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Donkerbroek mag bijna voor de tweede prik

Een
opkomst van
80% op de
eerste dag

Op 13 en 20 april mochten de 60 t/m 64 jarige inwoners uit Donkerbroek een vaccinatie halen. Huisartsenpraktijk
Grootenhuis zag ongeveer 80% van de genodigden verschijnen
op de eerste prikdag.

Een week later waren de mensen
aan de beurt die de week er voor
niet konden. Bij afzeggingen werd
iemand van een reserve lijst gebeld.
Zo werd er alles aan gedaan om

geen enkel vaccin verloren te laten
gaan. Nu mag men bijna voor de
tweede prik opnieuw naar ProRege,
dat voor de gelegenheid als prik
locatie wordt ingericht.

Feest bij Voor dag en Dou!
Hoewel Villa Picasso in Donkerbroek nu twee jaar gezellige BSO
maakt voor alle kinderen van De Twirrewyn en De Trede, bestond
de organisatie Voor dag en Dou op 1 april 2021 al 10 jaar. Dat werd
gevierd! Met de kinderen maakten we er een fantastische feestweek
van, en ook de kinderen die door de corona maatregelen nu even
niet naar de BSO mochten komen werden niet vergeten. Pedagogisch
Medewerkers Nienke en Bernou zijn geheel in stijl op pad gegaan
om alle kinderen een potje met vergeet-me-nietjes te brengen. Deze
presentjes werden door alle kinderen met blije, verraste en verbaasde
gezichten ontvangen.

Turfrouteseizoen van start
De vrijwilligers zijn al ruim van te
voren bezig geweest de voorzieningen weer gebruiksklaar te maken.
Hiervoor heeft de gemeente eerst
het water en de stroom er weer
opgezet, waarbij gelijk ook de complete installatie gecontroleerd is,
inclusief het testen van het water
op legionella.
Lees meer over het havennieuws
van Donkerbroek op pagina 3.

Groeten uit ...
De vakanties staan weer voor de
deur. Wat gaan we doen? Tijden
zijn nog steeds onzeker door corona. Het buitenland wordt langzaam
aan weer oranje. Dat betekent
dat we weer op reis mogen maar
nog wel met beperkingen. Veel
mensen denken aan een vakantie in Nederland of blijven thuis.
De klokkenluider denkt terug
aan vroeger. Als je op vakantie in
Nederland was in een tent, met de
caravan of je huurde een huisje
dan stuurde je een ansichtkaart
met “Groeten uit ……”. Het kaartje stuurde je naar je ouders, buren
en vrienden. En zo waren er velen
die verschillende kaartjes kregen
en deze een speciaal plekje in huis
gaven. Maar ook in Donkerbroek
kon je ansichtkaarten kopen met
“Groeten uit Donkerbroek”. Als
je op google.nl zoekt, vindt je
nog voorbeelden van deze ansichtkaarten. Ansichtkaarten met foto’s
van mooie plekjes en gebouwen in
Donkerbroek zoals van onder andere de Laurenstsjerke met klokkenstoel, restaurant Het Witte Huis, de
vijver in de wandelbos, gezicht op
de Compagnonsvaart, Herenweg,
Ontwijk en Sintrumtsjerke. Het
zijn plaatjes door de ogen van
de fotograaf. Donkerbroek is een
mooi dorp. Een dorp dat verandert.
Met de woningbouw aan de Oude
Tramweg verandert het gezicht op
Donkerbroek. En het is goed dat
de aanblik van ons dorp verandert.
Het is een teken van een levend
dorp. Maar nu de vakantie voor de
deur staat, is het fijn dat we ook
in ons eigen dorp kunnen genieten. Er zijn vele mooie plekken te
vinden. Onze wandelbos is mooi
en zeer gevarieerd. Kom je uit het
bos dan zie je het mooie landgoed
“Ontwijk”. Daar kun je rustig even
aan de vaart zitten en genieten.
Het oude Buursterlaantje waar zo
maar ineens op de volkstuinen
ganzen, eenden en kippen zijn te
vinden. Waar je vanaf het laantje kijkt naar onze mooie nieuwe
school “De Twirrewyn” met kinderen die spelen op het plein. De
mooie oude beuk voor de boerderij
van fam. De Bie. De vele wegen en
paden rondom Donkerbroek waar
je kunt genieten van mooie vergezichten en smûke plekjes. Het
zijn allemaal voorbeelden. Maar
ansichtkaarten met “Groeten uit...
stuur je niet meer. Met je telefoon maak je foto’s. Deze deel
je op Facebook, Instagram of via
Whatsapp. Je kunt van al die foto’s
mooie collages maken. Het is het
nieuwe “Groeten uit ... geworden.
Wie deze zomer thuisblijft, heeft
het grote voorrecht dat het in en
om Donkerbroek goed vertoeven
is. En kom je vakantiegangers in
ons dorp tegen, vertel hen van
de vele mooie plekjes in en om
ons dorp. De klokkenluider wenst
iedereen een goede en fijne vakantie thuis of elders.
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FAMILIEBERICHTEN

BROEKJES

Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever
dit schriftelijk in bij Wilma Verlaan (Herenweg 39)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Voor al uw rouw- en bruidsarrangementen: Decora Bloembindsters, Aafje Rooks, tel.
06-22901770
en
Sietske
Kamminga, tel. 06-80060357,
www.decorabloembindsters.
jouwweb.nl

Zeer plotseling is overleden onze buurtgenote
en oud bestuurslid, mevrouw

Voetfirst Verlaan, gediplomeerd
Pedicure, Wilma Verlaan, Herenweg 39, Donkerbroek, tel.:
0516-426068, lid Provoet. Behandeling volgens afspraak

Attje Wiersma- Veldkamp
Wij wensen Mindert, de kinderen, kleinkinderen
en naaste familie veel sterkte.

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

Buurtvereniging Herenweg 1
Donkerbroek, 6 juni 2021

Heel hartelijk bedankt voor de vele kaarten die ik
ontvangen heb na mijn val en ’t verblijf in ’t ziekenhuis en bij Bertilla. Het was geweldig.

Sokkengaren, ritsen, elastiek,
naaimachinegaren e.d. bij Meubelstoffeerderij Visser Haulerwijk

L. Mulder-Woudstra

Wilt u ook een Broekje plaatsen? Kijk voor meer informatie
in het colofon op pagina 3!
Voor al uw rouw- en bruidsarrangementen: Decora Bloembindsters, Aafje Rooks, tel.
06-22901770
en
Sietske
Kamminga, tel. 06-80060357,
www.decorabloembindsters.
jouwweb.nl

Op 1 maart waren wij 30 jaar werkzaam
in Donkerbroek.
Tot onze verrassing is dat moment niet
ongemerkt voorbijgegaan, en wij willen u hierbij
heel hartelijk bedanken voor de prachtige
kaarten, bloemen en lieve wensen.

Ik heb een paar weken terug
een korte zwarte nieuwe broek
gevonden met kaartjes er nog
aan. Lag in de berm langs de
Balkweg. Staat al op site gevonden/verloren van de gemeente
Ooststellingwerf, maar er heeft
zich nog niemand gemeld. Info:
dijkstracloos@gmail.com

Bert Grootenhuis en
Christine Grootenhuis-Vuijk

Voor het verzorgen van

UITVAARTEN EN CREMATIES

Heb je een activiteit?

kunt u een beroep doen op

Geef dit door voor de dorpsagenda!

DRAAGT ELKANDERS
LASTEN

Donkerbroek
vlaggen
te koop bij
bloemenhuis:

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

Nog geen lid?
Meld u aan via
donkerbroek.nl/
dorpsbelang

Mevr. Erna Jansen
tel. 0512-539898, mob. 06-30389594

ADVERTEREN?

facebook.com/
dorpsbelangdonkerbroek

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

instagram.com/
dorpsbelang_donkerbroek

Informeer eens bij:

 Overgewicht
 Ondergewicht / ondervoeding
 Diabetes
 Hoge Bloeddruk
 Te veel cholesterol
 COPD
 Hart- en vaatziekten
 Zwangerschapswens

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

Maak nu een afspraak:

06 - 303 757 66

Uitvaart
de Roos
aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek
www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren
• PVC en isolatie

• Timmerhout

• Etc.

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

bijv. planken, palen,
vlonderplanken
bijv. planken, palen,
vlonderplanken

Hout met FSC keur mogelijk

eubelstoffeerderij

Visser
Creatief in stoffering

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

UW ADRES VOOR:
■ Herstofferen van meubelen

■ Buitenmeubelen

■ Caravan- en bootkussens

■ Autostoffering

■ Meubelstoffen

■ Leer

■ Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.)

■ Kleinvakartikelen

Tevens leveren wij ook tapijt, laminaat,

BODE:

en begeleidt jong en oud
“ Een diëtistinadviseert
voeding en leefstijl!
”
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 Voedsel allergie en –intoleranties
 Maag- en darmklachten
 Suppletie advies

P.V.C., vinyl en gordijnen

www.visser-stoffering.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 verstaan 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 vermeld, wordt ook als een advertentie
gezien.

