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Het kan verkeren
Deze uitspraak is van de 
Nederlandse dichter en toneel-
schrijver met de naam Gerbrand 
Adriaensz Bredero, hij leefde van 
1585 tot 1618, was een verstokte 
vrijgezelle schrijver, leefde voor 
en door zijn kunst, levensvisie, 
cultuur en was bepaald niet een-
zaam. 

Waarom voor nu en in deze tijd 
dit aangehaald van iemand, die al 
lang niet meer onder ons is. Nu 
niet zo moeilijk want wat kunnen 
er plotseling zaken opduiken, 
waar we eigenlijk nooit op reke-
nen en waar we van opkijken dat 
dit dan toch gaat gebeuren. Wie 
had vijftig jaar geleden voorspeld, 
dat de twee kerken, Hervormd 
en Gereformeerd, nu reeds een 
paar jaar ook hier zijn gefuseerd 
in de PKN Nederland. De twee 
scholen, Christelijk en Openbaar, 
zijn heden bezig onder een ver-
nieuwbouw kap het onderwijs te 
geven en nog een laatste voor-
beeld, namelijk de vierbaansweg, 
de N381, nu door en langs een 
totaal andere omgeving, is rond 
het dorp Donkerbroek, al weer 
een feit geworden. We zien dat 
de tijd staat niet stil staat en het 
is altijd weer iets bedenken en 
besluiten nemen van de politiek 
en andere bestuurders. De toe-
komst, wat daarvoor men denkt 
het beste zal moeten worden, dit 
alles voor en door het algemeen 
belang, dit voor ons dorp en 
wijde omgeving. 

Veranderingen op vele gebied, 
sommige mensen hebben hier 
soms moeite mee, met alle res-
pect en begrip daarvoor en toch 
weten we uit ervaring dat stil-
stand ten alle tijden achteruit-
gang betekent. Mooie foto’s van 
een tijd dat bijvoorbeeld alle boe-
renwerk en vervoer met paard en 
wagen gebeurde en dat later de 
auto en trein dit alles ging over-
nemen. Het is gebeurd dat een 
paard op hol sloeg om reden van 
het aparte geluid/lawaai, welke 
een vrachtauto of trein produ-
ceerde, dat dan de koetsier zijn 
zweep en klompen, het ijzeren 
monster boos deed nagooien. De 
beurtschippers die op hun gemak 
alles op tijd vervoerden en later 
dit zagen gebeuren door de snel-
le gemotoriseerde schepen. Men 
vond dit in het begin oneerlijke 
concurrentie, maar de tijd haalde 
dit zeker in en overschakelen en 
aanpassen was het advies gewor-
den. 

G. A. Bredero zag dit en had 
de boodschap voor ons toen al 
voor elkaar namelijk deze: Wil 
men beleid maken, dan zeker het 
verleden niet verwaarlozen maar 
meenemen als levenservaring. 

De klokkenluider

Natuurlijk moesten we thuis blijven, 
maar na een aantal weken begon het 
toch wel echt te vervelen en zijn 
we als trainsters begonnen met het 
geven van online trainingen. Met 

z’n allen voor de laptop kracht en 
lenigheid doen (voor zover het alle-
maal past in de woonkamer). Maar 
toen we hoorden dat we ook weer 
buiten mochten trainen zijn we 

gelijk begonnen met conditie trai-
ningen in het bos, kracht trainingen 
op een veldje en lenigheid in de 
tuin. Maar wat is er nou leuker dan 
gewoon weer in teams te trainen en 
te doen wat je leuk vind?! Niet veel 
natuurlijk! Gelukkig kregen we te 
horen dat we sinds een paar weken 
weer mochten trainen zonder de 1,5 
meter regeling en hebben we gelijk 

al onze acro attributen verplaatst 
naar een grote tuin waar we weer 
hard kunnen trainen voor volgend 
seizoen! Voor alle sporters weer fijn 
om elkaar te zien en te doen waar 
ze goed in zijn, maar dan toch een 
beetje anders! 
 
Tekst en foto door 
Lisanne van der ploeg

Wat anders dan normaal

Door het Corona virus kwam er een abrupt einde aan het acro-
seizoen. Een mega tegenvaller voor alle sporters die al zo ver 
waren gekomen of die zelfs nog moesten beginnen met hun 
wedstrijdseizoen. 

Bij de Koopmans Welvaartdraai 
viste Van Duin het brugwachters-
klompje uit het water. Het klompje 
was hem toegeworpen door Jordi 
Kootstra, gadegeslagen door Jelke 
Houwing en Mathijs Klooster. Van 
Duin miste het klompje, 50 meter 
verderop kreeg Kootstra zijn geld. 
Ondertussen maakte de filmploeg 
opnames voor het televisieprogram-
ma dat door Omroep Max wordt 
uitgezonden. 

Ze hebben hier o.a. gesproken met 
havenmeester Sannie en een aantal 
Turfroute gasten, waarna ze aanslui-
tend ook nog met de fiets (met het 
door de havenmeester aan Andre en 
Janny verkochte Donkerbroek vlag-
getje) naar het Fochteloërveen zijn 
geweest.

André en Janny gaan op de fiets 
naar het Fochteloërveen

Lees verder op pagina 3 !

André en Janny leggen aan in Donkerbroek
Het zal u vast niet ontgaan zijn,  9 juni voeren er twee BN’ers 
door het dorp. Komiek en presentator André van Duin en 
presentatrice Janny van der Heijden tuften woensdag door de 
Opsterlandse Compagnonsvaart bij Donkerbroek voor opnames 
van het televisieprogramma Denkend aan Holland. 
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Voor het verzorgen van  

UITVAARTEN EN CREMATIES 
kunt u een beroep doen op 

DRAAGT ELKANDERS 
LASTEN 

UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK 

T. Oldersma, voorzitter 
06 12890809 

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 

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartderoos.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever

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

Lieve Epie
na meer dan 60 gymjaren hebben we afscheid 

van je moeten nemen. We gaan je missen.

De gymdames van SV Donkerbroek

Langs deze weg, iedereen bedankt
voor de belangstelling, de kaarten, telefoontjes
en meeleven voor en tijdens het overlijden van 

mijn vrouw

Trientsje v/d Wal-Jongsma
Hier word ik door gesterkt en bemoedigd.

Auke van der Wal

Uit ons midden is weggenomen ons trouw lid, 
mevrouw

E. Houkema – Hofman
We wensen de familie veel troost en sterkte toe

Chr. Vrouwen Organisatie
“Vrouwen op Weg” Donkerbroek

Donkerbroek, mei 2020

Waarde dorpsgenoten,
Het was hartverwarmend te bemerken dat u, in het 
weekend van 29 maart jl. in grote getale gevolg gaf 
aan de oproep van de lieve dames Bernou Veenstra 
en Jenny Bosma-Veenstra op Facebook, om ter ge-
legenheid van mijn 80ste verjaardag, felicitaties te 
hangen aan een meters lange ‘waslijn’ in mijn door 
Bernou versierde voortuin. Meer dan 80 kaarten en 
tekeningen zag ik opgehangen worden! Ik trof zelfs 
de voorpagina aan van een speciale 29 maart 2020 
editie van de dorpskrant (dank redactie).

Lieve mensen, allemaal hartelijk bedankt voor uw 
meeleven. Kinderen, bedankt voor de mooie teke-
ningen die jullie maakten voor die ‘ouwe’. Zij die op 
een afstand van minstens 1,5 meter nog dagen lang 
mij ‘gefeliciteerd’ toeriepen, ook bedankt. U allen 
hebt er voor mij, in deze voor ons zo moeilijke tijd, 
een fijne verjaardag van gemaakt, waarvoor dank!

Anne J. van der Helm

Voor al uw trouw- en rouwar-
rangementen. Decora Bloem-
bindsters, Sietske Kamminga 
0516-491761; Aafje Rooks, 
0516-491299. Kijk ook eens 
op onze website: www.decora-
bloembindsters.nl

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

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

BROEKJES
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

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

Te koop: 2 dozen Landleven’s, 
aaneengesloten jaren, 0516-
421040, Scheidingsreed 2, 
Haule

Te koop gevraagd: singles en 
lp’s. Tel. 06-25356520

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

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.com of (0516) 491614 of 491661

Heb je een activiteit?
Geef dit door voor de dorpsagenda!
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beetje dirigeren”. Gewapend met 
een houten pollepel probeerde zij 
de muzikanten het favoriete (of toch 
niet?) nummer van Schokker, “A 
Klezmer karnival”, te laten spelen. 
Het klonk echter nergens naar, niet 
Excelsior-waardig en Simon greep 
al snel in. Wietske wilde het echter 
nog een keer proberen, maar helaas 
zonder resultaat. De muzikanten 
wilden Koop! 

Schokker heeft dit jaar al 10 jaar de 
muzikale leiding over Excelsior en 
dat was wel een vermelding (en een 
oorkonde) waard.

Het Olympische thema werd inge-
luid met “The olympic spirit”, de 
openingstune van de Olympische 
spelen van Calgary. Schokker 
noemde heel wat medaillewinnaars 

op, echter de genoemde sporters 
deden mee aan zomerspelen en 
de Olympische spelen van 1988 in 
Calgary waren winterspelen. Het 
leek niemand op te vallen en de 
muzikanten speelden gewoon wat 
ze ingestudeerd hadden. Ook in 
Barcelona zijn Olympische spelen 
gehouden. Het nummer “Barcelona” 
mocht natuurlijk niet ontbreken op 
zo’n Olympische avond. 

Vervolgens stond er een titel 
genaamd “A musical fantasy” op 
het programma. Niemand had dit 
stuk verbonden aan het thema van 
vanavond, maar Schokker wist er 
wel een draai aan te geven. Een heel 
verhaal werd er verteld over kunst-
schaatsen en daarbij in de lucht 
gegooide dames, met als bruggetje: 
kunstschaatsen kun je op de klan-
ken van “A musical fantasy”. 

Een bekend sportlied in binnen- en 
buitenland is natuurlijk “We are 
the champions”, ook dit nummer 
ontbrak niet deze avond. Het laat-
ste stuk van de avond was “Eye of 
the tiger”, geschreven voor de film 
Rocky III (boxen), maar ook veel 
gedraaid in andere sporten, onder 
andere bij darts en voetbal. Helaas 
was dit alweer het laatste muziek-
stuk van de avond, maar net als bij 
de Olympische spelen, werden op 
het laatst de prijzen verdeeld van de 
grote loterij. Velen gingen met wat 
moois naar huis, al had de één wat 
meer geluk dan de ander.

De leden van Excelsior hadden nog 
een toegift in petto: “Het slaven-
koor”, maar hierna was het toch 
echt tijd om naar huis te gaan, of 
nog even wat na te praten, de beken-
de lekkere gehaktbal te nuttigen en 
nog wat te drinken. De stemming 
zat er in elk geval goed in, daar was 
aan het begin van de avond niet 
voor niets zo veel tijd aan besteed.

