te zijn. 
Ook de verduurzaming van Gemeentelijk 
vastgoed is hierin meegenomen. In dit plan 

wordt het volgende rol voor de Gemeente 
beschreven:

“Initiatieven uit de samenleving stimuleren, 
omarmen en faciliteren we. Samenwerking 
met onze inwoners, ondernemers, onder-
wijs, kennisinstellingen, verenigingen en 
belangenorganisaties is een belangrijk mid-
del om de duurzaamheidsdoelen te halen. 
Daarbij kijken we samen naar de kwaliteiten 
en lokale context van Ooststellingwerf en 
hoe we deze kunnen gebruiken in de uit-
voering van het programma duurzaamheid. 
Voor het eigen vastgoed van de gemeente 
hebben we zelf de regie. Hierbij staat het 
geven van het goede voorbeeld centraal. 

Als lokale overheid waren we lang gewend 
om van binnen naar buiten te werken. De 
gemeente bedacht, bepaalde, initieerde en 
regisseerde. Door de continue verandering 
van de maatschappij verandert ook de rol 
van de gemeente, naar: 
• meer verbinden en faciliteren; 
• initiatieven stimuleren; 
• meer doen, minder praten; 
• samenwerken en elkaar verder helpen; 
•  meer focus op kansen dan op bedreigin-

gen. 

Vanuit deze nieuwe rol zetten we in op: 
1.  Het stimuleren van nieuwe initiatieven 

en het betrekken van inwoners bij het 
vormgeven van de projecten en acties 
binnen het Programma Duurzaam 
Ooststellingwerf 2021 - 2025. 

2.  Het stimuleren van kennis en innovatie 
binnen de drie centrale thema’s (energie-
transitie, klimaatadaptatie en circulaire 
economie). 

3.  Het geven van het goede voorbeeld en 
laten zien welke resultaten er behaald 
worden.”

Ontwikkeling
DoarpsSintrum
No. 21 - December 2022

Deze verschuiving van de Gemeente, naar 
meer samenwerking en samen op zoek gaan 
naar oplossingen voor uitdagingen, ervaren 
wij duidelijk in het bestuur. En dat wordt 
zeer gewaardeerd. 

Na de presentatie van de raad is het bestuur 
verzocht om het bestaande plan voor de 
nieuwbouw ook hierop aan te laten sluiten 
door het uit te laten werken als volledig 
Energie Neutraal Gebouw (ENG), ipv een 
Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG), 
incl berekening van de kosten. Deze aanvul-
lende berekeningen zijn inmiddels aangebo-
den aan de Gemeente.
Samenwerking dorp

Zoals u in de nieuwsbrieven hebt kunnen 
lezen en tijdens de diverse bijeenkomsten 
heeft kunnen horen, is er afgelopen jaren 
achter de schermen veel gebeurd. Er moes-
ten veel uitdagingen overwonnen worden, 

juridische vraagstukken uitgewerkt en nu 
als (hopelijk) laatste hobbel, moet er een 
oplossing gezocht worden voor de hogere 
stichtingskosten van het nieuwe gebouw.

Meer dan eens krijgt het bestuur de vraag 
“gaat het nog wel door?”  en “leeft het 
eigenlijk nog wel in het dorp?”  Vanuit de 
gesprekken met de organisaties en vereni-
gingen die het nieuwe gebouw gaan gebrui-
ken kunnen wij beide vragen gelukkig nog 
steeds volmondig met “JA” beantwoorden. 
Er klinkt een onverminderd enthousiasme 
in deze gesprekken. Er wordt uitgekeken 
naar wanneer er concrete stappen gemaakt 
gaan worden, zodat de bouw ook in het dorp 
een beeld gaat krijgen.

Begin 2023 zal duidelijk worden hoe het ver-
volg er precies uit gaat zien en wanneer er 
meer  zichtbaar dingen gaan gebeuren. Dan 
zal ook de tijdlijn meer inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden. In 2023 zal daarnaast dui-
delijk worden welke expertise wij vanuit 
het dorp nodig hebben om het proces ook 
zelf mede vorm te gaan geven. Verder zal er 
naast de subsidies die aangevraagd worden 
een aantal acties op touw gezet worden om 
extra geld / bepaalde materialen / hulp ‘in te 
zamelen’.

Subsidies
In samenwerking met het bestuur van 
Doarpsbelang, de sport en dorpsgenoten, is 
het aanvragen van de subsidies in volle gang. 
Op een aantal tenders kan pas 1e kwartaal 
2023 ingeschreven worden. Bij één fonds is 
het project door naar de 2e selectieronde. 
Helaas zijn ook een aantal fondsen niet 
meer beschikbaar of is er besloten niet aan 
het project bij te dragen / alleen een lening 
beschikbaar te willen stellen (wat statutair 
gezien niet mogelijk is). Gelukkig is er ook 
nog een extra fonds beschikbaar gekomen. 
Het bestuur zet alles op alles om zoveel 
mogelijk subsidies te verkrijgen, zodat daar-
mee hopelijk ook een deel van de gestegen 
stichtingskosten gedekt kan worden.