De volgende krant
verschijnt op of rond
24 september 2021
Kopij inleveren kan t/m
19 september 2021

Bezorging:

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

Inleveren kopij:

Digitale kopij kunt u aanleveren
tot en met zondag 19 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 redactionele 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
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Verkeersmaatregelen
Herenweg – Oude Tramweg
Naar aanleiding van de oproep in de Op ‘e Hichte eind vorig
jaar en de proef met de betonblokken op de Oude Tramweg
zijn de diverse uitgebreide reacties binnengekomen.
Als Dorpsbelang hebben we de reacties geïnventariseerd, doorgespeeld en besproken met de gemeente.
Zoals ook in de reacties op de
Facebook pagina van Dorpsbelang
Donkerbroek naar voren kwam, zijn
de meningen zeer uiteenlopend.
Gemotiveerd vanuit vele verschillende belangen, worden de (on)wenselijkheid van drempels, versmallingen, bloembakken, slingers in de
weg etc. naar voren gebracht, mede
in relatie tot de veiligheid.
Ook de diverse vraagstukken worden benoemd: het sluipverkeer (ook
in relatie tot de opbrengst die de
middenstand hiervan heeft), de
snelheid van het passerende verkeer en de grootte ervan, het effect
op de omliggende woningen, het
onveilige gevoel dat bij sommige
dorpsbewoners leeft en de impact
van optrekken en afremmen op het
milieu.
Het zijn vraagstukken die helaas
niet naar íeders tevredenheid zijn
op te lossen. De gemeente is de
verantwoordelijke en uitvoerende
instantie. Als dorpsbelang hebben
we in meerdere gesprekken met
de gemeente, op locatie, de aangedragen argumenten uit de reacties visueel proberen de maken. Wij
kunnen ons vinden in het onderstaande voorlopige plan met betrek-

king tot de verkeersmaatregelen in ons
dorp.
Herenweg
Omdat uitgangspunt is om zoveel
mogelijk rekening te houden met
de verschillende belangen in het
dorp is er door de gemeente vooralsnog besloten om geen versmallingen of andere aanvullende snelheid beperkende maatregelen aan
te brengen op de Herenweg. Er zal
dus ook geen proef starten hiermee.
Om de snelheid aan het begin van het
dorp (route Haule – Donkerbroek)
eruit te halen en bestuurders duidelijker te attenderen op de bebouwde
kom en de bijbehorende 30km/u,
zal gekeken worden naar eenzelfde
oplossing als in Haule. Een proef
met een versmalling op de rijbaan
het dorp in, voor de kruising met de
Pegge en de Bovenveld.
Hierbij wordt uiteraard rekening
gehouden met de draaicirkel van
(groot) verkeer vanaf de Pegge richting Haule en de breedte van de weg
het dorp in. Deze proef is inmiddels
gestart nu de definitieve weginrichting in Haule klaar is. Aangezien
de proef daar een succes gebleken
is, is gekozen om daar definitieve

wegversmallingen te maken. Twee
van de in Haule geplaatste blokken
zijn verhuisd naar de ingang van
Donkerbroek.
Betonblokken oude tramweg
De proef met de wegversmallingen
op de Oude Tramweg, is nog niet ten
einde. De gegevens van de ‘smiley
metingen’ worden op dit moment
geanalyseerd en zullen meegenomen worden in de definitieve
inrichting van de Oude Tramweg.
In deze definitieve inrichting wordt
ook de nog te creëren oversteek
richting het evenementen terrein,
de doorsteek richting het dorp en
de aanleg van het voetpad meegenomen. De direct aanwonenden zullen
hierbij betrokken worden.
Handhaving door politie
In overleg met de gemeente en
n.a.v. de signalen uit het dorp is
de politie afgelopen periode in en
om Donkerbroek meer met handhaving van de snelheid bezig geweest.
Zo worden bestuurders bewust
gemaakt van hun snelheid en kunnen zij hun weggedrag aanpassen; de enige manier om de eerder
genoemde vraagstukken duurzaam
aan te pakken. Ook komende periode zal Donkerbroek meegenomen
blijven worden in deze planning.
Schoolzone

Data
verschijning
Op ’e Hichte
•
•
•
•

24
29
26
18

september
oktober
november
december

Oud ijzer actie
RV DEO en PC de
Ponyvriendjes
Zaterdag 19 juni houden wij, RV
DEO en PC de Ponyvriendjes, onze
oud ijzer actie in Waskemeer. Met
deze extra inkomsten kunnen we
o.a. onze buitenbak en springmaterialen onderhouden.
Heeft u in Donkerbroek oud
ijzer staan voor ons, dan kunt u
een afspraak maken met Andrea
Veldkamp- de Hoop (0610558583)
om het op te laten halen.

De herinrichting van het centrum
laat nog even op zich wachten;
deze volgt de bouw van het nieuwe
DoarpsSintrum.

Havennieuws

Op zaterdag 15 mei is het
Turfrouteseizoen 2021 van start gegaan
De vrijwilligers zijn al ruim van te voren bezig geweest de
voorzieningen weer gebruiksklaar te maken. Hiervoor heeft de
gemeente eerst het water en de stroom er weer opgezet, waarbij
gelijk ook de complete installatie gecontroleerd is, inclusief het
testen van het water op legionella.
Gelukkig is alles ook voor dit seizoen weer goedgekeurd. Dit is de
laatste jaren elke keer wel weer
spannend, omdat de stroompalen
aan het water en het Turfroutehokje
zelf, nodig aan vervanging toe zijn.
Het staat nog wel, maar is bouwtechnisch echt op. Uit betrouwbare bron hebben we gehoord dat
Dorpsbelang Donkerbroek de wens
bij de gemeente heeft geuit voor
het seizoen 2022 een nieuw onderkomen te willen realiseren voor
de wc’s, douches en de stroomen watertappunten. En dat het de
bedoeling is dit samen met de han-

delsvereniging en de gemeente en
mogelijke andere sponoren voor
elkaar te krijgen.
Op de dag van de opening lagen
daar de eerste gasten alweer aangemeerd. Ook zij waren gelijk zeer
enthousiast over de mooie ligplaatsen en de omgeving. Ook het eenvoudige maar doelmatige en superschone sanitair werd gelijk weer
geprezen. En daarnaast worden ook
nu weer de voorzieningen verder in
het dorp als zeer waardevol ervaren
door deze eerste bootjesmensen.
Deze positieve recensies zijn in het
nieuwe gastenboekje achtergelaten

goede start van nu hopen we dat ook
dit jaar weer te kunnen vieren.

(zie afbeeldingen; foto recensies seizoen 2021). Tot nu toe hebben zich
nog geen nieuwe BN-ers onder het
bootjesvolk gemeld, al zijn er wel
mensen die n.a.v. André van Duin
zijn bezoek dit jaar ook de Turfroute
zijn gaan varen.
Van brugwachter Jan hebben we
gehoord dat de aantallen bootjes op
dit moment bijna gelijk zijn als vorig
jaar. Vorig jaar kon Donkerbroek
voor het eerst sinds 9 jaar weer de
1000ste boot verwelkomen, met de

Zoals velen van jullie weten worden er door de havenmeester ook
Donkerbroekster bootvlaggetjes verkocht. Van de opbrengst wordt het
dagelijks onderhoud gefinancierd
en kan als startbudget gebruikt worden voor de vervangingsplannen.
Uiteraard zijn de vlaggetjes niet
alleen te koop voor de bootjesmensen. Het is ook leuk om deze zelf
te hebben of aan iemand cadeau te
doen. De vlaggetjes zijn te verkrijgen via Sannie of via Dorpsbelang.
Hopende jullie zo weer wat bijgepraat te hebben over het reilen en
zeilen langs de Turfroute.
Wanneer er weer meer havennieuws
is dan hoort u weer meer van ons.
Maar vanuit de haven nu vooreerst
gegroet en ahoy maatjes.
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Bouwkundig Bemiddelingsburo

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

DIENSTEN

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

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

Koelkasten

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

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

T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109 Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com
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om boven het geluid van het verkeer
uit te kunnen komen.

“Ik wil een soort
VVV-kantoor zijn voor
alle mantelzorgers in
de gemeente”

Hebben ze een keuze gemaakt dan
gaan ze op zoek naar een plek om
een nest te maken. Vaak is dat
een nestkastje, maar in bosgebieden waar oude bomen staan wordt
gebruik gemaakt van holtes in de
bomen. Even over die nestkastjes
zo had ik een nestkastje gemaakt
waarvan de zijkant een deurtje was
en daarachter een glas plaat. Bij
excursies van vooral scholen ging
ik langs dat nestkastje en hield de
hand voor de vliegopening en deed
het deurtje open en zo konden ze
in het nestkastje kijken. Als het
bewoond was, was dat voor hun een
hele belevenis. Meestal kreeg ik van
hun een verslag van de excursie
en stond altijd het verhaal van het
nestkastje erin.

Latijnse naam: Parus Major
Fryske namme: Blokvink

Koolmezen zijn insecteneters en
zaadeters vooral in het voorjaar
stropen ze de fruitbomen af om
daar rupsen en kevertjes te zoeken.
Tegenwoordig hangt de gemeente
ook nestkasten op voor de bestrijding van de eikenprocessierups.
Die wordt ook door hun gegeten
maar op een kale vlakte zonder
ondergroei van struiken of bloeiende planten is het voedsel aanbod
te beperkt.
Ze leggen meestal twee legsels die
uiteen lopen van 8 tot soms wel 12
eitjes. Na 14 dagen broeden komen
de jongen uit. Dan breekt voor de
ouders een drukke periode aan
ze vliegen de gehele dag om hun
kroost van voedsel te voor zien. De
jongen produceren hun uitwerpsels
in een zakje en dat wordt door de
ouders op de terug weg weer mee
genomen en ergens gedumpt. Dit is
uit voorzorg om de nestplaats niet
bekend te maken voor rovers.
Wel een heel bekende vogel die
iedereen wel zal kennen. Zo wordt
ze in de literatuur ook beschreven
als algemeen voorkomend. Ze komt
in allerlei leefgebieden voor bij u in
de tuin, in parken en in bosgebieden. Het is ook een soort die door
veel biologie studenten is onderzocht. De onderwerpen die gekozen waren lopen ver uiteen. Het
bedenken van een afstudeerproject
is al een hele opgave. Ik zal maar
geen lijst maken van wat allemaal
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is onderzocht, maar één wel zeer
interessant: er is uitgezocht wat
de keuze van de partner bepaalt.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van
UV licht en koos het vrouwtje het
mannetje uit die de breedste borststreep had. Aan die borststreep is
ook het onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes te zien Vrouwtjes
hebben een veel smallere borstreep
dan de mannetjes. Verder is uit
gevonden dat de soort in de stad
steeds luider begint te zingen. Dit