Foto: Hette Albert Teijema
Tekst: Wilma Verlaan

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
25 september 2020
Kopij inleveren kan t/m

20 september 2020

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 20 september 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

Het concert stond dit jaar op de 
agenda voor zaterdag 7 maart. In 
tegenstelling tot de afzegging van 
de echte spelen deze zomer, von-
den “De Olympische spelen van 
Excelsior” wèl plaats, vlàk voor de 
intelligente lockdown aangekon-
digd werd. Al in het begin van de 
avond werd er warmgeblazen en 
uitgebreid gestemd, want een goede 
stemming is natuurlijk erg belang-
rijk op zo’n avond. Om 20.00 uur 
gingen de deuren dicht en begon 
het muzikale avondje. De goedge-
vulde zaal kreeg een gevarieerd aan-
bod aan muziek te horen. 

Als eerste werd Hette Teijema 
naar voren gehaald: hij kreeg 
een oorkonde aangebo-
den, omdat hij al 65 jaar 
lid is van deze prachtige 
vereniging. Het viel nog 
niet mee om het bijbe-
horende speldje open te 
krijgen, de bos bloemen 
was makkelijker te overhan-
digen. 

De muzikanten trapten af met “Lay 
all your love on me”, de hit van Abba, 
waarna “Down by the salley gardens” 
gespeeld werd. Vervolgens vertelde 
dirigent Koop M. Schokker dat hij 
met zijn muzikanten in juni deel 
zou gaan nemen aan een muziekfes-
tival op Schiermonnikoog. Er wer-
den herinneringen opgehaald van 
het vorige bezoek aan het eiland en 
Donkerbroek kreeg de primeur: het 
nummer dat “op Schier” gespeeld 
zou gaan worden, “Queen of the 
Dolomites”, werd hier voor het 
eerst voor publiek gespeeld. 

Wat de muzikanten en de diri-
gent toen nog niet wisten: het 
hele muziekfestival zou in verband 
met de coronacrisis niet doorgaan. 

Gelukkig is het nummer deze avond 
wèl ten gehore gebracht, zodat er 
niet voor niets zo veel op geoefend 
is.

Er volgden nog een paar nummers, 
waaronder “Cornfield Rock”, waar-
over wat onduidelijkheid bestond 
op wiens verzoek dit nummer nu 
eigenlijk op de muziekstandaard was 
gekomen. Schokker zei dat Deborah 
het gevraagd had, zij zei dat Simon 
het graag wilde. Had Deborah het 
dan voor Simon gevraagd? Het was 
uiteindelijk hun zoon Youri die er 
met de eer vandoor ging. Sinds een 
half jaar heeft Youri drumles en hij 

wilde ook graag meedoen met het 
concert. Naast vaste drum-

mer Geert, en Irma “op” 
de pauken, mocht hij de 
tamboerijn slaan. Ook 
is er een prachtige solo 
gespeeld door Wietske en 
Jannie, in het stuk “Song 
for lovers”. 

In de pauze kon men een 
drankje halen en werden de lootjes 
voor de grote loterij verkocht. Er 
waren zéér veel prijzen beschikbaar 
gesteld door diverse ondernemers 
uit Donkerbroek en door de leden 
zelf. De toegang voor deze avond 
was gratis, dus de loten vonden 
gretig aftrek. Na de pauze begon 
het thema “Olympische spelen”. De 
muzikanten droegen allen een vei-
ligheidshesje met startnummer en 
een medaille. 

Toen Schokker “de bok” wilde betre-
den, nam Amarinske de microfoon 
ter hand. Zij kondigde aan dat het 
tijd was voor “Koopavond”. Hoe 
belangrijk een goede dirigent is 
voor een muziekvereniging werd 
duidelijk gemaakt toen Wietske 
dacht dat zij dat ook wel kon, “een 

De Olympische spelen van Excelsior

Het is alweer even geleden, dat klopt, maar een verslag van het 
voorjaarsconcert van muziekvereniging Excelsior willen we u 
toch niet onthouden.

Als alles dicht gaat, kun je ook 
geen krant uitbrengen. Contacten 
moesten vermeden worden en als 
het niet anders kan, geldt de 1,5 
meter regel. Het bestuur heeft het 
besluit genomen geen krant uit te 
brengen. Wij hebben te maken met 
vrijwilligers die tot de risicogroepen 

behoren. Alle activiteiten komen 
stil te liggen en worden afgezegd en 
daarmee ook minder dorpsnieuws. 
Ondernemers krijgen grote zorgen 
over hoe het de komende tijd gaat 
met hun bedrijf. Inkomsten drogen 
op. En voor het aantal keren dat de 
krant niet is verschenen, brengen 

we onze adverteerders geen 
advertentiekosten in reke-
ning. Als bestuur hebben 
we de lijn van de overheid 
gevolgd. Voorzichtigheid 
is en blijft het uitgangs-
punt van het bestuur. Nu 
het openbare leven weer 
op gang komt, is het voor 
ons weer de tijd om een krant uit 
te brengen. Het juni nummer dat 
nu voor u ligt, is de laatste voor 
de zomervakantie. We hopen na de 
zomervakantie op de geplande data 

te verschijnen. Maar het voor-
behoud blijft. Als het virus 

terugkomt, heeft het 
bestuur opnieuw de ver-
antwoordelijkheid zorg- 
vuldig te overwegen om 
de krant tijdelijk niet te 
laten verschijnen. 

Gezondheid staat voorop en 
wij hopen dat het virus ver van ons 

dorp blijft. Wij wensen u een fijne 
en gezonde zomerperiode. 

Bestuur en redactie

Waarom geen Dorpskrant Op ‘e Hichte
In maart van dit jaar kregen we te maken met het Corona 
virus. Nederland ging op slot om het virus tot staan te brengen. 
Activiteiten, vergaderingen enz gingen niet door. En wat doe je 
dan als dorpskrant. Als bestuur en redactie heb je te maken met 
de vraag wat is wijs te doen. 

Voorzichtheid
is en blijf het
uitgangspunt!

Hette
Teijema is
al 65 jaar

lid

Denkend aan Holland
VERVOLG VAN PAGINA 1

Naast de door de havenmeester ont-
vangen handtekening van André van 
Duin is er door de filmploeg ook 
nog een leuk stukje geschreven in 
het gastenschrift dat in het groene 
Turfroutehokje hangt Natuurlijk 
was het ook de ideale gelegenheid 
om eens op de foto te gaan met de 
bekend heden.

Talina Timmermans greep haar 
kans en ging op de foto met André
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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 

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

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”

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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De kleine goedheid
“Het zijn de kleine dingen 
die het doen, die het doen. 
Het zijn de kleine dingen 
die het doen”. 
Saskia & Serge zongen dit heel lang geleden. 
In de afgelopen maanden zijn -tot immens verdriet van velen- kost-
bare mensen in eenzaamheid gestorven. Door de maatregelen mocht 
jouw hand de hand van een geliefde op het sterfbed niet vasthouden. 
Misschien heeft -terug kijkend– de angst wel te veel de regie gehad. 
Het deed zeer en het doet zeer en het zal misschien wel altijd zeer 
blijven doen.
De titel Het wonder van de kleine goedheid trok mijn aandacht. 
Schrijver Leo Fijen zal in vele oren wel bekend klinken. En Manu 
Keirse minder, vermoed ik. Keirse is een deskundige op het gebied 
van rouwen. 
Beide schrijvers openen mijn oog voor de kleine goedheid. Als er aller-
lei maatregelen zijn die aangeven dat het grote niet kan. Zoek dan het 
kleine wat nog wel kan.
In de afgelopen Coronatijd ben ik een aantal keren bij een afscheid 
betrokken geweest. Het afscheid vond plaats met maar 30 gasten. 
Daar kun je heel lang tegen aan schoppen. Ik heb gemerkt dat je -als 
je de knop omzet- het afscheid intiemer en persoonlijker kan maken. 
Tijdens één van de keren zaten we in een kring rondom onze tante. We 
hebben elkaar gevraagd naar onze mooiste herinneringen. Kostbare 
verhalen kwamen tot leven. Pareltjes die nog steeds in mij leven.
Staar je niet blind op wat niet kan. Maar zoek naar (hoe klein ook) 
wat wel kan.
Het boekje reikte me nog een stukje wijsheid aan. Keirse heeft jaren 
geleden onderzoek gedaan. Hij zag dat 1 op 3 tachtig plusser in een-
zaamheid stierf. Zonder dat een geliefde de hand vast hield. Volgens 
zorgmedewerkers was het percentage waarschijnlijk hoger.
In de afgelopen jaren heb ik ook wel eens gezien dat kinderen het te 
druk hadden. Geen tijd om te wachten tot de ouder stierf. “Bel maar 
als we iets moeten regelen”.
Fijen en Keirse staan bij het schrijnende van het sterven in deze 
Coronatijd stil. Ze noemen hele verdrietige voorbeelden. Dat je niet bij 
het bed mocht zitten, om de hand vast te houden, de laatste woorden 
te ontvangen en te zeggen, de laatste zoen liefdevol te kussen.
Kunnen waken bij wie sterft. Niet iedereen kan dit, niet iedereen wil 
dit. Het vraagt ook om het lijden te zien. Het doet zo zeer als je een 
gezond en sterk lichaam ziet afbrokkelen! En het sterven uit te zitten 
vraagt een daad van veel liefde. Dat dit niet iedereen handigt, snap ik. 
En toch … . Voor sommigen is het waken de meest kostbare levenstijd 
geworden. “Die laatste dagen zijn soms zo bijzonder. Ik had ze voor 
geen goud willen missen.” 
Fijen en Keirse benoemen m.i. nog 4 hele kostbare en belangrijke 
zaken: “Sorry, ik vergeef je, ik dank je, ik hou van je”. Vier hele kleine 
woordjes die het leven zoveel meer glans kunnen geven. Juist deze 
woorden laten de tranen stromen. Zeg ze tegen elkaar bij het leven en 
wees niet te laat. 
Waarom dit verhaal nu?
De vakanties staan voor de deur. Ik weet niet of we weg gaan. De wereld 
is veranderd. Misschien zijn wij ook wel veranderd. Zijn we onzekerder 
geworden. Misschien – en dat hoop ik – misschien zijn we bewuster 
gaan leven. Misschien geven we elkaar deze vakantie wel bewuster, 
liefdevoller, met meer aandacht en zorg aan ons zelf terug. Omdat deze 
afgelopen maanden me in de spiegel hebben laten kijken. “Meer dan 
ooit besef ik hoe kostbaar we voor elkaar zijn”.
Soms herinner ik mensen er wel eens aan dat we hier niet altijd samen 
op blijven lopen. We worden niet allemaal 80. Soms wordt me dan 
“zwaartillendheid” verweten. Maar te vaak zag ik dat het leven abrupt 
afbrak.
Ik geef de volgende wijze woorden van Fijen en Keirse graag door: 
“Als je met de dood voor ogen leeft, besef je dat het ineens gedaan kan 
zijn. Dat hoeft geen domper op je leven te zijn, maar een uitnodiging 
om bewuster iets van het leven te maken. Als je je af en toe eens de 
vraag stelt hoe je door anderen herinnerd wilt worden, kan dit een 
uitnodiging zijn om anders te leven”.
Ons is deze maanden de spiegel voorgehouden. Veel ontreddering, veel 
verdriet, veel tranen. Misschien hadden we er allemaal een mening 
over. Maar … ik hoop dat we een helderder kijk op de ander gekre-
gen hebben. Er schuilt soms zoveel goedheid in: dat je elkaars hand 
vasthoud. Zoveel kleine goedheid. Meer dan 1000 boeken kunnen 
beschrijven.
Mijn eigen vader was “pake pepermuntsje” voor zijn kleinkinderen.
God heeft ons in en met ons leven zoveel goedheid gegeven. Dat we 
er zo snel en blind aan voorbij draven, gaat mijn begrip wel eens te 
boven. Hoe gek ook: Corona zet ook de kroon op de kostbaarheid van 
ons leven. Koester elkaar zo lang je elkaar mag hebben … 
Goede vakantie. Blijf gezond.