Voor nu wenst het bestuur van Stichting 
DoarpsSintrum Donkerbroek u fijne 
kerstdagen en een voorspoedig 2023!
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Handelsvereniging Handelsvereniging 
DonkerbroekDonkerbroek

wenst uwenst u
een goed uiteinde en een goed uiteinde en 

een gelukkig nieuwjaareen gelukkig nieuwjaar

Aludon
Autobedrijf Verlaan

Belt Agri Service
Café Donkerbroek
Carin bloemenhuis

Ckb Advies
Cleaning Noord
Coop Boonstra

D. vd Wal bouwservice
De Vegt Agri Service 

Ekowax
Fabryk Design

Friso Zekerheid
Gazonbemesting.nl 

Harm Boonstra Klussenbedrijf
Hartenrijk

Hofstra Rooks
Kappersjop

Kapsalon Elly
Kootstra

MRS schilders
Oeds de Jong Machinehandel
Onderhoudsbedrijf Reitsma

Pool Autoservice
Postma Hoveniers

Quality Parket
Rd-Media

Restaurant ‘t Witte Huis
Stap es in 
Studio JK

Tegelzetbedrijf H’ric
Thijs vd Meulen Vishandel

Thom Mulder Expeditie 
Timmermans Landmeetkunde
vd Wal Dakbedekkingen
Vogelzang Tentverhuur

Wood Legacy
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(Kerstpuzzel Op'eHichte>
Het is weer december, dus tijd voor de kerstpuzzel van Op’e Hichte.

De oplossingen van de opgaven zijn allemaal in deze krant te vinden. Dit jaar komt er geen woord uit de puzzel, maar zoeken we 
de 15 adverteerders die in de kerstballen staan weergegeven.  

Denk je de juiste oplossing te hebben gevonden? Dan kun je de antwoordstrook invullen en inleveren bij Coop Boonstra in de 
daarvoor bestemde box, of in de brievenbus bij Wilma Verlaan op Herenweg 39.

Naast het plezier van het puzzelen zijn er ook dit jaar weer prijzen te winnen.
Coop Boonstra heeft 2 mooie prijspakketten ter beschikking gesteld.

VEEL PLEZIER EN SUCCES MET HET INVULLEN VAN DE PUZZEL.

Spelregels
Het strookje met de oplossing kan worden uitgeknipt en  ingeleverd Bij Coop Boonstra of op Herenweg 39 bij Wilma Verlaan. 

Oplossingen moeten voor 6 januari 2023 worden ingeleverd.  Enkel originele, uitde krant geknipte, strookjes worden in 
behandeling genomen. Onder de juiste inzendingen zal een winnaar worden getrokken. Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. 

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingeruild tegen hun geldelijke waarde.

Antwoordstrook
Naam: .....................................................................................

Adres: ....................................................................................

Woonplaats: .........................................................................

Telefoonnummer of Email: ..............................................

1.................................................................................................

2.................................................................................................

3.................................................................................................

4.................................................................................................

5.................................................................................................

6.................................................................................................

7.................................................................................................

8.................................................................................................

9.................................................................................................

10...............................................................................................

11................................................................................................

12...............................................................................................

13...............................................................................................

14...............................................................................................

15...............................................................................................
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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

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

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

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

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

Naast
behandelingen 
geven wij ook 
voorlichting en 
adviezen. 

Kijkt u voor meer 
informatie 
op onze website!

Vosseheer 7
8435 WL
Donkerbroek
085-877 06 88

www.huidtherapie-keuning.nl
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl
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De aula was versierd met paarse 
vlaggetjes en veel leerlingen en 
docenten waren in het paars gekleed. 
Directeur Johan Schuurman: ‘Het is 
erg belangrijk dat we onze leerlin-
gen laten weten dat je goed bent 
zoals je bent. Iedereen mag er zijn, 

heet maakt niet uit hoe je er uit ziet, 
wat je geloof is, welke geaardheid je 
hebt: je doet er toe!’

Tijdens de dagopening was er aan-
dacht voor het belang van jezelf 
zijn en in de pauze konden leerlin-

gen zich laten schminken. Daarbij 
was het heel belangrijk dat iedere 
leerling zich er prettig bij voelde: 
niemand hoefde zich verplicht te 
voelen om paars te dragen of zich 
te laten schminken. Ook dat hoort 
bij de acceptatie. Docenten Claudia 
Hut en Rik Berends: “Door paars te 
dragen laten we zien dat iedereen er 
bij hoort. Op onze school vinden we 
dat heel belangrijk. Niemand moet 
zich gedwongen voelen om iets te 
zijn wat die persoon niet is.’

CSG Liudger Waskemeer heeft
aandacht voor Paarse Vrijdag
Op vrijdag 9 december kleurde het CSG Liudger in Waskemeer 
paars. Op Paarse Vrijdag is er op school extra aandacht voor het 
jezelf mogen zijn. Alle leerlingen mogen er zijn en door paars te 
dragen lieten leerlingen en docenten zien, dat iedereen zichzelf 
kan zijn. 

Haal nog uw griepvaccinatie!
Het aantal mensen met griep neemt toe (RIVM, 2022). Er zijn nu al meer 
mensen met de griep dan afgelopen jaren en de verwachting is dat dit de 
komende maanden zal stijgen. Door de corona maatregelen hebben we 
ook minder weerstand opgebouwd de afgelopen jaren en zijn we vatbaar-
der geworden voor virussen. 

Heeft u een uitnodiging gekregen voor een griepspuit? Dan valt u onder 
de risicogroep en kunt u nog steeds uw gratis griepspuit bij de huisarts 
op komen halen. Ook als u niet onder de risicogroep valt kunt u op eigen 
kosten (25 euro) een griepspuit halen. Maak hiervoor een afspraak bij de 
huisartsenpraktijk. 