Als het tweede legsel ook is groot
gebracht leven ze verder in groepjes. Dan de vraag hoe oud worden
koolmeesjes. Men is daar niet heel
duidelijk over, in de boeken staat
2 tot 3 jaar. Maar als de taak van
het grootbrengen van de jongen
is afgelopen zijn de ouders vaak in
een slechte conditie en worden ze
een gemakkelijke prooi voor o.a. de
sperwers.
Foto’s Marga

De gemeente Ooststellingwerf
heeft vanaf 1 juni een mantelzorgconsulent. Claudia Hekkema,
hiervoor Wmo-consulent bij de
gemeente, gaat deze nieuwe functie
doen. Toevallig begint Claudia aan
deze nieuwe uitdaging in de Week
voor de Jonge Mantelzorger (1 t/m
7 juni).
Een goed moment om haar
voor te stellen. “De gemeente
Ooststellingwerf had nog geen
mantelzorgconsulent, maar ik heb
er ontzettend veel zin in om deze
nieuwe functie handen en voeten
te geven. Uiteindelijk wil ik een
soort VVV-kantoor zijn voor alle
mantelzorgers in de gemeente” zegt
Claudia.
Wie zijn deze mantelzorgers?
Mantelzorger ben je wanneer
je zorg of hulp biedt aan iemand
anders. Vaak voor een lange tijd.
Niet omdat het je werk is, maar
omdat je een sociale relatie hebt
met diegene, zoals met iemand uit
je familie, vrienden of buren. Als
mantelzorger kun je niet zomaar
stoppen met zorgen voor iemand.
En dat kan enorm intensief zijn.
“Ook heeft niet iedereen door dat
hij of zij mantelzorger is” merkt
Claudia op. “Je denkt bij het woord
mantelzorger snel aan mensen die
zorgen voor een ouder of geliefde,
maar het gaat om zoveel meer mensen. Heb je bijvoorbeeld een kind
dat gehandicapt is en daardoor meer
zorg nodig heeft? Of heeft je broer
ineens acute zorg nodig na een
ongeluk? Ik zie het ook bij mensen die samenwonen met iemand
die dementie heeft. Dan verandert
samenwonen-met heel langzaam in
zorgen-voor, vaak zonder dat mensen het door hebben.”
Jonge mantelzorgers
Zorgen voor een ouder begint voor
sommige kinderen op een hele
jonge leeftijd. “In de gemeente is
extra aandacht voor onze jonge
mantelzorgers, bijvoorbeeld tijdens
de Week van de Jonge `Mantelzorger
of tijdens een van onze mantelzorguitjes” vertelt Claudia. Jonge
mantelzorgers combineren vaak
school, hobby’s en een bijbaantje met het zorgen voor een zieke
ouder, broer, zus of grootouder.
“Een pittige opgave, zeker als je
zelf in de bloei van je leven staat.
Ik ga dan ook graag met de jonge
mantelzorgers in gesprek, om ze
te helpen, maar ook om informatie
te verzamelen waarmee ik andere
jonge mantelzorgers weer kan hel-

pen” zegt Claudia. “Voorkomen is
altijd beter dan genezen, dus kom
alsjeblieft op tijd bij mij. Om goed
voor een ander te kunnen zorgen,
moet je eerst goed voor jezelf zorgen. Je staat er niet alleen voor, ook
al voelt dat misschien soms wel zo.”
Alles in kaart
Een niet-bestaande functie, hoe
begin je dan? Claudia heeft in ieder
geval haar eerste opdracht al helder:
een sociale kaart maken. “Ik ga per
dorp kijken welke mogelijkheden er
voor mantelzorgers zijn. Waar kunnen mantelzorgers met hun vragen
terecht, wie kan hen een handje
helpen? Al deze informatie ga ik
verzamelen, zodat ik mantelzorgers zo goed mogelijk kan helpen
als ze met vragen bij mij komen”
vertelt Claudia. En dat ze graag
met mantelzorgers in contact komt,
maakt Claudia graag duidelijk. “Ik
wil er voor alle mantelzorgers in
de gemeente zijn, maar dan moet
ik wel weten wie ze zijn en wat ze
nodig hebben. Iedereen is anders;
ook elke mantelzorger is anders en
heeft weer andere behoeften, vragen of zorgen. Kom met die vragen
en zorgen gewoon bij mij, ook als
je niet precies weet wat je vraag
nou eigenlijk is. Ik kan je informatie geven over regelingen, instanties en mensen uit je omgeving
die je kunnen helpen” benadrukt
Claudia. Naast het helpen bij vragen, gaat Claudia ook informatieavonden, uitjes voor mantelzorgers
en inloopuren organiseren.
Zorg jij voor iemand en heb je
een vraag? Wil je iets met Claudia
bespreken? Of ben je vrijwilliger en
kun jij iets voor mantelzorgers in
je omgeving betekenen? Twijfel dan
niet en neem contact met Claudia
op via 0516 820 100 of mail naar
info@gbtoost.nl. Claudia werkt van
maandag t/m donderdag. Als ze niet
opneemt, laat dan een berichtje
achter en dan belt ze op een later
moment terug.

Inleveren kopij krant
De kopij van de krant kunt u
inleveren via ons mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com
Advertenties:
(0516) 49 16 14 of 49 16 61
en het e-mailadres
Zie verder colofon op pagina 3!
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Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen
Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

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

Jan Boonstra & Zn.
installatiebedrijf

UW TOTAALINSTALLATEUR
• Gas, water en riolering
• Verwarming
• Sanitair
• Elektra
• Ventilatie
• Dak- en zinkwerk

GA VOOR DUURZAAM!
• Pelletkachels
• Zonneboilers
• Zonnepanelen

Oosterwoldseweg 2C | 8433 PV Haulerwijk | www.boonstrainstallatie.nl | 0516 421178

verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen

Voor nieuw-, Verbouw
en renoVatie

verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

ouperus
C
Autoverhuur

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

Betrouwbaar, betrokken en deskundig
Betrouwbaar,
endeskundig
deskundig
Betrouwbaar, betrokken
betrokken en
Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

Friso
Zekerheid
eenonafhankelijk
onafhankelijk kantoor
metmet
verschilFriso
Zekerheid
is iseen
kantoordat
datonderhandelt
onderhandelt
verschilzijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen
lende
verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen
belt, krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon. Door de korte lijnen zijn
zijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons

zijnwij
met
een aantrekkelijke
prijsstelling
flexibel
en kennen wij onze
klant. en de juiste voorwaarden. Als u ons
belt, krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon. Door de korte lijnen zijn

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

MetwijFriso
weet
u precies waar u aan toe bent.
flexibelZekerheid
en kennen wij onze
klant.
wij flexibel en kennen wij onze klant.

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

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

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

Herenweg 3 8435 WN Donkerbroek
Met Friso
Zekerheid weet u precies waar u aan toe bent.
T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl
Herenweg 3 8435 WN Donkerbroek
T: (0516)3 491223
www.frisozekerheid.nl
Herenweg
8435 WN
Donkerbroek

T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl
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Actielijst Stuurgroep DoarpsSintrum tot nu toe
Er worden veel overleggen gevoerd om de voortgang te bewaken, partijen te informeren,
zaken uit te zoeken, af te stemmen, afspraken te maken etc. Afgelopen periode werden
deze zowel online als face to face gevoerd (binnen de geldende regels). Tussendoor worden dan de stukken geschreven en is er veelvuldig bel- en app contact.
22-06-2021
21-06-2021
09-06-2021
31-05-2021
25-05-2021
03-05-2021
01-05-2021
08-04-2021
25-03-2021
22-03-2021

Ontwikkeling
DoarpsSintrum

10-03-2021
23-02-2021
febr-mei
03-02-2021

JUNI 2021
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.
Vragen, opmerkingen, ideeën? Mail naar
doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com.

Stand van zaken de stuurgroep
Afgelopen maanden is er achter de schermen veel gebeurd. Er zijn vele overleggen gevoerd en concrete stappen gezet om
tot overeenstemming te komen over de
overdracht van de locatie van het nieuwe
DoarpsSintrum en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn.
Ook met de gemeente Ooststellingwerf zijn
diverse overleggen gevoerd over het claimrecht dat gelegd wordt op het verstrekte
krediet en de grond die nodig is om het
verkeersplan te kunnen realiseren.
Omdat bleek dat we daarover niet op een lijn
zaten heeft de stuurgroep besloten om dit op
te lossen.
In ruil voor de in te brengen grond en opstal
zijn we met samenwerkingspartners in de
werkgroep van de protestantse gemeente
Donkerbroek Haule tot overeenstemming
gekomen welke garanties er tegenover de
inbreng van de grond en gebouwen staat.
Deze onderhandelingen zijn naar tevredenheid afgerond en vormen de basis voor het
gesprek met de gemeente Ooststellingwerf
eind deze maand.
Omdat hierin geen andere eisen/wensen
staan dan die eerder door de gemeente
Ooststellingwerf al toegezegd zijn en de
knelpunten door de stuurgroep opgelost

zijn, is de verwachting dat deze garanties gegeven zullen worden. Daarna kunnen
vervolgstappen gezet gaan worden in het
proces, waarbij net als in het voortraject
Doarpswurk als adviseur ingeschakeld is.

Oprichting Stichting
DoarpsSintrum Donkerbroek
De statuten voor het oprichten van de nieuwe stichting zijn in concept klaar. Hierin
staan naast de standaard artikelen ook de
garanties en bepalingen opgenomen, die
ervoor moeten zorgen dat de belangen van
alle partijen gewaarborgd zijn.
Nu de onderhandelingen zijn afgerond kunnen we ons meer gaan richten op de concrete zaken, de oprichting van de stichting
en de uitwerking van definitieve tekeningen
etc.

Selectie architect
Afgelopen periode zijn offertes vergeleken
van de aanbieders voor het uitwerken van
de tekeningen naar de vergunningaanvraag
toe. Met het drukken van deze krant zijn de
uitkomsten van dit traject ook bekend, in de
volgende Op ‘e Hichte zullen we het kantoor
die de opdracht gekregen heeft dan ook
nader voorstellen.