TsjerkeproatTsjerkeproat

Data
verschijning
Op ’e Hichte

• 25 september
• 30 oktober
• 27 november
• 18 december

De Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule gaat vanaf 
21 juni weer kerkdiensten houden. Alle diensten zijn tijdens de 
zomerperiode in de Sintrumtsjerke. 
De toegang is beperkt door de 1,5 meter regel in verband met 
het coronavirus. 
In het kerkblad leest u hoe u zich kunt opgeven voor het bezoe-
ken van de kerkdiensten. 

KerkdienstenKerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Wist je dat buren in de zomer over 
het algemeen meer overlast van 
elkaar ervaren? Naarmate het weer 
warmer wordt en men meer buiten 
leeft, neemt het aantal aanvragen 
voor Buurtbemiddeling toe. 

Het gaat hierbij om tuinproblemen, 
zoals ergernissen over achterstallig 
onderhoud of overhangende takken. 
Of om geluidsoverlast, zoals te hard 
de radio buiten aan, luidruchtige 
gesprekken die tot laat in de avond 
duren of schreeuwende kinderen. 
En vergeet niet de ergernis over 
barbecuerook die de slaapkamer 
binnenwaait of de schone was ver-
pest. 

Bedenk dat overlast altijd subjec-
tief is: als je een goede relatie hebt 
met je buren, ervaar je minder snel 
overlast dan wanneer de relatie niet 
goed is. (Je denkt bijvoorbeeld: “wat 
fijn dat die kinderen zo’n lol heb-
ben op de trampoline” in plaats van 
“moeten die van hiernaast nou weer 
zo’n herrie maken!”). Ook worden 
ergernissen te vaak veroorzaakt, 
doordat we ervan uit gaan dat hoe 
wij tegen de wereld aan kijken, nor-
maal is of omdat we ervan overtuigd 

zijn dat de ander heus wel snapt 
dat wij hier last van hebben en de 
conclusie trekken dat ze het dus 
expres doen.

Ook lezen we vaker in de krant 
over ruzies en geweld, waardoor we 
mogelijk minder snel op de buren af 
durven stappen uit angst voor ruzie. 
Vanuit Buurtbemiddeling heb-
ben we intussen veel ervaring met 
burenoverlast en zouden we ieder-
een willen adviseren: wacht niet 
te lang met ergernissen, maar 
maak het bespreekbaar. Niet op het 
moment dat je heel erg boos bent, 
maar bijvoorbeeld een dagje later. 
Geef aan wat je vervelend vindt en 
waarom (bijvoorbeeld: “ik heb er 
last van dat jullie tot 2 uur ’s nachts 
op het terras zitten, omdat ik niet 
kan slapen van het lawaai en ik 
om 6 uur op moet staan”), en doe 
een duidelijk verzoek aan de ander 

(“Kunnen we afspreken dat jullie 
vanaf 23.00 naar binnen gaan of 
zachter praten?”) 

Vind je het spannend, wil je het met 
iemand voorbespreken en advies of 
wil je hulp bij dit gesprek? Neem dan 
contact op met Buurtbemiddeling: 
06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 
20 of via buurtbemiddeling@scala-
welzijn.nl

Buurtbemiddeling is gratis, werkt 
stap voor stap en niet sneller of 
verder dan u zelf wilt of kunt. Alle 
informatie blijft vertrouwelijk. 
Soms blijken een of twee stappen al 
voldoende te zijn om een oplossing 
te vinden.

Kijk voor voorbeelden en tips op 
www.problemenmetjeburen.nl en 
voor een advies op maat op www.
overlastadvies.nl

Het wordt weer warmer weer!

Ouderenreis
gaat niet door
Beste mensen, 

De reiscommissie ouderen Haule 
kan helaas dit jaar vanwege de coro-
na crisis geen dagtocht organiseren, 
hopelijk lukt het volgend jaar wel 
weer en dan rekenen we natuurlijk 
ook weer op jullie aller deelname. 

De reiscommissie 

Expeditie 
Robinson 
uitgesteld
Helaas heeft ook Actief Donkerbroek 
moeten besluiten om de eerste acti-
viteit van het seizoen uit te stellen 
i.v.m. corona virus. Bij het orga-
niseren van een dergelijke project 
moeten regelmatig de koppen bij 
elkaar gestoken worden en dat is 
momenteel niet mogelijk. Wanneer 
we de Expeditie wel houden is nu 
nog niet te zeggen. Maar wat in 
het vat zit verzuurd niet. We zullen 
zodra dat mogelijk is de activiteit 
opnieuw inplannen.

Helaas gaat door inmiddels beken-
de omstandigheden de zeskamp dit 
jaar tot onze spijt niet door, hope-
lijk kunnen wij dat in de toekomst 
met jullie goedmaken.

In de tussentijd zijn we achter de 
schermen druk bezig om de laatste 
giften klaar te maken en te plaatsen. 
Daarnaast zijn we al druk bezig 
om te kijken hoe we het nieuwe 
winterseizoen gaan draaien, waar 
dan eindelijk ook de nieuwe leden 
mee kunnen draaien. Wij kijken 
er alweer ontzettend om van start 

te gaan in september en we gaan 
er dan ook een mooi seizoen van 
maken.

Met vriendelijke groet,
De Nachtdravers

Beste dorpsgenoten,

Door de coronacrisis kunnen de 
zonnebloemafdelingen niet met 
loten langs de deuren. De vrijwil-
ligers komen / mogen dus niet bij 
U langs. We hebben de loten wel op 
voorraad. 

Er zijn leuke prijzen met de loten 
te winnen. U hebt al een lot voor 
€  2,00. Deze loten zijn bij de vol-
gende personen te verkrijgen:
Jolanda v. Dreumel: Oude Hof 16
Alie de Jong : Herenweg 5
Annie Poortinga : Herenweg 8
Iemie de Jong : Buursterlaan 10
Aaltje Kalteren: Herenweg 71
Dus draagt U de “Zonnebloem” een 
warm hart toe, koop dan uw loten 
op deze adressen.

Inloopmiddagen:
De landelijke Zonnebloem volgt de 

richtlijnen van het RIVM. Wij wor-
den op de hoogte gehouden. Als we 
weer los mogen met de activiteiten 
dan laten we het U weten.

Alles gaat dan wel met de nodige 
voorzorgsmaatregelen. De veilige 
afstand van 1,50 meter zal nog wel 
even blijven.

Nieuws van de “Zonnebloem”

Oproep aan de bewoners 
van Donkerbroek
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Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

Rinse Taekema  Tel. 06 - 46 03 84 42
Tolleane 26 - 9241 WH  Wijnjewoude
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zaam uitbreidt. Zo broedt hij tegen-
woordig ook in de Wieden maar 
daar kun je nog niet van een kolonie 
spreken. Dat is wel een voorwaarde, 
ze broeden graag in een kolonie. De 
kolonie in de Oostvaardersplassen 
was in 2018 300 broedparen (gege-
vens vogelbescherming) Zo levert 
dit natuurgebied een grote bijdra-
gen aan vogelsoorten.

Voortplanting
De vogels bouwen hun nest in een 
rietkraag en daar hebben ze heel 
veel oud riet voor nodig en soms 
maken ze ook wel een nest in een 
lage wilgenstruik. Er worden 3 tot 4 

eieren gelegd die na 25 tot 26 dagen 
broeden uitkomen. De jongen vlie-
gen na dertig dagen pas uit maar 
ondertussen maken de jongen wel 
kleine uitstapjes.

Voedsel
Het voedsel bestaat hoofdzakelijk 
uit vis die ze heel behendig uit het 
water pikken. Verder eten ze ook 
muizen en waar een muizenplaag 
heerst zijn ze graag geziene gasten. 
Ook kikkers eten ze wel maar dus 
het liefst vis. Naast de Grote bestaat 
er ook nog de Kleine Zilverreiger 
maar die komt hier bijna niet voor.

Deze keer een wel heel opvallende 
vogel: de Grote Zilverreiger. Het 
is alweer heel wat jaren geleden 
dat ik voor het eerst deze soort 
waarnam in het natuurgebied Van 
Oordts Mersken, dat in het dal 

van het Koningsdiep ligt tussen 
Lippenhuizen en Beetsterzwaag. 
Mijn verbazing was toen wel heel 
groot en de dag kon niet meer stuk. 
Zo langzamerhand heeft de soort 
zich sterk uitgebreid en nu zie ik 

hem regelmatig bij de Tjonger en 
het Klein Diep. Daar staat hij dan 
in de walkant soms net in het water 
om voedsel te zoeken. Meestal maar 
een exemplaar. Het is door de kleur 
een niet te missen soort met het 
prachtige witte verenkleed. 

Ook een kenmerk is de prachtige 
gele snavel en de gele poten. Maar 
de vogels die je in de winter ziet 
zijn allemaal trekvogels uit andere 
landen. Zo gauw als de broedperiode 
aanbreekt vertrekken ze van hier. 

Het is bekend dat vroeger in de 
negentiende eeuw massaal op deze 
vogels werd gejaagd. Dat ging hoofd-
zakelijk om de veren die gebruikt 
werden om hoeden mee te versie-
ren. Het aantal vogels is toen ook 
dramatisch gedaald. Toen de jacht 
verboden werd steeg het aantal weer 
licht. Later door de steeds slech-
ter wordende waterkwaliteit is het 
aantal echter verder sterk gedaald. 
Gelukkig wordt de kwaliteit van het 
water weer beter en zien we ook 
deze soort weer toenemen.