BERICHT VAN HUISARTSENPRAKTIJK & APOTHEEK DONKERBROEK

Vitamine D niet meer vergoed
Graag brengen wij u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom vita-
mine D. Vanaf 1 januari 2023 wordt vitamine D niet meer vergoed door 
uw zorgverzekeraar, ook niet als dit tot nu toe wel het geval was. Dat 
betekent dat u uw vitamine D zelf moet gaan betalen. De Rijksoverheid 
heeft dit besluit genomen om geld te besparen.

Waarom is vitamine D belangrijk?
Vitamine D is belangrijk voor sterke botten, tanden, spieren en voor 
een goede afweer. Het wordt gebruikt om een tekort aan te vullen of om 
een tekort te voorkomen. Als u nu vitamine D gebruikt is het voor uw 
gezondheid heel belangrijk dat u er volgend jaar gewoon mee doorgaat.

Ons advies
Voor vrouwen vanaf 50 jaar en mannen vanaf 70 jaar geldt het advies om 
1 keer per dag 1 tablet VITAMINE D 800 IE ( = 20 microgram) te nemen.
Ook vitamine D in combinatie met calcium (kalk) wordt niet meer 
vergoed. Als u tenminste 4 eenheden zuivel per dag gebruikt ( bv. een 
glas melk, karnemelk, (drink) yoghurt, toetje, een boterham met kaas), 
dan heeft u geen extra calcium in tabletten of zakjes nodig. Wanneer 
dit niet zo is, dan kan een combinatie van calcium met vitamine D toch 
verstandig zijn.

Kosten
Vitamine D 800 IE tabletten en calciumtabletten zijn bij ons verkrijg-
baar. Wij nemen het dan ook op in uw medicijnoverzicht. Op dit moment 
kost vitamine D 800 IE per potje van 300 tabletten € 8,55 maar wij ver-
wachten dat het de komende maand goedkoper wordt. 

Heeft u nog vragen?
Wij helpen u graag verder. Meer informatie over vitamine D kunt u vin-
den op de volgende websites: Thuisarts.nl en Voedingscentrum.nl

MijnGezondheidNet
Zoals u waarschijnlijk weet, is Huisartsenpraktijk & Apotheek 
Donkerbroek kortgeleden overgegaan op een nieuw computersysteem. 
Hierbij hoort ook een nieuw patiëntenportaal. Dit vervangt de oude ‘Uw 
Zorg Online’ patiëntenomgeving.

In verband met telefonische drukte zouden wij het erg op prijs stellen 
als u uw herhaalmedicatie online wilt bestellen. Daarom nodigen wij u 
van harte uit om uw account te activeren in het nieuwe patiënten por-
taal MijnGezondheid.net. In dit portaal kunt u zelf online uw medicatie 
herhalen, een afspraak maken voor een bezoek aan de huisarts, vragen 
stellen aan uw zorgverlener via een e-consult, en gedeelde labuitslagen 
bekijken. Ook kunt u uw medisch dossier opvragen en vervolgens inzien 
wanneer wij dit hebben vrijgegeven. Er zal vanuit de huisartsenpraktijk 
ook gecommuniceerd worden via mijngezondheidnet ter vervanging van 
de mail bijvoorbeeld als u gebruik maakt van onze herhaalservice voor 
de medicatie. 

Hoe kunt u uw account op MijnGezondheid.net activeren?
Patiënten van 16 jaar en ouder die ingeschreven staan bij 
Huisartsenpraktijk & Apotheek Donkerbroek kunnen hun account acti-
veren. Ga naar www.mijngezondheid.net. Vervolgens klikt u op de grote 
knop inloggen op de hoofdpagina en logt u in. Zodra u voor de eerste 
keer op het portaal van www.mijngezondheid.net inlogt, ondertekent u 
het contract met uw zorgverlener digitaal. Dankzij deze akkoordverkla-
ring bent u ervan verzekerd dat de uitwisseling van uw gegevens met de
praktijk goed en betrouwbaar is geregeld.

Hoe kunt u de app MedGemak activeren?
Naast het portaal kunt u ook de app MedGemak gebruiken. Deze app 
heeft vrijwel dezelfde functionaliteiten als het portaal, zoals bijvoor-
beeld het online bestellen van medicatie. Alleen uw labuitslagen en het 
medisch dossier kunnen enkel worden geopend in het portaal. Om in te 
loggen in de app kunt u gebruik maken van een 5-cijferige, zelfgekozen 
pincode. U kunt de app downloaden op uw toestel in de App Store of 
Google Play store.

Heeft u vragen?
Neem een kijkje op de ondersteuningspagina op 
www.mijngezondheid.net

Als je op zondag voorbij de studio 
in De Lawei loopt, hoor je opge-
wekte stemmen, het geluid van 
tappende voeten en muzikaal lei-
der Paul Passchier die een refrein 
voorzingt. 

De cast van de jaarlijkse kerstmusi-
cal is al druk aan het repeteren in De 
Lawei. Jelle Terwal uit Donkerbroek 
speelt onder andere mee in de fami-
lievoorstelling. Dit jaar is het de 
beurt aan De Fee van Folgeren, een 
musical waarvan het verhaal zich 
afspeelt in de wijk De Folgeren in 
Drachten. De kerstmusical is geïn-
spireerd op de boeken Nurse Matilda 
van Christianna Brand die later zijn 
verfilmd. Op vrijdag 23 december 
gaat de voorstelling in première in 
Schouwburg De Lawei. 