PR
Voor de PR van de nieuwe stichting wordt
een nieuwe website ontwikkeld. Het is
de wens van de stuurgroep dat deze zo
ingericht wordt dat wanneer het nieuwe
DoarpsSintrum operationeel wordt, ook de
planning zichtbaar zal worden. De website
is een extra mogelijkheid om iedereen op de

div.
21-01-2021
21-01-2021
20-01-2021
20-01-2021
06-01-2021

Bestuursvergadering stuurgroep
Overleg Gemeente Ooststellingwerf
Bestuursvergadering stuurgroep, statuten
Overleg Doarpswurk, CVK, PKN (onderhandelingen / juridische vraagstukken)
Bestuursvergadering stuurgroep, voorbereidingsvergadering
Bestuursvergadering stuurgroep, evaluatie stukken
Bestuursvergadering stuurgroep, schrijven stukken
Bestuursvergadering stuurgroep
Bestuursvergadering stuurgroep
Overleg Doarpswurk, CVK, PKN (onderhandelingen / juridische vraagstukken)
Bestuursvergadering stuurgroep
Bestuursvergadering stuurgroep
presentaties stakeholders e.d. indeling DoarpsSintrum
Overleg Doarpswurk, Gemeente Ooststellingwerf, PKN (onderhandelingen
/ juridische vraagstukken)
presentaties stakeholders e.d. indeling DoarpsSintrum
Bestuursvergadering stuurgroep
Overleg De Blonde Bouwbegeleiding (voortgang budget en planning)
Overleg Gemeente Ooststellingwerf (claimrecht en voorwaarden)
Overleg Doarpswurk, Gemeente Ooststellingwerf, PKN (onderhandelingen
/ juridische vraagstukken)
Overleg Doarpswurk, Gemeente Ooststellingwerf, PKN (onderhandelingen
/ juridische vraagstukken)

hoogte te houden van de ontwikkelingen en
de voortgang van de bouw en daarnaast hebben we voor de toekomst de tools voorhanden om het welzijns-, beweeg- en ontmoetingsaanbod overzichtelijk weer te geven.

Vraag maar raak...
Via het mailadres kunt u uw vragen en
suggesties ook digitaal aan de stuurgroep
mailen. Erg leuk dat verschillende vragen
via deze weg al binnengekomen zijn.
We beantwoorden ze graag (V=Vraag,
A=Antwoord):
● V: We horen zo weinig van de ontwikkelingen. Hoe is de stand van zaken?
A: Klopt, afgelopen maanden is er achter
de schermen hard gewerkt. Een proces dat
zorgvuldig doorlopen moest worden waardoor er weinig zichtbare stappen gemeld
konden worden. De uitkomsten van deze
overleggen staan in deze nieuwsbrief uitgewerkt.
● V: Hoe komt het met het verkeersplan?
A: De raad heeft budget beschikbaar gesteld
voor de herinrichting van het centrum van
Donkerbroek. De stuurgroep en Dorpsbelang
zullen wanneer de uitvoering van start gaat
(duurt nog even; zal pas zijn wanneer de
bouw van het DoarpsSintrum bijna afgerond
is, aangezien de gymzaal niet eerder plaats
kan maken voor de parkeerplaats) blijven

meedenken over de knelpunten die er zijn,
binnen de mogelijkheden die het raadsbesluit biedt.
● V: Welke maatregelen worden er
genomen om geluidsoverlast van het
nieuwe DoarpsSintrum tegen te gaan?
A: Een van de pijlers van het plan is ‘duurzaam’. Om ervoor te zorgen dat de gestelde
duurzaamheidsambities zoveel mogelijk
behaald worden, krijgt het kantoor die de
uitwerking gaat verzorgen de opdracht mee
om binnen de budgettaire mogelijkheden de
hoogst haalbare isolatiewaarden te krijgen.
Ook geluidsisolatie heeft hierbij de aandacht, zeker voor de ruimten waar muziek
gemaakt wordt en koren repeteren. Dit zal
komende tijd nader uitgewerkt gaan worden.
● V: In het plan is de verduurzaming
van de kerkzaal buiten beschouwing
gelaten. Wanneer wordt dit opgepakt?
A: Er is een onderdeelcommissie die bezig is
met een tijds- en budgetgebonden plan voor
de verduurzaming van de kerkzaal / grote
zaal. Zodra hierover overeenstemming is,
zal gekeken worden naar subsidiemogelijkheden hiervoor en zal een planning gemaakt
worden voor de uitvoering.

10-jarig jubileum Sanne de Ree
Diëtist en Voedingskundige
U vraagt zich misschien af, wat doet een diëtist nou precies?
Vaak horen we dat mensen een bepaald beeld hebben van diëtisten. Dat mensen allemaal dingen moeten en ze hun hele
voedingspatroon moeten omgooien. Dit is zeker niet het geval!
Wij als diëtisten begeleiden en adviseren mensen die hulp nodig hebben om hun voedingspatroon te
optimaliseren. Dit kan verschillende
redenen hebben: gewicht verliezen,
gewicht aankomen, voedselallergie,
hoog cholesterol, hoge bloeddruk,
maar ook complexere ziektebeelden
als prikkelbaar darmsyndroom, vormen van kanker enzovoort. In onze
praktijk zien we van alles en dat
maakt ons werk juist zo leuk.
Voeding is een onderwerp wat zich
elk jaar weer ontwikkelt. Als diëtist
moeten we dan ook altijd up-to-date
zijn. Diëtisten stoppen nooit met
leren. Zo kunnen ze iedereen het
best helpen.
In onze praktijk vinden we het erg

belangrijk om naar de individu te
kijken in de begeleiding. Elk mens

Sanne de Ree

is anders en heeft dan ook een andere aanpak nodig. Door in het eerste
gesprek in te gaan op hoe jouw
leven eruitziet, familie, hobby’s etc.
kunnen wij het beste een begeleiding op maat geven. Wat voor de
één werkt, werkt niet voor de ander.

Deveny Tolboom

Sanne heeft al 10 jaar haar eigen
praktijk, dus je kan wel zeggen dat
ze hier voldoende ervaring in heeft.
Sannes’ doel met haar praktijk is
vooral om zoveel mogelijk mensen laagdrempelig te helpen hun
voeding te optimaliseren. Hierdoor
verbetert hun kwaliteit van leven.
Het motiveert haar enorm om verbetering te zien bij cliënten.
Het 10-jarig bestaan kunnen we
natuurlijk niet zomaar voorbij laten
gaan! Dit jaar hebben wij verschillende leuke acties bedacht. Zo hebben we een kleurplaten actie gehad,
een prijsvraag. En er is vanaf april
maandelijks een online inloopspreekuur, waar je met al je vragen
terecht kunt. Wil je weten wanneer
dit plaatsvindt? Of ben je benieuwd
welke acties er nog meer komen?
Houdt dan vooral onze Facebook en
Instagram in de gaten.

Sanne de Ree Diëtist en
Voedingskundige heeft zich gevestigd op 4 locaties. Samen met haar
collega Deveny Tolboom doet ze de
spreekuren. Op maandag zit Sanne
in Wijnjewoude en/of Jubbega.
Dinsdag zit Deveny in Donkerbroek.
Woensdag zit Sanne in Jubbega en
Deveny in Haulerwijk.
Heeft u vragen wat betreft voeding?
In het algemeen of bij een bepaald
ziektebeeld? Neem dan vooral contact op, dan maken we een afspraak
op één van onze locaties!
Telefoon: 0630375766 E-mail:
info@sannederee-dietist.nl W W W :
www.sannederee-dietist.nl
*Belangrijk om te weten is dat vanuit de basisverzekering 3 uur vergoed wordt per jaar.*

Heb je een
activiteit?
Geef dit door
voor de dorpsagenda!
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Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

pedicure ook voor
reuma -en diabeet patiënten
dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

&

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:
Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek
(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal
0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl
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Oorlogsvrijwilligers zomer 1945
Meer en wist zich goed te herinneren dat de
barakken in prefab-onderdelen in de werkplaats in elkaar getimmerd werden.

In de maand mei staat ieder jaar de herdenking van de Tweede Wereldoorlog
centraal. In deze editie van de dorpskrant doet de historische route daarom het voormalig kamp van de Nederlandsche Arbeidsdienst aan, welke
van 1942 tot 1947 aan de Bovenweg heeft gestaan.
De Nederlandsche Arbeidsdienst
De geschiedenis van het kamp is verbonden
aan de Nederlandsche Arbeidsdienst (NAD).
De NAD werd in 1941 door de bezetter opgericht. In het begin leek de NAD betrekkelijk
onschuldig. Toch waren vanaf het begin de
doelstellingen om de jeugd een nationaalsocialistische vorming te geven naar voorbeeld van de Duitse Reichsarbeitsdienst en
ze klaar te stomen voor dwangarbeid in het
Duitse Rijk.

Ingebruikname kamp
In juni 1942 werd het gloednieuwe kamp
in gebruik genomen en meldde de eerste
lichting van kampbewoners zich voor hun
arbeidsdienstplicht van een half jaar. Er was
telefoon, stromend water en elektriciteit in
het kamp. Het kamp bestond uit 9 barakken,
waarvan een personeelsbarak, een kantinebarak, wasbarak en 6 slaapbarakken. Per
barak konden 54 personen slapen, dit verdeeld over drie kamers. In de kantinebarak
werd twee keer per week door de kampcommandant een uur lesgegeven in het nationaal socialisme. Naast de commandant was
er een per barak een sergeant die de leiding
over de kadetten had.

Alle jong volwassenen tussen het 18 en 25
jaar moesten vanaf begin 1942 gedurende
zes maanden een arbeidsdienstplicht vervullen. Als vrijwilliger kon men al met 17
jaar dienst doen. Joden en veroordeelden
waren uitgesloten van de arbeidsdienstplicht.