Het is een soort die van oorsprong 
uit de Oost Europese landen komt 
met de uitgestrekte moerassen 
en rietvelden. Langzaamaan is 
ze ook Nederland binnen geko-
men en is er een kolonie in de 
Oostvaardersplassen die zich lang-

Grote Zilverreiger
Latijnse naam: Ardea Alba

Gjin Fryske namme

Het was een zon overgoten mooie 
lentedag. Er waren 15 leden hier-
bij aanwezig (van jong tot oud) en 
daarvoor onze dank. We begonnen 

deze dag met een kopje koffie en 
daarna aan de slag.

De bedoeling was om het jonge 
opschot uit het heideveld te halen. 

Dit wordt gedaan om het heide te 
behouden. Dit werk werd gedaan 
met de hand maar ook de snoei-
schaar stond start klaar voor 
gebruik.

Na al het harde werken krijg je wel 
zin in wat te eten. Om 12 uur had 

onze voorzitter een lekkere kom 
erwtensoep voor ons klaar staan om 
deze te kunnen nuttigen. Deze werd 
beschikbaar gesteld door staatsbos.

En natuurlijk staat er ook nog een 
excursie op het programma, maar 
deze moeten we helaas even uitstel-

len. Dit namelijk in verband met het 
coronavirus. Kortom nader bericht 
volgt hierover.

Secretaris 
Vogelwacht Donkerbroek

in samenwerking met Staatsbosbeheer

Natuurwerkdag van de vogelwacht
Op afgelopen 7 maart was de natuurwerkdag van de vogelwacht 
weer georganiseerd. Dit was in het bos Ontwijk te Donkerbroek.
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Eindeloos veel
mogelijkheden
Bij iedere woonstijl en in iedere 
situatie past een kast op maat.
Quality Parket kan voor u een 

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

een zeer goede prijs!

Laat u verrassen en
stap eens binnen in onze 

showroom in Donkerbroek.

Oude Tramweg 15, Donkerbroek
0516 49 1345

www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl

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

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

Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek
Tel. 0516 - 49 21 28

 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 Sl. de Bruineweg 2
 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk
 Tel. 0516 - 54 13 25 Tel. 0516 - 48 12 74 Tel. 0516 - 42 12 81

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

Er is hiervoor een nieuw contact-
adres: doarpssintrumdonkerbroek@
gmail.com. 

Stand van zaken - de stuur-
groep
Afgelopen tijd is de wereld in de ban 
geweest van het coronavirus. Dit 
heeft uiteraard ook gevolgen gehad 
voor de uitwerking van de plannen 
van het DoarpsSintrum. Toch is er 
niet stil gezeten…

In februari en begin maart zijn 
er vanuit de eerdere werkgroep 
gesprekken gevoerd met verschil-
lende dorpsgenoten over de op te 
richten stuurgroep. Deze stuur-
groep zal het eerste bestuur vor-
men van de op te richten Stichting 
DoarpsSintrum Donkerbroek en 
zich gaan bezighouden met alle 
aspecten van de bouw van het nieu-
we DoarpsSintrum.

Inmiddels is de stuurgroep gevormd 
en bestaat uit de volgende leden:
Marij Goote Capel - Voorzitter, 
Oeds de Jong - Penningmeester, 
Jeanette van der Horn van den Bos 
en Niek Luijt.
De secretariaatswerkzaamheden 
zullen verdeeld worden op onder-
werp.

Voor de PR zal de stuurgroep onder-
steund worden door Ammie de Jager, 
studente communicatie. Verderop 
in het proces, zal een werkgroep 
duurzaamheid/interieur samen-
gesteld worden, de leden hiervan 
zullen later uiteraard ook voorge-
steld worden. Ook Doarpswurk blijft 
betrokken bij het proces.

Bouwbegeleiding
Vanuit de eerdere werkgroep is er 
vorige jaar de keuze gemaakt om 
de bouw te laten begeleiden door 
een professionele bouwbegeleider. 
De keuze is gevallen op De Blonde 
Bouwbegeleiding BV.

Inmiddels zijn de eerste overleggen 
geweest. Voordat de aannemerse-
lectie kan plaatsvinden, moeten er 
nog vele zaken uitgewerkt worden. 
Tekeningen moeten verder worden 
uitgewerkt, rapporten opgesteld, 
etc. Hiervoor zijn partijen benaderd 
die dit kunnen gaan doen, zodat op 
basis hiervan tzt het vergunnings-
traject gestart kan worden.

Van Donkerbroekers - 
voor Donkerbroekers
Er komt veel op ons af, er moet 
veel geregeld en uitgezocht wor-
den. Door korte lijnen en goede 
adviseurs, zijn de eerste stappen 
gemaakt en beginnen de plan-
nen echte concrete vormen aan te 
nemen.

De statuten worden momenteel 
opgesteld en er zijn gesprekken 
gevoerd met diverse belanghebben-
den. Ook met de dorpsgenoten die 
zorgen geuit hebben ten aanzien 

van de plannen zijn eerste gesprek-
ken gevoerd. De stuurgroep neemt 
de aandachtspunten mee en gaat 
kijken hoe we daar met elkaar uit 
kunnen komen.

Met het uitwerken van de verschil-
lende elementen die nodig zijn voor 
de vergunningsaanvraag, zullen ook 
de mogelijkheden voor de invul-
ling van het gebouw verder vorm 
gaan krijgen. Bijvoorbeeld brand-
veiligheid, gebruiksvriendelijkheid 
en duurzaamheid zijn hierin mede 
bepalend.

Het doel blijft echter onver-
anderd: het realiseren van een 
compleet gebouw met een huis-
kamerfunctie voor jong tot 
oud. Van Donkerbroekers - voor 
Donkerbroekers. 

Stand van zaken Hartveilig 
Donkerbroek
Door de huidige Corona perike-
len heeft de informatie over AED 
project ook even stil gelegen. De 
ontwikkeling zijn echter we door-
gegaan. Dit is nodig, want de eerste 
oproep is inmiddels een feit. 

Donkerbroek is nu voorzien van 
dre AED´s. COOP Supermarkt heeft 

recentelijk een eigen AED beschik-
baar gesteld die 24 uur per dag 
bereikbaar is. HD Tentfeest heeft 
een bedrag beschikbaar gesteld om 
een volledige AED en kast aan te 
schaffen. Een anonieme sponsor 
heeft het bedrag beschikbaar gesteld 
voor de zesde AED in het dorp. Deze 
AED´s zijn inmiddels aangeschaft 
en worden binnenkort opgehangen 
in het dorp. 

Sportvereniging Donkerbroek 
schaft tevens een AED aan. Hiervoor 
zijn we nog bezig met een bereikba-
re locatie bij sportvelden. Dit brengt 
het totaal dus op zeven AED´s. Door 
een goede verdeling hebben we een 
bijna volledige dekking voor het 
dorp en de omgeving weten te rea-
liseren.

Burgerhulpverleners
Zonder burgerhulpverleners hebben 
wij niets aan de AED´s. Inmiddels 
hebben er al 24 mensen een AED 
cursus gevolgd. Logischerwijs ligt 
dit nu even stil. In net najaar gaan 
we dit echter weer opstarten. Dit 
geldt voor de herhalingscursussen 
en de nieuwe cursussen. Wij doen 
wederom het verzoek u op te geven 
voor deze cursus. Dit kost u slechts 
€ 15,- en twee avonden! 

Opgave via de email bij dorpsbe-
lang@donkerbroek.nl.

Ontwikkeling DoarpsSintrum

4 mei is om 20.00 uur door wethouder Esther Verhagen namens de Gemeente Ooststellingwerf de krans gelegd 
bij het monument van Luite. De kranslegging is gedaan in bijzijn van Jet van de Wolfshaar en Jacob Kroondijk 
van de 4 mei commissie. Na de kranslegging zijn we 2 minuten stil. Het is een bijzondere herdenking 75 jaar 
na de oorlog. Om kwart voor acht luiden de kerkklokken. Maar geen stille tocht vanwege het virus dat door de 
wereld gaat en ons noodzaakt thuis te blijven. Op weg naar het monument is er de stilte. Klokken die luiden en 
als die verstommen, klinken in de verte op verschillende plaatsen de klanken van de taptoe. De stilte en de zon op 
het ontluikende groen van de bomen maken indruk. Na de kranslegging zijn om 20.15 uur door de Protestantse 
Gemeente Donkerbroek-Haule bloemen gelegd bij het monument.

De 4 mei commissie Donkerbroek

Dodenherdenking 2020

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Herdenken 
 
Iedereen is bang 
En vraagt zich af: Hoelang? 
De oorlog is begonnen 
Ze hoorden allemaal kanonnen 
En nu …….. 2 minuten stil 
Het voelt koud en kil 
Zelfs mijn hart staat even stil 
Voor degenen die voor ons 
gestorven zijn 
 
Tallina Timmermans 
 

75 jaar, het is me toch wat 
Al 75 jaar geen oorlog meer gehad 
Zoals het eerst was, wil je niet 
weten, 
De hongerwinter, bijna geen eten 
Mensen die in kampen werden 
opgesloten 
Alleen door het geloof waar zij in 
geloofden 
En dan de zigeuners, zo vrij als 
maar kon, 
Opgeloten in een wagon 
Zoveel ellende dat kun je toch niet 
willen 
Maar nog steeds zitten er mensen 
van angst te rillen 
 
Daarom vraag ik in deze taal 
Respect voor aal mensen, voor ons 
allemaal! 

Veerle Daling 
 

4 mei,  
75 jaar vrij. 
Stil staan, 
even denken aan… 
Heel veel mensen, 
met eigen wensen… 
Dat de oorlog voorbij gaat,  
een einde aan het kwaad… 
We mogen niet vergeten, 
iedereen moet het weten! 
Wat er is gebeurd, 
mensen hebben getreurd. 
Gestorven voor ons allemaal, 
ieder met zijn of haar eigen 
verhaal… 
8uur, even denken aan… 
2 minuten, stil staan… 
 
Ilse de Vegt (11 jaar)  
 
 
 
 

Vrijheid is... 
 