Een getalenteerde bende  
In het voorjaar vonden de audities 
plaats voor de familievoorstelling. 
Hieruit zijn achttien getalenteerde 
castleden gekozen die in december 
op het podium gaan schitteren. Het 
is dit jaar een gevarieerde spelers-
groep, het jongste cast lid is negen 
en gaat nog naar de basisschool en 
het oudste cast lid is gepensioneerd. 

Samen vormen ze een talentvolle 
cast en een bron van gezelligheid.  
Paul Passchier is scriptschrijver en 
muzikaal leider van de voorstelling. 
Hij vertelt: "We zitten midden in 
het repetitieproces van De Fee van 
Folgeren. 

Naast een aantal acteurs die voor-
gaande jaren ook meededen, zien 
we dit jaar ook veel frisse nieuwe 
gezichten. Het enthousiasme spat 
ervan af! En dat is zeer inspirerend, 
óók voor de makers." Paul Passchier 
en Wilma Hoornstra vormen samen 
al jarenlang het makers duo voor 
de jaarlijkse kerstmusical van De 
Lawei. Wilma Hoornstra is de regis-
seur en choreograaf van de voorstel-
ling. 

De Fee en Bende van Vreewijk   
De familievoorstelling van De Lawei 
vertelt dit jaar het verhaal van 
de familie De Vries van Vreewijk. 
Vader Yde staat er sinds de dood 
van zijn vrouw Emma praktisch 
alleen voor. Zijn zeven kinderen 
zijn tamelijk onhandelbaar, ze staan 
bekend onder de naam de Bende van 
Vreewijk. Het is niet verwonderlijk 
dat geen enkele kinderjuffrouw het 

in dit gezin lang uithoudt. Tot over-
maat van ramp moet vader binnen 
een maand een huwelijkspartner 
vinden, omdat hij anders zijn villa 
kwijt zal raken en daarmee ook 
zijn gezin. Dan verschijnt ineens 
de magische Matilda Tevree. Zal het 
haar lukken het gezin te redden? 

De Fee van Folgeren is gebaseerd 
op de boeken Nurse Matilda van 
Christianna Brand uit 1964. Deze 
boeken zijn later verfilmd door Kirk 
Jones waarin Emma Thompson de 
hoofdrol mocht vertolken van kin-
derjuffrouw met magische staf. Voor 
Wilma Hoornstra en Paul Passchier 
dienen de boeken nu als inspira-
tie voor alweer hun zesde familie-
voorstelling in De Lawei. Regionaal 
amateurtalent, ondersteund door 
een professioneel productieteam, 
zal de komende kerstperiode De 
Fee van Folgeren omtoveren tot een 
echte familiemusical.   

De Fee van Folgeren gaat op vrij-
dag 23 december in première en is 
daarna te zien van 26 tot en met 30 
december in De Lawei. De kaart-
verkoop is gestart op www.lawei.nl/
defeevanfolgeren.  

Lokaal Fries talent bereidt zich voor op 
dé magische kerstmusical van Drachten
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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:

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

WWW.HULPBIJARMOEDE.NL

Ruim 1 miljoen 
Nederlanders 
hebben moeite 
hun rekeningen 

te betalen!

Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

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

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

een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

De Rabo Bankieren App

Waar u
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.

• CV ketels

• CV onderhoud

• Gas/water

• Riolering

• Sanitair

• Dak- en zinkwerk

P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer

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

Ruim 30 jaar ervaring

in service en onderhoud,

installatietechniek en

dak- & zinkwerk

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES
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Op zondagmiddag 27 november stond er een bus bij 
het Witte Huis om naar Thialf te gaan. De kinderen 
die lid waren van de ijsvereniging in Donkerbroek 
mochten mee, omdat de ijsvereniging 150 jaar 
bestaat.

Toen we bij Thialf aan kwamen kregen we een geel bandje om 
onze pols en die moesten we omhoog houden om naar binnen 

te kunnen komen. Dus  waren we binnen en  gingen we naar 
het middenterrein , toen moesten we een plekje opzoeken en 
daarna moesten we onze schaatsen aandoen. En schaatsen 
maar!! Je mocht ook op de buitenbaan schaatsen. 

We hadden 2 uur en 30 minuten de tijd om te schaatsen. Om 
4 uur gingen we een foto maken en deden we de schaatsen 
uit. Daarna gingen we naar een tafel en mocht je chocomelk 
en een chocolaatje pakken. Als je geen chocomelk lustte dan 

kreeg je een pakje sap en we mochten nog even chillen.

Daarna was het tijd om naar buiten te gaan omdat de bus op 
ons stond te wachten. Je moest op het zelfde plekje zitten als 
de heen weg. Toen gingen we met de bus naar het Witte Huis 
daar stonden alle ouders te wachten. Vervolgens gingen we 
weer naar huis.  Het was een geslaagde dag !! 

Groetjes Elise & Bente

IJsvereniging organiseert uitje naar Thialf

Het Gebiedsteam van de gemeente 
Ooststellingwerf verhuist maandag 
9 januari 2023 naar het gemeente-
huis in Oosterwolde. Tot 9 januari 
2023 zit het Gebiedsteam nog in 
het Gezondheidscentrum aan de 
Brink 1 in Oosterwolde. 

Vrije inloop 
Elke werkdag heeft het Gebiedsteam 
van 9.00 uur tot 13.00 uur een vrije 
inloop. Je kan dan zonder afspraak 
langskomen bij het Gebiedsteam 
als je vragen of zorgen hebt. 
Bijvoorbeeld over geld, opvoeden, 
zorg of iets anders. Vanaf 9 januari 

is deze vrije inloop in het gemeen-
tehuis. 