Kamp Donkerbroek
Na de oprichting van de NAD in 1941 werd
er begonnen met de bouw van de kampen.
De kampen in Friesland werden voornamelijk in de Zuidoosthoek gebouwd. In de
Hemrik waren er 2 kampen (in het bos bij
Sparjebird), Fochteloo had ook twee kampen (Oranje en Ybenheer), in Appelscha
stond een kamp en tot slot het kamp in
Donkerbroek.
Het kamp bevond zich aan de Bovenweg
en lag achter het bosje ter hoogte van
de Saksische boerderij van de familie Timmermans (toendertijd de familie
Siegersma). Van het kamp is nu niets meer
terug te vinden. Op de plaats waar het kamp

NAD marcheeren

De barakken van het kamp zijn in 1942
gebouwd door een lokale aannemer, te
weten Auke van der Meer. De heer Van der
Meer had zijn timmerbedrijf indertijd aan
de Herenweg 69. Deze informatie kregen
we in 2016 van de heer Tjeerd Stoker uit
Harlingen. Hij woonde indertijd als kind met
zijn ouders tegenover aannemer Van der

Rond 12 uur keerden de kadetten weer
terug naar het kamp en kregen ze warm
eten. Dit was een karige en sobere maaltijd.
Ze mochten hierna dan een uurtje uitrusten.
Vanaf 14.00 uur was het dan exercitie en
sport. Er werden dan lange marsen gemaakt
in de omgeving. Bij het avondeten rond
18.00 uur kregen ze ieder twee stukken
brood. ‘s Avonds werd er onderling veel
gekaart. Om 21.30 uur was het dan appél.
De kleding moest volgens voorschrift opgevouwd zijn want eerder mochten ze niet op
bed. Het was een streng en militaristisch
regime in het kamp.
Contacten met lokale bevolking
De kampbewoners kregen ook contacten
met de bewoners van Donkerbroek en
Haule. De Kerken hadden hier een bemiddelende rol in. Op de vrije momenten mochten ze dan op bezoek. Ze werden hartelijk
ontvangen en kregen vaak wat extra eten.
In het kamp kregen ze niet al te veel eten
en dus werd wat extra erg op prijs gesteld.
Zo waren er meerdere kampbewoners die
kunde in Donkerbroek en Haule kregen en
tot lang na de oorlog ook contact hielden.
Kerkdiensten
De kampbewoners mochten op zondag naar
de kerkdienst van hun keuze. De stoet kwam
dan in marstempo onder leiding vanuit het
kamp naar het dorp. Voor de Gereformeerde
Kerk werd halt gehouden waarna het commando werd gegeven “Gereformeerden uittreden”. De rest marcheerde dan door naar
de Hervormde Kerk om daar de dienst bij
te wonen.

Kampbewoner in de houding
stond is nu een kreupelbos, dat later is aangeplant.

het Blauwe Bos aangelegd en het gebied
achter de ijsbaan ontgonnen.

NAD propaganda
Sabotage
In 2016 spraken wij met de heer Bakker
uit Leeuwarden die in de winter van 1942
zijn arbeidsdienstplicht in het kamp had
vervuld. Hij vertelde dat de kampleiding er
slecht tegen kon dat de kadetten onderling
Fries spraken en reageerden hier chagrijnig op. Tevens vertelde hij dat de kadetten
er van hielden om de boel te saboteren.
Zo schraapten ze onder andere de werkbroeken met schilmesjes af zodat ze voor
de volgende lichting kadetten onbruikbaar
waren of draaiden ze ’s avonds de golfplaten
van het dak los met hun schep. Vanaf de stapelbedden tilden ze met hun voeten de golfplaten op om het vervolgens te laten vallen.
Hilariteit alom onder de kadetten. Als straf
mochten ze vervolgens op woensdagavond
en zaterdag en zondag het kamp niet uit.

Dagprogramma
Het dagprogramma in het kamp was als
volgt. Om 07.00 uur stond men op voor wassen en ontbijt. Daarna om 08.00 uur opstellen op het exercitieterrein om dan in colonne af te marcheren naar de Haule waar ze
in de heideontginning werkten. Tijdens het
marcheren zongen ze marsliederen uit de
zangbundel van de NAD en hadden ze schep
over het schouder. Ze droegen donkergroen
geverfde uniformen van het Nederlandsche
leger. De NAD heeft daar onder andere de
zandreed aan het begin van de Haule naar

Het kamp loopt leeg
Na Dolle Dinsdag kwam het kamp in september 1944 leeg te staan. Het kamp in
Donkerbroek stond leeg tot half april
1945 toen de geallieerden dit gedeelte van
Friesland bevrijdden.

Nieuwe bestemming
In eerste instantie werd het kamp gebruikt
om opgepakte NSB-ers in vast te houden,
maar dit was van korte duur omdat er
vrij snel een andere bestemming voor het
kamp werd gevonden. Op initiatief van
Prins Bernhard en luitenant Wiersma van
de Binnenlandse Strijdkrachten werd het
bataljon Friesland opgericht met als doel
de Japanners uit Nederlands Indië te verdrijven. Deze oorlogsvrijwilligers moesten
eerst opgeleid en getraind worden en daar
werden de kampen Ybenheer en Oranje
in Fochteloo en kamp Donkerbroek voor
uitgekozen. Tot november 1945 kregen ze
daar hun opleiding waarna ze per boot naar
Nederlands Indië vertrokken om daar uiteindelijk ingezet te worden tegen de onafhankelijkheidstrijders van Soekarno.
Daarna heeft het kamp tot 1947 voor de
meeste tijd leeg gestaan. Het kamp is in
dat jaar afgebroken. De barakken zijn vervolgens weer in Veenhuizen hergebruikt.
In 1948 wordt daar de strafgevangenis
Bankenbosch geopend om in eerste instantie vooral dienstweigeraars te interneren.
De barakken hebben nog tot in de jaren
zeventig van de vorige eeuw dienst gedaan
om uiteindelijk vervangen te worden door
de nieuwbouw van de latere gevangenis
‘Groot Bankenbosch”.
Werkgroep Historische Route
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Groep 8 van De Tw
Hallo ik ben Alien Postma.
ben 11 jaar.
Ik ga naar Stellingwerf College
in Oosterwolde,
en ik ga VMBO-bb doen.
Ik vind het best spannend om
naar de middelbare school te
gaan.
Ik ga de grappige tijden met
mijn klasgenoten wel missen.

Hallo, ik ben Arthur
Scharstuhl en ik ben 11 jaar,
ik vond het een super leuk jaar
in groep 8. Ik ga het niveau
mavo/havo doen, omdat ik
graag dierenarts of nagelstyliste wil worden. We begonnen
met een super leuk kamp in
Roden en daarmee waren we
het jaar begonnen. En nu zijn
we bezig met de musical ... Ik
mag er helaas niks over vertellen, maar hij wordt leuk. Toen
ik hier in groep 6 op school
kwam, kende ik niemand, alleen
Lobke Klos. Nu in groep 8 ken
ik veel meer en heb ik ook veel
meer vrienden en vriendinnen.
Ik ga deze groep zeker missen,
maar ik kom wel met kinderen
in de klas en misschien met
kinderen van mijn oude school.

Hallo, ik ben Daan Gronsveld
en ik ben 12 jaar, ik ga naar
het Stellingwerf College en ik
doe Havo/Vwo. Ik kom in klas
AH1G. Ik heb heel veel zin in
de middelbare school, nieuwe
vakken en nieuwe leraren. Mijn
leukste jaren op de basisschool
waren: groep 1 en 3. Verder
ga ik niks missen van de basisschool. Ik kijk uit naar de middelbare school en heb veel zin
in alle nieuwe dingen, nieuwe
kinderen en nieuwe leraren.

Ik ben Jenze Heida, ik
ben 11 jaar. Ik ga naar het
Stellingwerf College.
Op de middelbare ga ik het
niveau VWO Verrijkt doen ik
kom in de klas V1L.
Ik heb zin in de middelbare om
nieuwe dingen te doen en nieuwe kinderen te leren kennen.
Ik kom niet met kinderen uit
groep 8 in de klas, maar dat
maakt mij niet uit.
De basisschool vond ik heel
leuk er zijn heel veel leuke
juffen en meesters en ik had
een hele leuke klas. Wat ik het
meest ga missen is het voetballen in de pauze.

Hallo ik ben Jesse Sybesma
ik ben 12 jaar en ik ga naar
het Stellingwerf College in
Oosterwolde. Ik heb een
leuke tijd gehad op de basisschool wat ik het meeste ga
missen van de basisschool
zijn de lieve juffen. Ik ga
VMBO-kader/mavo doen later
wil ik misschien boer worden
maar dat is iets voor later. Ik
vond het hier geweldig ik kan
genieten van de vrije tijd en
ik kan er over nadenken wat ik
later wil worden. Ik denk dat
ik later boer wil worden want
mijn vader is boer en ik wil
dat overnemen. Dat was mijn
stukje
Tot de volgende keer doei!

Hallo, ik ben Lobke Klos en
ik ben 11 jaar. Volgend jaar
ga ik naar het Liudger in
Waskemeer, ik ga havo doen.
Ik heb laatst een klassenontmoeting gehad en ik heb
een superleuke klas. Ik ga naar
Waskemeer, omdat het een
kleine en Christelijke school is.
Het leukste van de basisschool
vond ik alle schoolreisjes en in
het laatste jaar kamp. Het was
heel gezellig met de klas. Ik ga
mijn vriendinnen missen en alle
andere mensen op school.

Ik ben Dagmar de Bie, ik ben
11 jaar bijna 12 ik ga naar het
Stellingwerf College naar de
brugklas. Ik ga naar mavo/havo
niveau. Ik vind het wel leuk om
naar de middelbare school te
gaan, want dan leer ik nieuwe
dingen. hoe ik terugkijk op
de basisschool? Dat je bijna
altijd dezelfde kinderen in
de klas hebt en ook dezelfde
leerkracht. Wat ik ga missen is
de kinderen waar je bijna acht
jaar mee in de klas zat.