Spelen op straat  
Kunnen zeggen waar het op staat 
Chillen met je vriend 
omdat iedereen het verdient 
Samen gamen omdat het kan 
een lekker eitje uit de koekenpan  
Ik zou iedereen in het leven 
wel een potje vrijheid willen geven 
 
Siem Bosma 
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Hallo ik ben Ilse de Vegt,
ik ben 11 jaar.
Ik ga naar het voortgezet onder-
wijs, ik ga dan naar CSG het 
Liudger in Waskemeer.
Ik doe vwo en ik zit in klas 1C 
van havo/vwo ik heb er veel zin 
in want het is iets anders dan 
de basisschool ik hoop dat ik wel 
snel vrienden leer kennen. Ik ga 
wel van alles missen zoals mijn 
klasgenoten het spelen buiten 
met alle kinderen.
Groetje Ilse

Hallo mijn naam is Durk Nicolaij
en ik ben 12 jaar oud.
Ik ga naar het Stellingwerf 
College in Oosterwolde met het 
niveau havo/vwo.
Ik heb er heel veel zin in.
Het leukste op de basisschool 
vond ik de gezelligheid met de 
klas.
Ik ga onze klas wel heel erg mis-
sen.
Groetjes Durk

Hallo ik ben Ilse d´Hont
Ik ben 11 jaar oud
Ik ga naar de middelbare school 
in Oosterwolde mijn niveau is 
basis
ik vind het heel leuk om naar de 
middelbare te gaan maar ik vond 
het leuk dat iedereen wel aardig 
tegen elkaar deed en ik ga de 
gezelligheid missen en de lieve 
juffen die ik heb gehad.
Groetjes Ilse

Hallo allemaal.
Ik ben Jesse Rooks en ik ben 
11 jaar.
Ik doe havo/vwo en ik ga naar 
Liudger Waskemeer. Ik heb best 
wel veel zin in naar een nieuwe 
school gaan. Alleen ik ga de kin-
deren uit mijn klas missen. Het 
leukste van de basisschool vond 
ik de fietsjes en die ga ik dus 
ook het meest missen.
Dit was mijn verhaaltje.

Hallo ik ben Jort Arie Boonstra.
Ik ben 12 jaar oud.
En ik ga VWO Verrijkt doen in 
Oosterwolde op het Stellingwerf 
college. Ik heb veel zin om naar 
de middelbare school te gaan.
Om nieuwe vrienden te maken 
en dat je meer leraren hebt 
met verschillende lokalen. Op de 
basisschool vond ik het voetbal-
len in de pauzes heel leuk.
Ik ga mijn klasgenoten en vrien-
den heel erg missen. De juffen 
en meesters ga ik ook missen.
Groeten Jort Arie Boonstra

Hallo ik ben Sander Vogelzang
Ik ben 12 jaar oud ik ga naar 
CSG Liudger Waskemeer, mijn 
niveau VMBO Tl. Ik heb zin om 
naar CSG Liudger Waskemeer te 
gaan omdat je dan andere men-
sen en vrienden leert kennen. Ik 
vond het leukst op de basisschool 
dat er zoveel mocht.
Ik ga het meest missen de vrien-
den en vriendinnen die naar een 
andere school gaan.
Groetjes Sander

Ik ben Siem Bosma
Ik ben 12 jaar oud, en ik ga naar 
CSG Liudger Waskemeer.
Mijn niveau is VMBO TL, ik heb 
erg zin om naar Waskemeer te 
gaan, omdat je dan veel meer 
mensen leert kennen. Ik vond 
het leukste aan de basisschool 
Tostidag. Ik ga ook erg mijn 
vrienden missen.
Groetjes Siem!!

Hallo! Ik ben Veerle Daling en ik 
ben 12 jaar oud. De school waar 
ik heenga heet het Stellingwerf 
College in Oosterwolde en het 
niveau dat ik ga doen is havo-vwo. 
Ik heb er best wel zin in om naar 
een nieuwe school te gaan omdat 
je dan allemaal nieuwe vrienden 
kan maken! Maar ik vind het wel 
jammer om deze school te verla-
ten hoor! Maar wat ik het meest 
ga missen? De aardige en leuke 
kinderen hier. 
Groetjes! Veerle Daling ♥

Hallo mijn naam is Yinthe 
Frietema en ik ben 11 jaar.
Ik ga naar de middelbare school 
Liudger in Waskemeer, daar ga ik 
havo/vwo doen. Daar heb ik  best 
zin in want, de basisschool begint 
me een beetje te vervelen, elke 
dag weer hetzelfde plein, ik wil 
iets nieuws. Ik vond het hier 
leuk, want er zijn best veel plek-
ken om verstoppertje te spelen. 
Maar het allerleukst blijven toch 
wel de fietsjes van vroeger.
En dat is dus ook wat ik het 
meest ga missen: De fietsjes.
Maar ja het zit er op dit was 
mijn stukje ik hoop dat je het 
leuk vond.

Hallo ik ben Jurre van Hunen. 
Ik ben 11 jaar Ik ga dit jaar 
naar de VO in Oosterwolde mijn 
niveau is vmbo kader. Ik heb er 
heel veel zin in. Ik ga het hier 
wel missen en het meest mijn 
vrienden. Maar we gaan er toch 
een leuk afscheid van maken 
ondanks het coronavirus zoals 
de musical niet voor publiek dat 
is wel jammer maar wel voor een 
film. 

Hallo ik ben Jens Hekman.
Ik ben 12 jaar.
Ik ga naar CSG de Liudger.
Mijn niveau wat ik ga doen is 
kader-TL.
Ik heb er super veel zin in om 
naar de school te gaan.
Wat ik hier leuk vind is vrije tijd 
en pauze.
En wat ik ga missen zijn mijn 
vrienden en de school.

Heyy! Ik ben Mirjam Rinsema, 
en ben 12 jaar. 
Ik ga na de zomervakantie naar 
Het Gomarus in Drachten. 
Havo ga ik daar doen! Ik heb er 
heel veel zin in! Omdat ik toe ben 
aan iets nieuws : )
Ik ga natuurlijk de basisschool 
missen, vooral de gezellige dingen 
hier op school, je werd hier altijd 
goed geholpen, s middags spelle-
tjes doen enzo.
Liefs Mirjam Rinsema 

Hallo allemaal,
Ik ben Ruben Vehoff en ik ben 
12 jaar.
De school waar ik naartoe ga is 
CSG Liudger De Raai en de school 
staat in Drachten. Mijn niveau is 
vwo.
Ik vind het best wel leuk om naar 
de volgende school te gaan want, 
ik ben best nieuwsgierig naar 
hoe het gaat. Ik vond  het leren 
en de juffen erg leuk en ga het 
daarom ook missen

Hallo ik ben Kalinka Brouwer,
Ik ben 11 jaar oud en ga naar het 
Drachtster Lyceum in Drachten.
Daar doe ik het niveau havo/ 
vwo. Ik heb heel veel zin om naar 
het Drachtster lyceum te gaan, 
omdat ik hoop een goede start 
te maken. Wat ik ga missen van 
de basisschool is: mijn vrienden. 
Wat ik hier het leukste vond 
was: alles

Hallo mijn naam is Daymon 
Koopmans ik ben 12 jaar oud. 
Ik ga naar de Liudger in 
Waskemeer. Ik ga havo doen.
Ik heb er redelijk zin in, maar ik 
vind het ook wel spannend.
Ik ga deze school missen omdat 
het leuk was om te spelen met 
vrienden.
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Hallo ik ben: Jurjen Kruit. 
Ik ben 12 jaar oud en ik ben 17 
mei jarig. Ik ga naar het voort-
gezet onderwijs.
Ik ga naar het Stellingwerf 
College en mijn niveau is VWO.
Ik heb er heel heel veel zin in, 
omdat je dan meer uitdagingen 
krijgt en dan heb je klasgenoten 
die ook hetzelfe niveau doen 
en je krijgt na 8 jaar weer wat 
nieuws. Wat ik heel leuk vond 
aan de basisschool was dat je er 
altijd wel humor in de klas was.
Wat ik wel ga missen is de juf-
fen en de meesters omdat zij mij 
veel geleerd hebben

Hey ik ben Tallina Timmermans, 
ik ben 11 jaar oud.
Ik ga na de zomervakantie 
naar het Stellingwerf College 
in Oosterwolde en ik ga niveau 
havo/vwo doen!! Ik heb er heel 
veel zin in, omdat ik er ook wel 
naar uitzie om naar een grotere 
school te gaan. Het gaat hier 
nu ook wel saai worden dus ik 
ben er wel aan toe om naar het 
Voortgezet Onderwijs te gaan.
Ik vond het leren hier vaak leuk 
ook waren tekenen en buiten-
spelen een van mijn grootste 
hobby’s. Ik ga mijn vrienden 
heel erg missen en hoe het leren 
hier ging, de gezelligheid, altijd 
lachen met elkaar en het buiten-
spelen was ook altijd leuk.

Hallo mijn naam is Yinthe 
Frietema en ik ben 11 jaar.
Ik ga naar de middelbare school 
Liudger in Waskemeer, daar ga ik 
havo/vwo doen. Daar heb ik  best 
zin in want, de basisschool begint 
me een beetje te vervelen, elke 
dag weer hetzelfde plein, ik wil 
iets nieuws. Ik vond het hier 
leuk, want er zijn best veel plek-
ken om verstoppertje te spelen. 
Maar het allerleukst blijven toch 
wel de fietsjes van vroeger.
En dat is dus ook wat ik het 
meest ga missen: De fietsjes.
Maar ja het zit er op dit was 
mijn stukje ik hoop dat je het 
leuk vond.

Hallo ik ben Levi Tinus Doede 
Hofstra. Ik ben 11 jaar oud ik 
ben 20 April jarig, ik ben in 2009 
geboren. Ik ga volgend schooljaar 
naar het voortgezet onderwijs, ik 
ga VWO verrijkt doen. Ik heb er 
heel veel zin in, omdat het iets 
anders is en je doet moeilijkere 
dingen die meer naar jou niveau 
toe neigen. Het leuke van de 
basisschool dat je heel veel met 
elkaar doet en heel veel samen-
werkt ik vind dat leuk, omdat 
je dan van andere kinderen kan 
leren. Wat ik waarschijnlijk het 
meest ga missen van de basis-
school is de manier hoe je met 
meesters en juffen om gaat. Ik 
ga naar het Stellingwerfcollege 
dat is het voortgezet onderwijs 
in Oosterwolde. 

Hallo ik ben Kalinka Brouwer,
Ik ben 11 jaar oud en ga naar het 
Drachtster Lyceum in Drachten.
Daar doe ik het niveau havo/ 
vwo. Ik heb heel veel zin om naar 
het Drachtster lyceum te gaan, 
omdat ik hoop een goede start 
te maken. Wat ik ga missen van 
de basisschool is: mijn vrienden. 
Wat ik hier het leukste vond 
was: alles

Hallo allemaal 
ik ben Romy van Elp.
Ik ben 12 jaar oud. Ik ga naar 
het Stellingwerf College. Ik doe 
het niveau kader/mavo. Ik heb 
er zin in, omdat ik dan andere 
mensen leer kennen. Ik vond hier 
alles wel leuk behalve de toetsen. 
Ik ga iedereen het meest missen. 