Bel, mail of kom langs
• (0516) 820 100
• GBT@ooststellingwerf.nl
• Vrije inloop op werkdagen van 
9.00 tot 13.00 uur
Tot 9 januari 2023: 
Gezondheidscentrum (Brink 1, 
8431 LD Oosterwolde) 

Vanaf 9 januari 2023: 
Gemeentehuis, ’t Oost 11, 
8431 LE Oosterwolde,
www.ooststellingwerf.nl/
gebiedsteam

Het Gebiedsteam verhuist 
naar het gemeentehuis

Winter-
wandeltocht 
zaterdag 
28 januari 2023
VVV Wijnjewoude organiseert op 
zaterdag 28 januari weer een prach-
tige winterwandeltocht. Of het nu 
winter is of niet, dat maakt niet uit. 
Een mooie winterse dag waarbij 
er een laagje sneeuw ligt maakt de 
wandeltocht extra mooi, maar dat is 
afwachten. Er kan gekozen worden 
uit drie afstanden: 10, 15 of 25 km. 

De start is bij de voetbalkantine ODV 
in Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 
26. Voor de 15 en 25 km is de start 
tussen 09.00 en 10.00 uur en voor 
de 10 km is de start tussen 09.00-
11.00 uur. Inleg € 5,- voor volwas-
senen en € 2,50 voor kinderen t/m 
12 jaar. 

De organisatie is in handen van VVV 
Wijnjewoude. Voor vragen kunt u 
contact opnemen met Jelle Bakker, 
06-13743441 of met Els Veenstra, 
06-26288932. 

Zie ook: www.wijnjewoude.net

Uw kopij in de krant 
en op de dorpssite?

Stuur dit dan naar beide redacties!

DORPSKRANT: 

dorpskrant.opehichte@gmail.com
DORPSSITE:

donkerbroek@gmail.com

De volgende Op ’e Hichte
verschijnt vanaf 27 januari
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verzekeringen   hypotheken   financieringen   pensioenen

Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen 

zijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons 

belt, krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon. Door de korte lijnen zijn  

wij flexibel en kennen wij onze klant.

Betrouwbaar, betrokken en deskundig

Met Friso Zekerheid weet u precies waar u aan toe bent.

Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl

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

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

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

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
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Nieuws van de OMINI vereniging
Laatste
loodjes 2022
Het einde van het jaar is in zicht. 
Een jaar waarin we te maken heb-
ben gekregen met randzaken waar 
je eigenlijk niet mee bezig wil zijn. 
Een jaar waarin we tegen grenzen 
zijn aangelopen waar de inzet die 
we plegen de term vrijwillig over-
stijgt…..

Dat zal aanzet worden van het jaar-
verslag dat later zal worden afge-
maakt. De factor tijd en andere 
prioriteiten hebben er onder andere 
voor gezorgd dat er nog geen jaar-
vergadering heeft plaats gevonden. 
Al denk ik niet dat velen van u 
dat hebben gemerkt aangezien er 
gemiddeld niet meer dan vijf(!) 
belangstellenden aanschuiven.

Het dagelijks bestuur wil in ieder 
geval alle betrokken en vrijwilli-

gers bedanken voor hun inbreng 
en inzet. We hebben even een slag 
om de arm moeten houden wat de 
impact van de energierekening zou 
zijn. Zo als het er nu uitziet kunnen 
we iedereen die bij de Omni betrok-
ken is bedanken met ……..dat is 
nog een verassing.

Verduurzaming 
en opknappen 
accommodatie
We hadden eerder al vermeld dat 
we een pas op de plaats zouden 
moeten maken met voorgenomen 
werkzaamheden. Na intern overleg 
is besloten de overkapping van het 
terras door te laten gaan en de 
wandbekleding van de douches uit 
te stellen tot volgend jaar.

De ‘Klup fan fyftich’ heeft voor de 
accommodatie (binnen en buiten) 

een nieuwe geluidsinstallatie aan-
geschaft waar we jaren mee vooruit 
kunnen, dank daarvoor!

Om sv Donkerbroek totaal toe-
komstbestendig te maken staan er 
nog enkele wensen van het dagelijks 
bestuur op het verlanglijstje. We 
gaan hier het komend jaar hard aan 
werken om dit te realiseren.

De Grote 
Clubactie is 
achter de rug

Ook dit jaar heb-
ben Donkerbroek, 
familie en kennis-
sen weer gul loten 

gekocht. De netto opbrengst van dit 
jaar bedraagt ruim € 1600,-- 
We hebben zes topverkopers:
•  Sylvan Dijkstra 43 loten
•  Twan Baron 36 loten

•  Fardau Nijholt 32 loten
•  Djaylano van der Veen 27 loten
•  Lars van der Woord 26 loten
•  Fenna Poelman 25 loten

Een geweldige prestatie waar jul-
lie allemaal een speciale Grote 
Clubactie medaille voor ontvangen!

Afscheid 
Bernou Veenstra
Na 28 jaar het boegbeeld van de 
afdeling gymnastiek te zijn geweest 
heeft Bernou Veenstra met een door 
haar zelf geregisseerd knallend 
gymuitvoering afscheid genomen.

Het algemeen bestuur van Omni sv 
Donkerbroek wil haar hierbij nog-
maals bedanken voor haar tomeloze 
inzet en passie. Jij hebt gym een 

andere betekenis gegeven binnen 
Donkerbroek!