Ik ben Dane de
12 jaar.
Ik ga naar het S
College, en als n
mavo-havo. Het
College ziet er m
naar deze schoo
dichter bij mijn
het ziet er leuk

Hallo ik ben Niels Boonstra,
ik ben 11 jaar oud. Ik ga VWO
doen op Het Stellingwerf
College. Ik kom met niemand
van mijn oude groep 8 in mijn
nieuwe klas, maar dat maakt
mij niet uit. Ik heb er veel zin
in.
De school is voor mij al een
beetje bekend, omdat mijn
broer er ook op zit.
Wat ik het meest ga missen is
het voetballen op het plein.

Ik ben Petra N
11 jaar.
Ik ga naar het L
Waskemeer ik g
havo doen, ik vin
naar een andere
Ik vond de 2 jaa
lig en ga het erg
de schoolreisjes
uitjes ook misse
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wirrewyn vliegt uit

e Vos en ik ben

Stellingwerf
niveau doe ik
Stellingwerf
mooi uit. Ik ga
ol, omdat ik dan
n moeder ben en
uit.

Nicolaij, ik ben

Liudger in
ga het niveau tl/
nd het leuk om
e school te gaan.
ar super gezelg missen. Ik ga
s en de andere
en.

Hallo, ik ben Emma Poortinga
en ben 12 jaar oud. Ik ga
straks naar het Liudger in
Waskemeer niveau: tl/havo.
Ik vind het leuk maar ook wel
een beetje spannend om de
overstap naar de middelbare
school te gaan maken. Ik vond
de tijd op de basisschool heel
leuk en heb veel lieve vrienden gemaakt. In groep 6 zijn
de twee scholen bij elkaar
gekomen en zijn we een hele
leuke groep geworden. Ik ga de
groep missen want we hebben
veel leuke dingen beleefd.

Ik ben Silvia Hoogstra, ik ben
11 jaar.
Ik ga naar het Stellingwerf
College en ga daar VMBObasisberoep doen.
Het lijkt me spannend en leuk
om naar de middelbare school
te gaan. Ik ga de basisschool
erg missen.

Hallo, ik ben Famke Poelman en
ik ben 12 jaar. Ik ga Havo/Vwo
doen op het Stellingwerf college in Oosterwolde. Ik ga naar
het Stellingwerf College omdat
ik dan alle jaren achter elkaar
kan doen. Ik ga de basisschool
missen omdat wij een best wel
hechte groep hadden.

Hallo, ik ben Fardau Cazemier
ik ben 12 jaar. Ik ga naar
het Stellingwerf College in
Oosterwolde daar ga ik havo/
vwo doen. Ik hoop dat ik
nieuwe vriendinnen maak. Het
leukste van de basisschool
was kamp. Ik ga de gezellige
klas missen. Eerst zat ik op
de Peggebult toen gingen de
scholen samen. Ik vond groep
8 super leuk en ik hoop dat
ik het net zo leuk krijg op de
middelbare school.

Hallo, ik ben Jannick
Koopmans, ik ben 12 jaar en zit
in groep 8.
Ik ga naar Nordwin College en
ik ga VMBO-kader doen als
niveau.
Ik ga het heel leuk vinden.
Dit wist je absoluut niet het
Nordwin College wordt Aeres.
Ik ga op de basisschool mijn
vrienden missen. Ik heb veel
herinneringen op de basisschool. De leukste herinnering
is dat we naar het zwembad
gingen in groep 7. Het Nordwin
College staat in Heerenveen bij
het Abe Lenstra Stadion.
Het Nordwin College is op dieren gericht.

Hallo, ik ben Tjerk Goote, mijn
hobby´s zijn voetbal en gamen.
Ik ben 12 jaar en zit in groep
8 en ga naar de brugklas. Ik
ga naar OSG Sevenwolden
in Heerenveen en daar ga Ik
VWO doen. Ik heb gekozen
voor OSG Sevenwolden, omdat
het mij een leuke school lijkt,
en er is een sportlifestyle de
SLS en dat lijkt mij heel leuk
en, omdat ik daar op voetbal
zit. Ik vond de basisschool
heel leuk met mijn klasgenoten
waar ik 5 jaar mee heb doorgebracht, want ik zat eerst in
Leeuwarden op school.
Ik ga ook iets missen vooral
mijn oude klasgenoten en het
weinige huiswerk.

Hallo allemaal, ik ben Tygo
d’Hont. Ik ben elf jaar. Ik ga
naar het Stellingwerf College
en ik ga HAVO/VWO doen. Ik
denk dat ik het leuk ga vinden,
want ik hoor verhalen van mijn
zus, neef en nicht over die
school. Kamp vond ik erg leuk
en wil het nog wel een keer
doen. Ook de musical die ik ga
doen lijkt mij leuk en ga ik dus
erg missen.
Ik heb wel erg zin om naar de
middelbare te gaan en nieuwe
vrienden te maken.

Hallo ik ben Tymen Wijbenga,
ik ben 12 jaar oud. Mijn
hobby´s zijn voetballen en
gamen. Ik zit in groep 8,
maar ik ga volgend jaar naar
het Stellingwerf College in
Oosterwolde. Ik ga havo/vwo
doen. Ik kom in klas ah1g.
Ik heb Stellingwerf College
gekozen, omdat ik daar veel
mensen ken en ik vind het de
leukste school. Ik ga niet veel
missen, behalve mijn oude klasgenoten. Ik heb erg veel zin
in volgend jaar op de middelbare school, het leukste lijkt
mij nieuwe vrienden maken en
nieuwe vakken leren.
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HAVEMAN
Installatietechniek

Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

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

COOPCOMPACT BOONSTRA
& OPENINGSTIJDEN
Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek
Tel. 0516 - 49 21 28
Weverswâl 3B
9243 JL Bakkeveen
Tel. 0516 - 54 13 25

Merkebuorren 16
9241 GG Wijnjewoude
Tel. 0516 - 48 12 74

Sl. de Bruineweg 2
8433 MB Haulerwijk
Tel. 0516 - 42 12 81

www.bakkerijvandermolen.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

COOP.NL

Professionele voetverzorging
Gediplomeerd
Aantekening diabetische voet
Pedicure
Aantekening reumatische voet
voetverzorging
Lid Provoet
Alma van der Meulen Voetverzorgingsproducten
Praktijkruimte begane grond
Meester Geertswei 36
Garantie
9241 GL Wijnjewoude
Ook bij u thuis
Cadeaubonnen verkrijgbaar
Behandeling volgens afspraak
Telefoon 0516-480895

Dames en Heren kapper
Haarkleur-specialist
Balayage
Kleurcorrecties
Make-up
Schapendrift 6A, 8435WK Donkerbroek 0516491550

Kim de Boer
Kijk voor onze openingstijden &
het maken van een afspraak op
www.dekappersjop.nl
0516491550

iTOVi-Bodyscan
Aroma Therapie
Raindrop Massage
Essentiële Oliën
Aroma Freedom Technique
www.bewustzijnmetolie.nl
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Dodenherdenking 2021

Juni 2021

In tegenstelling tot vorig jaar hebben we dit jaar met een klein
aantal genodigden kunnen herdenken. Opnieuw geen stille
tocht van de Laurenstsjerke naar het monument van Luite.
Gelukkig waren Lobke Klos en Arthur Scharstuhl, leerlingen van onze
school De Twirrewyn, aanwezig om onze wethouder Esther Verhagen te
assisteren bij de kranslegging. De school heeft het monument van Luite
geadopteerd.
We vertrokken even voor 20.00 uur vanaf de Sintrumtsjerke naar het
monument. Een viertal leden van onze muziekverenigingen Excelsior en
Chr. Brassband De Bazuin speelden bij aankomst op de begraafplaats no. 29
“Blijf bij mij Heer”. Toen de klokken bij de Laurentsjerke ophielden met luiden, waren we twee minuten stil. Hierna speelde Gerrit Oldersma de taptoe.
Namens gemeente Ooststellingwerf plaatste wethouder Esther Verhagen,
geholpen door Lobke en Arthur, de krans bij het monument van Luite.
Namens de Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule legde Martha
Veenstra een bloemstuk neer. Aan het eind van de ceremonie luisterden
iedereen naar het Wilhelmus. Vervolgens wandelden we langs het monument terug naar de Sintrumtsjerke. Ondanks alle beperkingen van deze tijd
was het goed om samen te herdenken.
De 4 mei commissie

Jongerenwerk: de eerste groepen jongeren
zijn begonnen met MDT divers in perspectief
Ben jij tussen de 14 en 27 jaar en wil je aan de slag met je
talenten of deze samen met anderen ontdekken? Ga dan op ontdekkingstocht naar de beste versie van jezelf met MDT Divers in
perspectief. MDT staat voor Maatschappelijk Diensttijd.
Je leert tijdens MDT nieuwe mensen
en organisaties kennen, maar ook
doe je iets terug voor een ander!
In je vrije tijd ga je aan de slag
met MDT Divers in perspectief of
tijdens schooltijd of een tussenjaar.

Ook jonge ouders kunnen een MDT
traject volgen om zo samen met een
groep andere ouders hun talenten
te ontdekken.
In ongeveer 32 uur verspreid over 8
weken kun je aan de slag gaan. De

tijden en uren zijn flexibel. We willen dat iedere jongere zichzelf kan
ontwikkelen en de keuze ligt bij de
jongere. Je gaat leuke workshops,
activiteiten, trainingen beleven. Dit
is op basis van jouw behoeften.
De jongerenwerkers ondersteunen
jou wanneer je zelf een activiteit
wilt organiseren. Daar laten wij jou
vrij in. Je kunt bijvoorbeeld denken
aan het maken van een speciaal

MDT groep met jonge nieuwkomers tijdens hun eerste bijeenkomst.