Hallo mijn naam is Daymon 
Koopmans ik ben 12 jaar oud. 
Ik ga naar de Liudger in 
Waskemeer. Ik ga havo doen.
Ik heb er redelijk zin in, maar ik 
vind het ook wel spannend.
Ik ga deze school missen omdat 
het leuk was om te spelen met 
vrienden.

Hallo allemaal, ik ben Lyke 
Kaastra en ik ben 11 jaar oud. 
ik ga naar de middelbare en 
ik ga naar CSG het Liudger in 
Drachten met niveau havo zelf 
heb ik niveau havo-vwo dus ik kan 
altijd nog naar vwo ik zit in klas 
H 1a. Ik heb er heel veel zin in 
ik heb er vooral zin in om nieuwe 
vrienden te maken. ik vind het 
ook wel jammer want ik ga al mijn 
vrienden en vriendinnen missen 
en natuurlijk ook de juffen en 
meesters. Ook vond ik het hier 
leuk omdat het niet alleen leren 
is je hebt hier plezier en de lera-
ren zijn erg behulpzaam.
Van Lyke Kaastra
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Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

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

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,- 

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
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Op donderdag 6 februari jongstle-
den is het startsein gegeven voor 
Hartveilig Ooststellingwerf met als 
thema “Levens redden door samen 
te werken”. Bijna alle Plaatselijke 
Belangen en Bewonerscommissies 
waren vertegenwoordigd, ontzet-
tend fijn dat dit onderwerp zo leeft 
in onze gemeente.
 
Terugblik
Na de opening door wethouder 
Esther Verhagen gaf Bart Nijholt 
een presentatie over AED’s en bur-
gerhulpverlening. Een hartstilstand 
kan iedereen overkomen, jong of 
oud. Op het moment dat je getroffen 
wordt door een hartstilstand is iede-
re minuut van cruciaal belang. Met 
het verstrijken van iedere minuut 
daalt de overlevingskans met 10% 
en na 4 minuten treedt er zelfs 
vaak hersenschade op. Om levens te 
redden is het belangrijk dat er vol-
doende geregistreerde AED’s zijn. 

Dit betekent dat de AED’s geplaatst 
moeten worden in onderlinge 
afstand van 1000 meter. zodat de 
burgerhulp-verlener snel toegang 
heeft tot de AED en de dekking 
wordt geborgd. Daarnaast is het 
belangrijk dat er voldoende burger-
hulpverleners zijn. Per AED is het 
belangrijk dat er 15 burgerhulpver-
leners beschikbaar zijn. 

Om te komen tot een volledige 
gemeentelijke dekking en om de 
AED’s ook voor de burgerhulpver-
leners beschikbaar te hebben moe-
ten deze geregistreerd worden bij 
Hartslagnu.nl. Dan kan er gekeken 
worden waar nog AED’s geplaatst 
moeten worden, Voor een goede 
dekking stelt de gemeente eenmalig 
€ 20.000,- beschikbaar en € 1.500,- 
structureel voor onderhoud. 

Hoe verder
Met elkaar willen we er voor zorgen 
dat er voldoende dekking is van 
AED’s en dat er geschoolde burger-
hulpverleners zijn. Op dit moment 
zijn alle Plaatselijk Belangen en 
Bewonerscommissies hier mee 
bezig. Vanuit de gemeente wordt er 
regelmatig gebruik gemaakt van de 
expertise van Bewonerscommissies 
en Plaatselijke Belangen, zij weten 
wat er leeft en speelt in dorp en 
wijk. Deze kennis is voor ons erg 
belangrijk en hebben wij nodig 

om in kaart te krijgen waar AED’s 
beschikbaar zijn, of zij mensen ‘per-
soonlijk’ kennen die als burgerhulp-
verlener geschoold willen worden 
en eventueel mensen kennen die in 
het kernteam willen plaatsnemen. 

Niet alle PB-en en Bew.Cie. hoe-
ven zich bezig te houden met 
AED’s, burgerhulpverleners en het 
Kernteam. Het is mooi als er vanuit 
iedere regio één persoon is, die deel 
wil uitmaken van het nog op te zet-
ten kernteam. 

Deze persoon hoeft niet perse 
iemand te zijn vanuit de PB-en of 
Bew.cies, het kan ook een inwoner 
zijn die hart heeft voor Hartveilig. 
Dan ligt de verantwoordelijkheid 
niet bij jullie als PB of Bew.cie.
( Opmerking: de verantwoordelijk-
heid blijft wel bij de PB’s maar 
zij hoeven niet het werk te doen. 
Indien er co-financiering nodig is 
zullen de pb’s dit moeten besluiten).

Kernteam
Het kernteam komt bijvoorbeeld 
één maal per half jaar bij elkaar 
en houdt de dekking in de gaten. 
Het kernteam kan de PB-en en 
de Bew.cie. adviseren, doet bijvoor-
beeld coördinatie inkoop AED’s en 
bereidt het groot overleg voor (zie 
ook bijlage: presentatie). Hartveilig 
kan een agendapunt worden op de 
vergadering van het OPO, om de 
stand van zaken en de ontwikkelin-
gen met betrekking tot Hartveilig 
Ooststellingwerf te bespreken. 
Gemeente
De gemeente ondersteunt in de 
communicatie, te denken valt 
aan de oproep voor het kernteam, 
BHV’ers, registratie AED’s, trainin-
gen en financiële ondersteuning (€ 
20.000,- en structureel € 1.500,-).

Aanmelding Kernteam
Inmiddels is er één persoon uit 
de regio Oosterwolde die zich 
heeft aangemeld als lid voor het 
Kernteam. Aanmelden kan tot 1 
april 2020 via hartveiligooststelling-
werf@gmail.com.

Ooststellingwerf Hartveilig

“Levens redden door
samen te werken!”

Onze gasten werden verwelkomt 
aan gezellig gedekte tafels. Na 
het openingswoord werd het buf-
fet geopend en kon iedereen zich 
te goed doen aan een uitgebreid 
stamppotbuffet.

Om echt de verbinding met elkaar 
te zoeken schoven de jongeren aan 
bij de ouderen. En om de gesprek-
ken op gang te helpen waren er 
mooie vragen en gespreksonderwer-
pen bedacht. Er werd veel gelachen 
en gezellig gebabbeld. 

Na de stamppot was het tijd voor 
een toetje en sloten wij af met een 
kopje koffie en een lekkere bonbon. 
Nadat wij onze gasten allemaal weer 
hadden uitgezwaaid, kwam de grote 
opruimklus, maar ook dat hebben 
wij met heel veel plezier gedaan.

Wij kijken terug op een super leuke 
avond die zeker voor herhaling vat-
baar is.

Stamppot buffet door de
soosjeugd, voor de 65+ jeugd
Op vrijdag 6 maart om 18.00 uur kwamen de heerlijke geuren 
van vers gemaakte stamppoten je al tegemoet wanneer je Pro 
Rege binnen kwam.

Oosterwolde - Stichting Scala 
stelt vanaf maandag 23 maart een 
telefoonlijn open voor mensen 
in Ooststellingwerf die even een 
praatje willen maken of hun zorgen 
willen uiten.

Het gaat om een tijdelijke lijn, die 
opengesteld wordt in de periode 
dat er veel clubjes, evenementen 
en activiteiten wegvallen door de 
coronamaatregelen. Mensen moe-
ten zoveel mogelijk thuis blijven, 
maar juist daarom is het belangrijk 
om naar elkaar om te kijken via 
andere manieren.

De telefoonlijn is bedoeld voor men-
sen, die nu tijdens de coronacrisis 
(nog) minder contacten hebben en 
toch even een praatje willen maken. 
Het nummer is niet bedoeld voor 
vragen over het virus, maar voor 
een praatje over alledaagse zaken.

Telefoonlijn
Heeft u een vraag, wilt u gewoon 
een praatje maken of maakt u zich 
zorgen? Bel op maandag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 13.00 uur naar 
telefoonnummer: 0516-567220. Wij 
staan u graag te woord. 

Scala opent welzijnslijn

INFORMATIE GEZOCHT

Vrijwilligers 
gezocht
Op landgoed De Cuynder aan Het 
Hoogezand 3 in Donkerbroek biedt 
zorgorganisatie Schouder aan 
Schouder vijf dagen per week dag-
besteding. Hiervoor zijn wij op zoek 
naar mensen die één of meer dagen 
en/of dagdelen per week iets kunnen 
betekenen met betrekking tot het 
vervoer van onze deelnemers. 

Een (onkosten)vergoeding is 
bespreekbaar, mocht u zelf niet de 
beschikking hebben over een voer-
tuig, dan denken we ook hierin 
graag met u mee. 

Neem voor aanmelding en/of nadere 
informatie contact op via: perso-
neel@schouderaanschouder.nl of 
06-28118941. 

Met vriendelijke groet, 
Cor Schmohl
Verpleegkundig specialist / 
manager bedrijfsvoering

cor.schmohl@schouderaanschouder.nl
06-52684476 (centraal telefoonnummer)

06-28118941 
info@schouderaanschouder.nl
www.schouderaanschouder.nl

Onder stichting Schouder aan Schouder 
vallen: 

info@stichtingPIM.nl
info@studiepuntnoord.nl

info@inclusienoord.nl

Deze foto kregen wij toegestuurd met de vraag of wij konden helpen 
met het vergaren van meer informatie betreffende de trekker. De foto 
is waarschijnlijk rond 1977 gemaakt bij het plaatsen van de hoogspan-
ningsmasten ter hoogte van de Balkweg. Zijn er wellicht nog meer 
foto’s van deze trekker of van andere trekkers die hierbij gebruikt zijn? 
Info kan gemaild worden naar dorpskrant.opehichte@gmail.com
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Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden

Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden

Herenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ Donkerbroek

Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26

www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  
info@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nl

Herenweg 60b 
8435 WV Donkerbroek

0516-491363 

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

pedicure ook voor 
 reuma -en diabeet patiënten

dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen

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: VOOR HET ONTWERPEN & DRUKKEN VAN:

huisstijlen, brochures,
kranten, posters, flyers,

drukwerk bedrijven, stickers,
reclameborden/vlaggen,
geboorte-/trouwkaarten,

rouwdrukwerk

bvk
GRAFISCH

VORMGEVER
www.bvkvormgever.nl

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78 

info@bvkvormgever.nl

Jouwdrukkerijdichtbij!

www.bvkvormgever.nl
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Groep 8 van Basisschool de 
Twirrewyn is al weer een paar weken 
ontzettend druk aan het oefenen 
voor de musical Verboden te voeren. 
Helaas is het niet mogelijk om het 
bijzonder leuke stuk op te voeren 
voor alle ouders, broertjes, zusjes, 
pake’s en beppe’s , opa’s en oma’s 
want… daar was Corona. Gelukkig 
is er een alternatief, het hele spek-
takel zal vastgelegd worden op film 
en niet zomaar een film maar echt 
superprofessioneel! 