Samenwerking 
Doarpssintrum
De realisatie van een nieuw 
Doarpssintrum is heel dichtbij. 
De Omni sv Donkerbroek vindt de 
komst van een multifunctionele 
accommodatie van levensbelang 
voor onze dorpssamenleving. 

We zijn één van de stakeholders en 
gaan op verzoek van het nieuwe 
stichtingsbestuur onze medewer-
king verlenen om fondsen en sub-
sidies te werven. Hierdoor hopen 
we een extra bijdrage te kunnen 
leveren zodat er medio 2023 een 
start kan worden gemaakt naar een 
sociaal, maatschappelijk en spor-
tieve ontmoetingsvoorziening waar 
Donkerbroek recht op heeft.

Oosterwolde - Voor volwassenen 
die willen gaan sporten of meer 
willen bewegen maar een drem-
pel ervaren om actie te onderne-
men heeft Buurtsport het gratis 
Leefstijltraject. 

Komen obstakels zoals: schaamte, 
niet weten waar te beginnen, finan-
cieel (te duur), lichamelijk onge-
mak, steuntje in de rug nodig, erg 
lang weinig/niet gesport en overge-
wicht jou bekend voor? Dan kunnen 
de buurtsportcoaches je wellicht 
hulp bieden! 

Op weg naar een gezondere leefstijl
In de fitnesszaal bij Stichting Scala 
in Oosterwolde wordt in kleine 

groepjes van 3 tot 5 personen voor-
zien van gekwalificeerde begelei-
ding een begin gemaakt met de 
basis van sporten en een gezondere 
leefstijl op maat van de sporter. Vaak 
is overgewicht een belangrijk pro-
bleem waar veel mensen mee te 
kampen hebben. Wij gaan de spor-
ter in kleine stapjes wegwijs maken 
in het sporten in combinatie met 
voeding en een actievere leefstijl. 
Het is een soort kickstart op weg 
naar een gezondere leefstijl. In 2022 
hebben meer dan 100 mensen het 
traject doorlopen. 

Vele van hen zijn na afloop van het  
6-8 weken durende traject door-
gestroomd naar een sportschool, 

sportclub of sportvereniging. Via 
het Buurtsport Volwassenenfonds 
kunnen deelnemers ondersteuning 
krijgen wanneer een sportschool te 
duur is. 

Aanmelden kan nu
Ervaar jij ook drempels om te gaan 
sporten? of heb jij net even dat 
duwtje in de rug nodig? Doe dan 
mee! Het sporten is eerst 1x in 
de week op de dinsdagmiddag of 
donderdagmiddag. Wij zoeken nog 
deelnemers voor januari/februari 
2023. Wacht niet en meldt je aan 
bij Buurtsportcoach Daniel Elsenga 
van Stichting Scala via: delsenga@
scala-welzijn.nl. Bellen of appen kan 
ook naar: 06 – 25 33 74 47.

Oosterwolde - Buurtsport 
Ooststellingwerf, onderdeel van 
stichting Scala, biedt wekelijks een 
uur aangepast sporten aan op dins-
dag en donderdagmiddag. 

Hier kunnen deelnemers van de 
dagbesteding of groepen bewoners 
van bijvoorbeeld een zorgboerderij 
of woongroep gratis sporten onder 
begeleiding. Voor 2023 zijn er nog 
plekken vrij, aanmelden kan nog 
steeds via buurtsportcoach Daniël 
Elsenga.

,,Het is niet de eerste groep die 
start’’, vertelt Daniël Elsenga, 
buurtsportcoach Ooststellingwerf:  
,,Eind 2022 zijn wij begonnen met 
een groep van zes personen van 
dagbesteding Noord. Zij hebben 2 
maanden in de fitnesszaal van Scala 

gesport om vervolgens door te stro-
men naar de sportschool.’’ 

Gekwalificeerde trainers en 
interne begeleiding
Vanuit hun functie coachen en 
adviseren de gekwalificeerde trai-
ners iedere sporter. ,,Door de 
interne begeleiding die aanwezig 
is kan iedere sporter op de juis-
te manier het plezier van sporten 
en het bewegen ervaren,, vertelt 
Buurtsportcoach Daniël Elsenga. 
Iedere training bestaat uit een 
individueel stuk meestal in de fit-
nesszaal en vervolgens een sport/
beweegspel in groepsverband. 

Doorstromen
De sporters zullen na een kleine 
twee maanden doorstromen naar de 
sportschool waar een speciaal uur 

voor deze doelgroep is vrijgemaakt 
voorzien van een fitnessinstructeur. 
De sporters die rond het minimum-
loon aan inkomsten hebben kunnen 
mogelijk via Stichting Scala een 
(volledige)vergoeding krijgen op 
dit abonnement! ,,Zo willen wij de 
drempel voor de aangepast sporters 
zo laag mogelijk maken,’’ vertelt 
Daniël. 

Aanmelden
Het aangepast sporten vindt plaats 
in de sportruimte van Scala aan 
de Moskampweg 3 in Oosterwolde. 
Hier kunnen deelnemers in klei-
ne groepjes samen bewegen. 
Aanmelden kan individueel of als 
groep via: delsenga@scala-welzijn.
nl. of via telefoonnummer 06 – 25 
33 74 47 bellen of appen.

Op weg naar een gezondere leefstijl 
met het Leefstijltraject van Scala

Nieuwe deelnemers of woongroepen gezocht 
voor: Aangepast Sporten bij Scala!