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek
POSITIEF OPVOEDEN EN
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT
www.hondenschooljoka.nl
Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043

Samen volleyballen achter ’t JOP met één van de eerste MDT jongeren in
Oosterwolde
fotoboek, een sportactiviteit orga- ste bijeenkomst kennis met elkaar
niseren bij jou in de buurt, iets hebben gemaakt. Ook zijn er kleinedoen voor het klimaat, misschien re groepen jongeren die in gesprek
heb je groene vingers en wil je een zijn met de jongerenwerkers over
moestuin aanleggen met de buurt het ontdekken van hun talenten.
of een kookworkshop organiseren.
Meer informatie?
Van alles is mogelijk en ook is er
Wil je eerst wat vragen stellen
een activiteitenbudget. Na afloop
omdat je nog niet helemaal overvan het MDT traject ontvang je een
tuigd ben? Neem dan contact op
certificaat en een kadobon. Je kunt
met Mariska Dedert, één van onze
het ook op je cv zetten en het kan
jongerenwerkers bij Scala. Je kunt
je helpen om een studiekeuze te
haar appen of bellen via telefoonmaken of een andere stap in jouw
nummer: 06 – 25 42 11 36. Je kunt
toekomst.
haar ook via Instagram een dm stuDe eerste groepen zijn inmiddels al ren, volg haar dan via: mariska_jonbegonnen, er is een groep jongeren gerenwerk. Meer informatie kun je
die met elkaar sport en er is een lezen op de website www.mdt.frl .
groep nieuwkomers die in hun eer-

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

Juni 2021

14

Uw E-bike Specialist!
Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516
Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

JONG

DE

Gratis haal en breng service
in een straal van 10 km
vanaf Oosterwolde.

Volg ons op Facebook en Instagram
Vakmanschap met passie

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

Autobedrijf Verlaan
Uw auto op de 1e plaats

Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van
auto’s en brommobielen
Donkerbroek - T 0516 49 12 66
www.verlaan.nl

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

Tractoren - Landbouwmachines - Grondverzet - Heftrucks - Keuringsstation - Stalinrichting
Gas - Water - Elektra - CV - Warmtepompen - Sanitair - Dakbedekking - Zinkwerk - Rioolontstopping

Wij helpen u graag!
Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.: 0513-541214 • info@kuperus.frl • www.kuperus.frl

Grasmaaiers - Kettingzagen - Heggenscharen - Bladblazers - Bosmaaiers - Hogedrukreinigers
Diervoeders - Gereedschap - Doe-het-zelf materialen - Afrastering - Werkschoenen - Kleding

Al 60 jaar bijzonder gewoon!

‘t Witte Huis
DONKERBROEK

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
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We want you! Vakantiespel zoekt leiding!
Appelscha - Ben of ken jij iemand tussen de 17 en 27 jaar?
Lijkt het je leuk leiding te geven aan een groep kinderen? En
ben jij deze zomer voor een week beschikbaar? Dan is Stichting
Vakantiespel op zoek naar jou!

15

We gaan proberen zo veel mogelijk
van het ‘echte spelweekgevoel’ te
realiseren binnen de dan geldende maatregelen. Gewoonlijk barst
het een week lang van de activiteiten voor kinderen in de bossen
van Appelscha; er worden hutten
gebouwd, grote bosspelen gespeeld,
luidkeels gezongen en naar toneel
gekeken.
De jongeren geven
niet alleen leiding
aan een groep kinderen in de week zelf, in
het weekend vooraf
bedenken ze zelf met
elkaar hoe de week
vormgegeven moet
worden. Een thema
vormt de rode draad
van de week. Dit
komt terug in een
kamplied, toneel en
in de verschillende
spelen die worden
gespeeld.

Het is natuurlijk afwachten wat er
mogelijk is in deze Coronatijden.
Toch is Stichting Vakantiespel zich
al druk aan het voorbereiden op
de Vakantiespelweken in 2021.
Zonder leiding geen spelweek en
de stichting is daarom al druk op
zoek naar jongeren die een week

lang zich willen inzetten. Dit om
kinderen uit de groepen 5 t/m 8
uit de Ooststellingwerf een mooie
Spelweek te bezorgen. Voor elke
week zijn er zo’n 25 tot 35 jongeren
nodig om ervoor te zorgen dat er
voldoende toezicht is en de kinderen voldoende aandacht krijgen.

MS collecteweek van
28 juni t/m 3 juli 2021:

Word collectant
We zijn op zoek naar collectanten!
Collectanten kunnen ervoor kiezen
om huis-aan-huis of thuis vanaf de
bank te collecteren. De opbrengst
van de landelijke collecteweek is
van essentieel belang voor de 25.000
mensen met MS in Nederland die
iedere dag met een ziekte moeten
leven die hun zenuwen letterlijk
sloopt. Onderzoek naar MS en onze
strijd tegen MS moet daarom doorgaan. Collecteren kost maar twee
uurtjes tijd per jaar. En het is nog
leuk ook!

Collectanten
gezocht in
Donkerbroek
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt de
landelijke huis-aan-huiscollecte van
het Nationaal MS Fonds plaats. We
zijn hard op zoek naar collectanten
in Donkerbroek. Help jij ons in
de strijd tegen de zenuwslopende
ziekte multiple sclerose (MS)?

Ziekte van het centrale
zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale

Ook voor de leiding zelf wordt goed
gezorgd. Ook weer afhankelijk
van de coronamaatregelen op dat
moment wordt er gezorgd voor een
dagelijkse gezonde maaltijd, een
slaapplek en ondersteuning door
hoofdleiding en het bestuur van de
Stichting.
Dit jaar vinden de Vakantiespelweken
voor de kinderen plaats van 12 t/m
16 juli en 19 t/m 23 juli. Leiding en
kinderen kunnen zich opgeven via
www.vakantiespel.nl
zenuwstelsel. Doordat er iets mis
is in het afweersysteem, wordt de
laag om de zenuwen aangevallen en
beschadigd. Hierdoor komen signalen van en naar de hersenen niet
(goed) door, waardoor verlammingsen uitvalsverschijnselen optreden.
In Nederland hebben 25.000 mensen MS en elk jaar komen hier zo’n
1000 mensen bij. De eerste symptomen treden meestal op tussen het
20e en 40e levensjaar. Dat maakt MS
de meest invaliderende ziekte onder
jonge mensen.
Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS.
Onderzoekers weten niet hoe MS
ontstaat en hoe de ziekte te genezen
is. Onderzoek is daarom hard nodig.
Het Nationaal MS Fonds besteedt de
opbrengst uit de MS Collecteweek
onder andere aan wetenschappelijk
onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van
leven voor mensen met MS.

Op zaterdag 3 april verraste de Paashaas en Co alle leden van
Buurtvereniging De Vossewal met een attentie. Ieder adres kreeg naast
de gebruikelijke chocolade paaseitjes een potje met narcisjes aangeboden. Dat ontlokte leuke reacties. De Paashaas deed haar werk met
verve!!

Stellingenpad:
lange afstandroute
met spelelementen!
Het Stellingenpad zal begin april 2022 worden geopend! Het
bijna 250 kilometer lange pad wordt een officiële landelijke
wandelroute met als thema de Stellingwerven.
De geschiedenis, het landschap,
de taal en de cultuur van de
Stellingwerven staan centraal in de
wandelgids, die net als het Pieterpad
door het NIVON wordt uitgegeven
in samenwerking met stichting
Vrijstaat de Stellingen.
Grofweg gaat de route van Appelscha
door de Kale Duinen naar Vledder,
dan over het Holtingerveld richting
Steenwijk, langs de Wieden over
Vollenhove en Giethoorn naar de
Linde, dan langs Wolvega richting
De Hoeve en Oldeberkoop, daar gaat
het langs de Tjonger ofwel over
Donkerbroek naar Allardsoog, ofwel
over Oosterwolde naar Haulerwijk,
waar de paden weer samenkomen om richting het riviertje de
Slokkert, via het Fochterlooër Veen
weer terug te keren naar Appelscha.
Het zijn 13 etappes tussen de 12
en 25 kilometer. De meeste etappes
kunnen ook in tweeën gesplitst worden. Via de knooppunten is de route
eenvoudig te volgen. Op twee plekken in Drenthe zijn de knooppunten
nog niet klaar. Tot die tijd komt er
een gedetailleerde beschrijving van
dat deel van de route.

Spelelementen bij wandeltochten
zijn tegenwoordig heel populair. Het
is de bedoeling dat elke etappe een
spelelement krijgt. Ondernemers,
dorpen, verenigingen, scholen,
grondeigenaren, instanties of particulieren kunnen een etappe of
een deel van een etappe adopteren,
van een spel voorzien en hun naam
eraan verbinden. Dat kan samen
met de spellencommissie van de
stichting worden uitgewerkt. Er
zijn al vele ideeën voor verzameld.
Zo kan iedereen de aandacht van de
wandelaar vestigen op iets wat in de
buurt van het pad is.
Naast de wandelgids zal het NIVON
ook een website verzorgen waar
behalve de informatie over het
Stellingenpad, ook de spelelementen zullen worden opgenomen. Wilt
u een (deel van een) etappe adopteren voor een spel? Neem dan contact op met vrijstaatdestellingen@
gmail.com.
Het pad is tot stand gekomen dankzij de Provincie Friesland, gemeente
Ooststellingwerf, de Rabobank en
het Recreatieschap Drenthe.

Zin om te fietsen?

Oudere testfietsers gezocht
voor 9 nieuwe routes

Doortraproutes zijn rondjes van
ongeveer 20-25 km, mooi, groen,
over redelijk ruime paden, met
weinig obstakels en relatief veilige kruisingen. Doortraproutes

horen bij het landelijke programma
Doortrappen, een overheidscampagne om mensen zo lang mogelijk
veilig te laten doorfietsen: fietsen
tot je 100ste. Vorig jaar werden er al
23 van deze routes gemaakt, nu zijn
er 9 nieuwe.

Tijdelijke Ondersteuning
Noodzakelijke Kosten (TONK)

De Fietsersbond zoekt oudere fietsers die de route willen fietsen en
hun mening willen geven over de
route.