Dankzij de familie Vogelzang is de 
wekenlange voorbereiding mogelijk 
gemaakt in een grote loods zodat 
we aan alle maatregelen kunnen 
voldoen. Want mensen, het is me 
toch een fantastisch leuke musical 
dit jaar! Luister!

Het toneel- en liedjesspekta-
kel speelt zich af in Jongevoets 
Dierenpark (u snapt de naam van 
het park natuurlijk wel hè, even 
heel goed nadenken ;). Directeur 
Jelle Jongevoets is apetrots want, hij 
heeft een zeldzame vogel gevangen; 
de Oelewapper! Een beetje illegaal 
maar dat mag de pret niet drukken. 
Er is veel belangstelling voor de 

zeldzame Oelewapper, zoveel zelfs, 
dat Koningin Minima een bezoekje 
brengt aan het dierenpark, hoe leuk 
is dat! 

Tijdens de onthulling van de 
Oelewapper gaat het mis, hij is ver-
dwenen. Wie heeft het deurtje van 
de kooi opengedaan? Er is grote 
tijdsdruk om de Oelewapper terug 
te vinden want de Koningin komt. 
Iedereen is verdacht, er wordt zelfs 
een rechercheur ingeschakeld om 
de Oelewapper te vinden.

Uiteindelijk komt er een hilarisch 
einde aan het mysterie van de ver-
dwenen Oelewapper. Al het toneel-
spel wordt natuurlijk omlijst met 
geweldig leuke liedjes. Van het lach-
wekkende Poeplied tot een rap van 
de Bakfietsgirls en van een heuse 
Symfonie in D, begeleid door de 
tamme aap Aap van Zweden tot het 
slotlied Vlieg er vandoor. Ze zijn 
allemaal even leuk. 

De opname dag zal een spannende 
dag worden want tja, je wordt toch 
wel even voor de eeuwigheid vast-
gelegd. Het advies…mocht je ooit 
de kans krijgen om deze film te 
bekijken, aarzel dan geen moment 

want je weet niet wat je mist! To be 
continued!

Rolverdeling musical 
Verboden te Voeren:
Directeur Jelle Jongevoets: Jort 
Boonstra
Olga Onderdaan: Mirjam Rinsema
Reggy Neef: Ruben Vehoff
Professor Albert Einschwein: Ties 
Oosterhof

Rangers, Rimboe Rick en Jungle 
Johnny: Siem Bosma en Sander 
Vogelzang
Leerling dierenverzorgers, Robin en 
Sam: Daymon Koopmans en Jens 
Hekman
Snoepverkoopster Sara: Ilse de Vegt
Koningin Minima en dierentrainer 
Melissa: Tallina Timmermans
Dierenarts Vlaai: Yinthe Frietema
Beveiliger Badr: Jurjen Kruit

Beau, jongere van Bureau Bult: 
Veerle Daling
Aap van Zweden: Jurre van Hunen
Roel Vink: Jesse Rooks
Franka Vonk: Lyke Kaastra
Dylan Hijgens: Durk Nicolai
Maartje, assistente van Dylan: 
Kalinka Brouwer
Girlband De Bakfietsgirls: Ilse 
d’Hont en Romy van Elp
Rechercheur De Sock: Levi Hofstra

En….ACTIE!
Als je in groep 8 zit dan eindigt je schoolloopbaan natuurlijk 
met dé musical! Zo ook dit jaar, maar dan anders…. 

In deze tijd is het belangrijk dat 
we achter elkaar blijven staan. Niet 
alleen achter sv Donkerbroek maar 
ook achter onze partners, waaron-
der sc Heerenveen. Het is nog niet 
bekend wanneer er weer publiek 
bij de wedstrijden in het stadion 
mag zijn, maar seizoenkaarthou-
ders kunnen hun kaart al wel weer 
verlengen.

Heb je een seizoenkaart? Je kunt 
deze verlengen door een mail te 
sturen naar jeugdcommissiesvd@
hotmail.com . Je ontvangt dan een 
link waar je je seizoenkaart op kunt 

verlengen. Vergeet daarbij niet onze 
code in te vullen als je verlengt 
(7059302), want voor elke seizoen-
kaart die verlengd wordt met onze 
code ontvangt sv Donkerbroek €10,- 
in onze clubpot!
Ken je iemand anders met een sei-
zoenkaart van sc Heerenveen? Wil je 
onze actie dan doorsturen?
Bedankt voor je hulp.

Sponsorloop
Op woensdag 1 april stond de 
Sponsorloop gepland bij het Abe 
Lenstra Stadion. Helaas kon deze 
niet doorgaan, maar we krijgen als 

partnerclub van sc Heerenveen toch 
de gelegenheid geven om deze actie 
af te maken.

Halverwege de actieperiode, na de 
eerste twee weken, is er in totaal al 
meer dan €30.000,- opgehaald door 
alle partnerclubs. Er valt dus veel te 
verdienen met deze sportieve actie.

Drie jeugdleden met de meeste 
sponsors mogen meedoen aan de 
wedstrijd van de eeuw: een wed-
strijd van 100 jeugdleden tegen het 
eerste elftal van sc Heerenveen!
Hieronder de planning:
•  19 juni t/m 3 juli tweede helft 

actieperiode (sponsors werven)
•  16 augustus sponsorloop bij sv 

Donkerbroek ter ere van het 100 
jarig bestaan van  sc Heerenveen, 
binnen de mogelijkheden die de 
RIVM-richtlijnen daar t.z.t. voor 
bieden

Jeugdspelers van sv Donkerbroek 
die zich in maart nog niet hebben 
aangemeld voor de actie kunnen 
alsnog meedoen. Zij kunnen zich 
aanmelden op www.sponsorloop.nl/
svdonkerbroek.

Dit kan vanaf nu, dus jullie heb-
ben ruim de tijd om iedereen te 
mobiliseren. Vanaf 19 juni kunnen 
sponsors zich dan weer aanmelden.

Seizoenkaart actie sv Donkerbroek
Heb jij een seizoenkaart van sc Heerenveen of ken je iemand 
anders met een seizoenkaart? Doe dan mee aan onze seizoen-
kaartactie!

Uitbreiding assortiment
Naar aanleiding van een vraag van 
een dorpsgenoot heeft BVK grafisch 
vormgever zijn assortiment uit-
gebreid met de verkoop van wens/
ansichtkaarten en Stellingwerfse 
boeken.

‘Sinds de sluiting van drogisterij 
Jonker in Haulerwijk zoeken de 
mensen een ander adres voor kaar-
ten. Door de vraag of ik ook condo-
leancekaarten verkoop, heb ik nage-
dacht of zoiets bij mijn assortiment 
past’, vertelt Bauke Visser Koenders.

‘In mijn kantoor staat nu een kaar-
tenmolen met daarin 54 verschil-
lende soorten kaarten. Van geboorte 
tot condoleance en van beterschap 
tot gefeliciteerd. Mocht nu blijken 
dat dit een goede aanvulling is en 
de verkoop goed loopt, dan kan het 
worden uitgebreid naar 72 soorten.’

Daarnaast verkoopt BVK grafisch 
vormgever ook boeken voor de 
Stellingwarver Schrieversronte 
uit Oldeberkoop. ‘Ik werk al jaren 
samen met de Schrieversronte, zoals 
het vormgeven van hun boeken en 
het tijdschrift ‘De Ovend’. We gaan 
nu proberen om in Haulerwijk en 
omgeving Stellingwerfse boeken te 
verkopen. Een aantal zijn op voor-
raad en anderen kunnen worden 
besteld.’

Uiteraard blijft BVK zich richten op 

drukwerk. Je kunt bij hem terecht 
voor o.a. geboorte-, trouw- en rouw-
kaarten, maar ook voor zakelijk 
drukwerk, reclameborden, vlaggen 
en meer. Met een persoonlijke aan-
pak is het ‘Jouw drukkerij dichtbij!’.

Meer informatie vind je op www.bvk-
vormgever.nl en op zijn Facebook 
pagina.

Data verschijning
Op ’e Hichte

• 25 september
• 30 oktober
• 27 november
• 18 decemberUw 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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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 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

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

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl
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Van die kerk vroeger … 
“Vroeger gingen mijn ouders nog 
wel … . Maar toen kwam er … . En 
zo zijn we van de kerk afgeraakt”. 
Zo lang ik nu dominee ben en met 
mensen optrek, hoor ik dit. Die 
kerk, die … .

In onze dorpen, Donkerbroek en 
Haule, staan kerkgebouwen. Bij 
de kerk denk je al heel vaak aan 
het gebouw. De Dorpskerk en de 
Laurenstsjerke worden tot ver-
driet van velen zo weinig gebruikt. 
De Sintrumtsjerke wordt nog het 
vaakst gebruikt. Soms ken je de bin-
nenkant van het kerkgebouw omdat 
je bij het afscheid van je buurman 
er bij was.

We hebben allemaal waarschijn-
lijk wel iets mee gekregen van de 
gesprekken rondom het gemeen-
schapscentrum. Spannend. Hoe zal 
het er over 2 of 3 jaar uitzien?

Wat zeg ik als ik Kerk zeg 
Want … de Kerk? Zijn dat enkel de 
gebouwen? Vanwege de historische 
of architectonische waarde? Zijn dat 
de kerkmensen die je kent? Is de 
kerk die buurman die je ooit eens 
lelijk behandelde en nog lid van de 
kerk was ook. “Dat verwacht je niet 
van iemand van de kerk!”, zeggen 
we dan. 

Is dat de dominee? “Hij groet me 
tenminste!” Of “De kerk laat me 
links liggen. Want de dominee loopt 
me aan de huid voorbij zonder boe 
of bah.”

Ja, ook voor de mensen van de kerk 
geldt: “het zijn net mensen!”.  

De Kerk is … 
allesbehalve perfect
Natuurlijk denk je aan het kerkge-
bouw, de kerkmensen, het perso-
neel, de kerkgemeenschap of een 
bepaalde clubje of een kliek? Ja, zo 
kun je van buitenaf heel verschil-
lend tegen “kerk” aankijken. 

De Kerk wordt ook kleiner. Ze brok-
kelt af en heeft ook al moeite om 
haar hoofd boven water te houden. 
De Kerk is ook de plek van mis-
bruik. En soms is ze ook “kerk op 
z’n smalst”. Het is allemaal waar. En 
zo als er veel aan mij niet deugt, zo 
deugt er ook veel niet aan de kerk. 

Mag ik nu eens proberen iets over 
het hart van de Kerk te vertellen?

De Kerk is bezieling
De Kerk hebben we niet zelf bedacht. 
Het begon met een paar mensen die 
3 jaren met ene Jezus zijn opgelo-
pen. Het was toen heel gewoon dat 
een wijze man (een Rabbi heette 
zo iemand) een groepje leerlingen 
om zich heen verzamelde. Velen 
verdwenen maar die Jezusbeweging 
bleef.