Woningcorporatie Actium mag 
na ruim zes jaar weer wonin-
gen bouwen in de gemeente 
Ooststellingwerf, Friesland. Sinds 
2016 gold voor Actium door lande-
lijke wet- regelgeving een verbod op 
uitbreiding. Hierdoor kon de corpo-
ratie alleen de bestaande woning-
voorraad ‘beheren en vervangen’. 

Actium heeft samen met haar part-
ners en belanghebbenden een aan-
vraag voor ontheffing ingediend bij 
de Autoriteit Woningcorporaties. Op 
12 december 2022 ontving Actium 
het definitieve besluit dat positief 
uitpakt. 

Rein Swart, directeur-bestuurder 
van Actium: “We zijn blij met dit 
besluit, want ook in Ooststellingwerf 
is er tot 2030 een uitbreidings-
vraag naar 100 tot 145 extra soci-
ale huurwoningen.” Jelke Nijboer, 
wethouder wonen van de gemeente 
Ooststellingwerf, sluit hierbij aan: 
“We hebben al lang een goede 
samenwerking met Actium en het is 
fijn dat er een ontheffing is verleend 
aan Actium. Nu Actium weer mag 
bouwen kunnen we gezamenlijk 
invulling geven aan de woningbe-
hoefte in onze gemeente.”

Woningmarktregio’s
Sinds 2016 is Nederland onderver-
deeld in negentien woningmarktre-
gio’s. Elke corporatie is gekoppeld 
aan een woningmarktregio, met als 
doel het zogenoemde kernwerkge-
bied van de corporaties weer terug te 
brengen naar lokale schaal en daar-
mee de investeringskracht te behou-
den voor het eigen werkgebied. 
Actium is gekoppeld aan de woning-

marktregio Groningen-Drenthe. De 
gemeente Ooststellingwerf maakt 
onderdeel uit van de woningmarkt-
regio Fryslân en behoort dus niet 
tot het kernwerkgebied van Actium. 
Actium heeft in deze gemeente 
ongeveer 2200 woningen en daar-
mee heeft zij een marktaandeel van 
70% van de sociale woningvoorraad. 

Waarom wil Actium 
actief blijven in de gemeente 
Ooststellingwerf?
Actium is van oudsher de groot-
ste corporatie in de gemeente 
Ooststellingwerf. Het huidige 
Actium komt voort uit onder meer 
Woningstichting Ooststellingwerf, 
opgericht in 1912. Actium heeft 
met de ontheffing van de Autoriteit 
Woningcorporaties de mogelijkheid 
nieuwbouw te realiseren en vast-
goed aan te kopen. Swart vervolgt: 
“Dit sluit aan bij de volkshuisves-
telijke opgave van Ooststellingwerf. 
Actium is al meer dan honderd 
jaar gevestigd en actief in deze 
gemeente. Samen met sociaal ver-
huurbedrijf WoonFriesland zijn wij 
de belangrijkste volkshuisvestelijke 
partners en hebben we een sterke 
lokale binding. Deze samenwerking 
en verbondenheid maken dat wij als 
corporaties de kernen door en door 
kennen en kansen en bedreigin-
gen (her)kennen. We willen onze 
slagkracht ten volle benutten om, 
samen met onze partners, te werken 
aan de volkshuisvestelijke opgave 
voor Ooststellingwerf. Deze opgave 
is groot en vraagt om investeringen 
in de uitbreiding en transformatie 
van de voorraad.” 

Actium mag weer woningen
bouwen in Ooststellingwerf

Fijne Feestdagen
en een Goed 2023

H I E R !
Kan UW advertentie staan

Vraag eens naar de mogelijkheden 
dorpskrant.donkerbroek@gmail.com
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Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van

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

www.verlaan.nl

Uw auto op de 1e plaats

Autobedrijf Verlaan

 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 

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

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

Uniek
De junioren A1 komen in de zaal 
precies dezelfde tegenstanders tegen 
als in de afgelopen veldreeks  in de 
herfstcompetitie met thuiswedstrij-
den op het sportveld in Oosterwolde. 
(gemeente Ooststellingwerf) 

De eerste vier speelronden zijn 
geweest. Quick ‘21/Vlug en Vaardig 
(Oudega (Sm) / Garijp) en Sios uut 
Wolvega (Weststellingwerf) nestelen 
zich weer bovenin de ranglijst. Nu 
nog in gezelschap  van Mid Fryslan 
(Akkrum/Grou/Reduzum) en Kinea 
(De Knipe). Onze combi blijft mij-

lenver achter met 4 verliespartijen.  
Zeer interessante poule.

Senioren 1 doen het weer goed 
en volgen koploper Flamingo’s 
(Buitenpost) op de voet in de poule. 
Volgen.

Standen
Het is allemaal up-to-date: de tus-
senstanden zaalcompetitie.

Kangoeroes
Op woensdag 11 januari is er weer 
Kangoeroetraining. En wel in het 
gymlokaal. Van 15.00 tot 16.00 uur. 
De trainingen zijn voor kinderen 
van groep 1 en 2.  (8 februari, 8 
maart en 5 april 2023).

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

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

Agenda
25 december

1e Kerstdag
30 december

Oliebollen
afhalen in
de Kantine

Tussenstanden
Zaalcompetitie 2022/2023
(per 18-12-2022)

Senioren 1
Flamingo’s 1 4 8
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 4 6
De Hoeve  1` 4 4
ROG 1 4 4
DWA/Argo  1 4 3
HHV 1 4 3
Spannum 1 4 3
Sios 1 4 1

Senioren 2
De Parabool 1 4 8
DWA/Argo  2 4 6
Noordenveld 2 4 5
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 4 4
Mid Fryslan 4 3 3
ROG 3 4 3
De Walden 5 3 0
AVO 4 4 0

Senioren 3
Korwi 1 3 6
Club Brothers 2 3 6
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 2 2
Nic 6 3 2
De Pein 4 2 1
Goorecht 1 2 1
Noordenveld 5 3 0

Senioren 4
Vitesse (Be) 3 2 4
Club Brothers 3 3 4
Wez Handich/DOW/TFS 7 1 2
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 2 2
Wees Kwiek 1 2 2
Korwi 2 1 0
WSS 4 3 0

Junioren A1
Quick ‘21/V&V Garijp A1 4 6
Sios A1 4 6
Mid Fryslan A1 4 6
Kinea A1 4 6
SCO/ Leonidas A1 4 6
Flamingo’s A1 3 2
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 4 0
DOW/TFS/Wez Handich A1 4 0

Junioren A2
It Fean/Boelenslaan A1 3 6
Invicta/Frigro A1 3 6
Sparta (ze) A1 3 4
DTS (S) A1 2 2
LDODK A3 4 2
De Granaet A1 3 0
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 2 0

Aspiranten B1
Quick’21/V&V (G) B2 3 5
De Walden B2 4 5
NQL B1 3 4
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK B1 4 4
Olympia (T) B1 3 3
It Fean/Boelenslaan B2 4 2
Leeuwarden B1 3 1

Aspiranten C1
Kinea C2 4 6
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK C1 3 5
Lemmer C1 4 5
Joure C1 2 3
Udiros C1 3 3
Lintjo C2 3 0
Harich C2 3 0

Pupillen D1
Oerterp D1 4 8
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 3 4
TFS D2  3 4
Wez Warber en Fluch D1 2 
2 
It Fean/Boelenslaan D2 3 2
Flamingo’s D2 3 2
Harkema D1 4 0

Pupillen D2
LDODK D2 4 8
Lintjo D1 3 4
Drachten D2 4 4
WWC D1 3 2
Mid Fryslan D4 3 2
Joure D1 3 2
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK D2 2 0

Pupillen E1
AVO E2 4 8
OKO/BIES E1 3 6
Hoogkerk/ Nic E2 3 4
Ritola E1 4 4
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK E1 3 2
Vitesse (Be) E1 3 0
Zunobri E2 4 0

Pupillen E2
De Pein E1 4 8
Heerenveen E4 2 4
WWMD E1 4 4
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK E2 2 2
Drachten E3 3 2
LDODK E3 3 2
Wez Handich/DOW/TFS E1 2 0

Pupillen F1
Dio/ ODIS/ Donkerbroek/ VZK F1 2 4
Quick’21  F1 2 4
WWC F2 3 2
It Fean/Boelenslaan F2 1 1
LDODK F3 2 1
Wez Handich/DOW/TFS F1 2 0

Vrolijke Kerstdagen
met veel mijmeringen

en gedachten.
Een sportief en

vooral gezond 2023

Thuiswedstrijden
Zaalcompetitie 2022-2023
(januari)

Zaterdag 7 januari:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 – DTS (S) A1 16.00 uur

Zaterdag 14 januari:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK B1 – Olympia (T) B1 16.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 – Udiros C1 15.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 – Joure D1 14.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E1 – Hoogkerk/ Nic E2 13.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E2 – WWMD E1 13.00 uur

Zondag 15 januari:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 – Wees Kwiek 1 11.15 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 – De Pein 4 12.30 uur

Zaterdag 21 januari:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D2 – Drachten D2 15.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 – Invicta/Frigro A1 16.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 – Quick’21/V&V (G) A1 17.20 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 – ROG 3 18.40 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 – ROG 1 20.00 uur

Zaterdag 28 januari:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 – Lintjo C2 15.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 – Flamingo’s D2 14.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D2 – Mid-Fryslân/ReduRisk D4 13.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E1 – AVO E2 12.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E2 – De Pein E1 12.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK F1 – It Fean/Boelenslaan F2 12.00 uur

Zondag 29 januari:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 – Wêz Handich/DOW/TFS 7 11.15 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 – Goorecht 1 12.30 uur
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VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

(0516)  49 12 38

G.W. Smitweg 16, 
8435 WG DONKERBROEK

info@hofstrarooks.nl
www.hofstrarooks.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

(0516)  49 12 38

G.W. Smitweg 16, 
8435 WG DONKERBROEK

info@hofstrarooks.nl
www.hofstrarooks.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

(0516)  49 12 38

G.W. Smitweg 16, 
8435 WG DONKERBROEK

info@hofstrarooks.nl
www.hofstrarooks.nl

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

SSPP:
Specialist in Wassen - Drogen 

Koelen - Inbouwapparatuur

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

VERKOOP & REPARATIE

Alleen op afspraak geopend!

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

DRUKKERĲ 
PRINTSHOP

huisstĳ len,
brochures,

kranten, posters,
fl yers,

drukwerk bedrĳ ven,
stickers,

reclameborden,
beachvlaggen

en ...

geboortekaarten,
trouwkaarten,
rouwdrukwerk

KANTOOR
schrĳ fblokken,

balpennen,
plakband/stift,
opberghoezen,

paperclips, nietjes,
printpapier

Jouw drukkerĳ 
dichtbĳ !

Slotemaker de Bruïneweg 6a
8433 MB  Haulerwĳ k

KAARTEN
verjaardag,
beterschap,

condoleances,
geluk, dank je wel,

sterkte, etc.