Uit de verhalen van de eerste 

twee eeuwen blijken mensen van 
de Jezusbeweging een nieuw nor-
maal volgden. Soms zo afwijkend 
dat omstanders zich afvroegen wat 
die Jezusmensen toch bezielde? 
Anderen zeiden dat ze “maar gek” 
deden. Zo schreef de ene keizer 
eens aan een collega keizer in een 
brief: “moet je nou toch eens zien 
wat die Jezusmensen doen! Ze ver-
zorgen ouderen …”. Want men-
sen van de Jezusbeweging begon-
nen met de verzorging van oude 
en zieke mensen. Ze verzorgden 
baby’s die gehandicapt waren. Dat 
was “vreemd”. Want in de dagen van 
deze keizers was het de gewoonte 
dat je gehandicapte kinderen en 
zieke ouderen op de rotsen neer-
legde voor de wilde dieren.

De Kerk kleurt 
buiten de lijntjes
Je kunt je voorstellen dat die men-
sen van de Jezusbeweging opvielen. 
In de loop van de tijden hebben die 
Jezusmensen vaker hun nek uitge-
stoken. Een paar eeuwen terug was 
het dikke armoede. Velen raakten 
aan de drank. Jonge meisjes kon-
den alleen maar in hun levenson-
derhoud voorzien door prostituee 
te worden. Dominees hebben zich 
ingespannen om deze meisjes op 
te vangen en te huisvesten. Om zo 
te voorkomen dat hun leven stuk 
ging. Heel die Thuiszorgbeweging 
is vorige eeuw opgekomen vanuit 
de kerk. Bejaardenhuizen wer-
den lang geleden door diaconieën 
gebouwd. Ik denk ook aan dominee 
Ferdinand Domela Nieuwenhuis. 
Deze Jezusbeweging leeft nog steeds 
in binnen- en buitenland. Vanuit 
de verhalen van Jezus ontdekken 
mensen dat je heel blij wordt als je 
de ander helpt. 

De Kerk helpt je meer 
mens te worden
De Kerk heeft in heel wat lan-
den prachtige projecten opgezet. 
Vrouwen zijn vaak de spil in een 
gezin. Daarom krijgen juist vrou-
wen onderwijs in gezondheidszorg 
en voeding. Met betere voeding en 
hygiëne kun je de ziekten van kinde-
ren voorkomen. Moeder Teresa zorg-
de voor zieken. Landbouwkundigen 
gaan met hun kennis de boer op en 
delen hun kennis met boeren daar. 
De voedselproductie wordt plaatse-
lijk vergroot. Met de geslagen put-
ten staat er gezond water tot ieders 
beschikking.

Anno 2020 inspireren die verhalen 
van Jezusmensen nog steeds en voe-
len velen zich nog steeds geroepen 
om hun eigen rijkdom (aan geld en 
kunde) te delen met wie veel minder 
heeft.

Een Kerk in de voetsporen 
van Jezus
In de krant lezen we deze maand 

dat alle kerken samen best wel veel 
geld hebben. Nu wordt nagedacht 
om het geld zo in te zetten dat 
je daarmee de levens van mensen 
verbeterd. De Kerk helpt jou niet 
om miljonair te worden maar ze 
probeert wel degenen die met de 
rug tegen de muur staan te helpen. 
Leven toevoegen aan het leven van 
mensen. Hoe mooi kan dat zijn!

Vorig jaar hoorde ik Bauke (& Evie) 
Deelstra heel enthousiast vertel-
len over hun vertrek naar Albanië. 
Prachtig om te zien hoe het enthou-
siasme van de Jezusbeweging ook in 
deze jonge journalist van het Friesch 
Dagblad de kop opsteekt. Ze vroegen 
om gesponsord te worden. Samen 
willen ze hun gaven en kunde inzet-
ten als tools om de nood in Albanië 
wat te verzachten. Het inzetten van 
je tools om nood te verlichten, zie 
ik ook bij de Armeense spoedei-
sende hulparts Gor Khatchikyan. 
Prachtig hoe hij in alle eerlijkheid 
zijn Godsvertrouwen deelt met de 
patiënt.

De Kerk ... Wat is kerk ..? 
Voor mij is de Kerk het enthousi-
asme van die Jezusbeweging van 
het begin. Die ik terug zie in bijv. 
#nietalleen. Dat je oog hebt voor 
elkaars zorg.

Ik herinner me de Pauluskerk van 
ds. Hans Visser. Dat je als kerk durft 
af te wijken van wat hoort. Dat je 
buiten de lijntjes durft te kleuren. 
Dat je het durft op te nemen voor 
mensen die over het hoofd gezien 
worden. Dat je mensen -van welke 
kleur ook- uit de drek durft op te 
rapen. Om leven aan hun leven toe 
te voegen.

Ik denk ook aan de initiatieven 
van de voedselbank. Soms kennen 
we de verhalen van de schrijnende 
armoede. Hoe fijn is soms het delen 
van je boterham!

Geïnspireerd door Jezus stellen ker-
ken met de hulp van Oikocredit 
geld beschikbaar aan mensen die 
kapitaal nodig hebben. Waarom zou 
je meisjes die net van school komen 
niet een opleiding tot naaister aan-
bieden? Leer ze naaien en ze kun-

nen door het maken van kleren in 
hun eigen bestaan voorzien. Soms 
groeit er een winkeltje uit. Ze ver-
kopen hun zelf gemaakte kleding 
en kunnen soms extra personeel 
aantrekken. Soms groeit er een 
naaiatelier uit. Dan is het moment 
daar dat het geleende stukje kapitaal 
weer wordt ingeleverd om opnieuw 
gebruikt te worden.

De Kerk is bezield kapitaal 
aan geld en kunde
Je kunt geld veilig op de bank zet-
ten. Maar is het niet veel rijker dat 
je met je geld leven toevoegt aan het 
leven? In de afgelopen jaren vond 
ik het sponsoren van jongeren die 
met World Servants op pad gingen 
prachtig om te doen. Zelf ben ik één 
keer mee geweest. Inderdaad kom 
je met een andere kijk op mens en 
wereld terug. Een kijk die blijft. We 
mochten in Paulistas (Brazilië) een 
kindertehuis bouwen. Zo kwam er 
voor de kinderen een veilige plek 
overdag en ook kregen ze tenminste 
één goede maaltijd op een dag. Mooi 
om een kind uit de drek te halen en 
hem in de schoolbank te zetten. Ik 
leef niet alleen voor mij zelf. Het 
is mooi om op deze manier geld 
te investeren in het leven van een 
ander. 

Ik deelde alleen maar de kansen 
die ik zelf ook kreeg. Kansen die ik 
gratisenvoorniks van mijn ouders 
kreeg. Mijn ouders hebben met hun 
arbeid mij kansen gegeven. En nu 
mag ik anderen kansen geven. 

De Kerk is –wat mij betreft- vooral 
die kant van het leven: het kan-
sen bieden. Zo ben ik bedoeld. 
Die prachtige mens die God mij 
gemaakt heeft, mag ik ontwikkelen 
zodat ik de kansen die ik krijg ook 
aan anderen geef. Leven toevoegen 
aan hun leven.

De Kerk … 
De Kerk is ook dit plaatje.
De Kerk heeft oog voor de stille 
Coronaramp die zich in het leven 
van mensen voltrekt. Juist ook 
nu. Dichtbij en verder weg. Ook 
dicht bij eigen huis en haard zal 

er armoede zijn of straks komen. 
Juist als je de mensen kent, grijpt 
het je aan. 
Ook Kerkinactie stuurt mensen er 
op uit. Zij zetten zich in en bieden 
mensen kansen aan. Zij vertellen 
juist nu ook schrijnende verhalen 
over hun vrienden. Daarom vraagt 
Kerkinactie geld en gebed. Dat we 
geld nodig hebben, hoef ik niet uit 
te leggen. Maar gebed hebben we 
ook nodig. Gebed dat die bijzondere 
spirit van de Jezusmensen van toen 
nu ook leeft. Die passie en dat vuur 
dat we alleswatwezomaargekregen-
hebben niet voor ons zelf houden. 
Maar dat wij de kansen die wij 
gekregen hebben door geven. Dat de 
ander ook kansen krijgt. Dat we het 
kansenbieden als een lopend vuurtje 
doorgeven.

De Kerk deelt …
De Kerk … geeft aan de Voedselbank. 
De Kerk .. houdt een kledingbeurs 
voor wie amper geld voor kleding 
heeft. De Kerk … wil er voor iedere 
volwassene en ieder kind in nood 
zijn. De Kerk zet bezield kapitaal 
(geld en kunde) in om leven aan 
leven toe te voegen. 

De Kerk … . Je hebt gelijk. Er valt 
een heel zwartboek van te schrijven.

De Kerk … . De Kerk is ook één van 
die vele werkers in deze wereld die 
kinderen uit de drek halen. Die kin-
deren een kans geeft om opnieuw 
te starten. Ik word heel blij van 
al die mensen die leven aan leven 
toevoegen.

Als je geld hebt, dan kun je met 
jouw geld meer geld maken. Dat 
kan.

Het geeft mij altijd heel veel plezier 
en voldoening als ik met mijn geld 
anderen kansen geef. Prachtig om 
te zien dat mensen uit hun rot-
zooi kunnen opstaan, hun leven als 
een Godsgeschenk ontdekken en de 
schouders er onder zetten. En weer 
mens worden. Een bevrijd mens om 
aan het leven van de ander meer 
leven toe te voegen.

De Kerk … een beweging die in 
beweging brengt.

De Kerk … 
Ja, waar denk je aan? Bij de Kerk … Hoe staat de kerk bij je 
bekend?  Wat voor gevoel heb je bij de kerk? Kerk? 
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info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

BELANGRIJKE TIP 
voor het aanleveren van foto’s

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

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

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

 Overgewicht

 Ondergewicht / ondervoeding

 Diabetes 

 Hoge Bloeddruk

 Te veel cholesterol

 COPD

 Hart- en vaatziekten

 Zwangerschapswens

 Voedsel allergie en –intoleranties

 Maag- en darmklachten

 Suppletie advies

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

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

Maak nu een afspraak:
06 - 303 757 66
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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

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

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.

eubelstoffeerderij

Visser
Leeksterweg 2A, 8433 KV Haulerwijk
Tel./fax (0516) 42 31 70

UW ADRES VOOR:

 Herstofferen van meubelen  Buitenmeubelen
 Caravan- en bootkussens  Autostoffering
 Meubelstoffen  Leer
 Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.)  Brocante
 Kleinvakartikelen

www.visser-stoffering.nl

Tevens leveren wij ook tapijt,

laminaat, P.V.C., vinyl en gordijnen