Is uw inkomen gedaald en kunt u
door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet
meer betalen? Dan kan de Tijdelijke
Ondersteuning
Noodzakelijke
Kosten (TONK) u misschien helpen.

De 9 nieuwe:
• Drogeham 30 km of 17 km
• Gerkesklooster 30 km of 21 km
• Feanwâlden 25 km
• Oentsjerk Wyns 17 km
• Gorredijk 30 km
• Appelscha 22km
• Warns 25 km
• Ameland 18 km
• Vlieland 13,5

Meer informatie en aanmelden:
www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Paashaas op De Vossewal
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De TONK is geld van de gemeente
voor als u weinig inkomen heeft als
gevolg van de coronamaatregelen
én u hierdoor problemen heeft met
het betalen van uw woonkosten.
Het gaat dan om de huur of de
hypotheek, en de kosten van elektriciteit, gas en water. De TONK
kan worden aangevraagd door zowel
ondernemers als inwoners die door
de coronacrisis bijvoorbeeld in de
WW of in de bijstand zijn gekomen.
Dit geldt ook voor tweeverdieners
waarvan een partner door corona
geen inkomsten meer heeft.
Heeft u misschien recht op een

andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV
op uw WW-uitkering? Dan moet u
die eerst aanvragen. Komt u niet in
aanmerking voor een andere regeling? Of heeft u met deze regeling
erbij nog te weinig inkomen om
uw woonkosten te betalen? Dan
kunt u recht hebben op de TONKuitkering. Bent u ondernemer en
heeft u een Tozo-uitkering? Dan
kan de TONK hierop een aanvulling
zijn.
De maximale vergoeding van de
TONK-uitkering is € 3000,- ,en is
afhankelijk van de hoogte van de
woonkosten, inkomen en de eventuele draagkracht.
Kijk voor de voorwaarden, meer
informatie over de TONK en het
aanvraagformulier op www.ooststellingwerf.nl/tonk.

Wilt u een van de routes testen
stuur dan een mailtje naar fietsschool@fietsersbond.nl. Vermeld
daarbij van welke plaats u een route
wilt ontvangen. U ontvangt de route
en daarbij een link naar een beoordelingsformulier over de route.
Doortraproutes worden gemaakt
in opdracht van het Regionaal
Orgaan Verkeersveiligheid (ROF) en
de Friese gemeenten, als onderdeel van het landelijke programma
Doortrappen.
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Naast
behandelingen
geven wij ook
voorlichting en
adviezen.

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.
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Kijkt u voor meer
informatie
op onze website!

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
Vosseheer 7
- Manuele lymfe drainage
8435 WL
- Oedeemtherapie
Donkerbroek
- Het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen
085-877 06 88
- Camouflagetherapie
www.huidtherapie-keuning.nl
- Littekentherapie
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl
- Zonbescherming - voorlichting en adviezen

SCHOON
ZONDER WATER!

Ekowax Cleaning Products zijn ecologisch
veilige schoonmaak- en onderhoudsproducten die met weinig inspanning de
beste resultaten leveren.
Hygiënisch Schoonmaken
Biologisch Afbreekbaar
Krasvrij
Water- en Vuilafstotend
Nieuwste Nano-Technologie
Particulier en Professional

www.ekowax.nl

Tel: 06-82232347

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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Brazilië tot Japan en van Canada
tot Israël. Met een hoek van de tent
dichtgeknoopt als achtergrond voor
de live opnames en om de gymnasten in beeld te beschermen tegen de
gure wind en hagelbuien stonden de
gymnasten klaar voor de wedstrijd.
Er waren drie wedstrijden waaraan
gymnasten van de Acro Academy
deelnamen. Aan zowel de snelheidswedstrijd, waarbij de sporter zo snel
mogelijk 10 maal op paaltjes moest
heffen tot handstand, als de uithoudingsvermogen wedstrijd, waarbij
men óók moest heffen tot handstand maar dan zo vaak mogelijk
binnen enkele minuten, deden zes
gymnasten mee. Alle tien de bovenpartners deden mee aan de techniekwedstrijd, waarbij een ononderbroken reeks van balans-elementen
getoond moest worden. De 13 jarige
Anna Koster uit Donkerbroek, een
gymnaste van SV Donkerbroek die
traint bij de topsportstichting en

in 2018 en 2019 nog in de finales
stond van respectievelijk de Werelden Europese Kampioenschappen en
daarvan een schitterende zilveren
EK medaille mee naar huis nam,
deed aan alle drie de onderdelen
mee. Een zware wedstrijd, want
ieder indrukwekkend balans element moest 10 tot 30 seconden
lang zonder wiebels volgehouden
worden voordat in een vloeiende
beweging overgegaan moest worden
naar het vólgende element. Anna
toonde een prachtige serie elementen, en zij kan dan ook met recht
trots terugkijken op haar prestaties.
In een mega grote categorie van
bijna 60 internationale deelnemers
wist Anna Koster in de snelheidswedstrijd een 5e plaats te behalen
en in de uithoudingscompetitie een
6e plaats. In de techniekwedstrijd
behaalde ze de 7e positie: de hoogste
Nederlandse score.

Online internationale acro competitie
Op zaterdag 27 maart deden tien jonge sporters van topsportstichting Acro Academy Noord Nederland mee aan een internationale online competitie.

Acrogym, de acrobatische gymnastiekvorm waar deze sporters
in uitkomen, is normaal gesproken een teamsport, maar in vele
landen is de trainingsopbouw door
de corona pandemie natuurlijk
ernstig verstoord. Met deze individuele wedstrijd "Acrobatic Blocks
Competition" (ABC) kon de spanning van de competitie weer even
geproefd worden, en konden de topsporters zich eindelijk weer eens
meten met de internationale concurrentie.
Deelnemers van over de hele wereld
deden mee aan dit evenement, van

De Paadwizer winnaar
alternatief Schoolvoetbaltoernooi

Anna Koster - landscape
gespeeld, waarbij de laatste punten
verdeeld werden. De klas met uiteindelijk de meeste punten was De
Paadwizer groep 7/8 uit Waskemeer.
Hierdoor mogen zij zich nu de trotse winnaar noemen van het schoolvoetbaltoernooi 2021! De tweede en
de derde prijs gingen respectieve-

lijk naar De Twirrewyn groep 8 uit
Donkerbroek en De Toekan groep
8b uit Oosterwolde. De voetbalcommissie kijkt terug op een geslaagd
alternatief schoolvoetbaltoenooi!
Buurtsportcoach Anoek Pothoven
deelt de gewonnen voetballen uit
aan de Paadwizer groep 7/8.

Jeu de boules Donkerbroek
houd de juiste koers
Eindelijk kon de ploeg weer los. Na
enige maanden stil te hebben gelegen en de ballen niet uit hun koffer kwamen kwam het verlossende
woord dat ook deze sport weer los
mag. Alles is begonnen met de
koersbal, dat liep erg goed.
Zomers werden die ballen ingeruild
voor de jeu de boules ballen. In verband met de corona is er afgelopen
jaar geen koersbal geweest. De jeu
de boules heeft nog een paar maand
door kunnen gaan maar vorig jaar
november werd dat ook weer stil
gelegd. Een aantal weken geleden
kwam het goed nieuws en kon de
ploeg weer los.

Elk jaar wordt het KNVB Schoolvoetbaltoernooi georganiseerd
voor meiden en jongens van de midden- en bovenbouw van
de basisschool. Dit jaar verloopt het vanwege corona net even
anders.
De schoolvoetbalorganisatie kwam
voor een uitdaging te staan, want
nadat het toernooi vorig schooljaar
helaas moest worden afgelast leken
ook dit jaar de geldende maatregelen roet in het eten te gooien.

konden doen, maar in deze digitale
versie deden alle scholen mee! Het
werd erg positief ontvangen, omdat
met dit alternatief alle kinderen van
de klas betrokken werden en mee
hebben kunnen doen!

Gelukkig was het mogelijk om een
digitaal alternatief te bedenken en te
organiseren en alle scholen hebben
hier erg enthousiast op gereageerd!
Met de live-versie is het nog nooit
gelukt dat alle (speciaal) basisonderwijs scholen uit de gemeente mee

Op maandag 22 maart ging het van
start met de eerste challenge! De
leerlingen kregen een filmpje te
zien met daarin de uitdaging van
die week. Uiterlijk vrijdags stuurden ze een filmpje terug van hun
uitvoering van deze uitdaging. Na

elke challenge werd de tussenstand
bekend gemaakt om de onderlinge
strijd te motiveren.
Naast deze uitdagingen kregen de
scholen ook bonusopdrachten toegestuurd. Deze voetbalopdrachten
hadden een andere invalshoek en
draaide om samenwerking, zoals
bijvoorbeeld het opnemen van een
klassenyell. De schoolvoetbalcommissie heeft de afgelopen drie weken
de meeste creatieve filmpjes ontvangen, waarbij het fanatisme bij alle
klassen duidelijk naar voren kwam!
In de prijzen
Uiteindelijk werd er op 14 april een
afsluitende, digitale en actieve quiz

Met zo’n 12 deelnemers spelen ze
wekelijks een potje jeu de boules.
In de pauze word er een bakje koffie
genuttigd en gezellig bijgepraat.
Het is super fijn om weer met elkaar
te zijn, iedere woensdag ochtend
word er van 9.30 tot zo rond 11.30
gespeeld bij het dorpshuis te donkerbroek.
Heeft u ook interesse kom gerust
eens langs en je mag altijd mee
doen. Heb je geen speel ballen geen
probleem daar word voor gezorgd.
U kunt contact opnemen met jellie_wijnja59@hotmail.com of even
een belletje doen naar 0647211305.
U bent van harte welkom.
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Heeft u
iets
te vieren?
„Stap es in”
regelt het graag voor u,
met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq,
koffietafels,
bittergarnituren
nd info
Laat u vrijblijve

rmeren!

WIETSE EN THEA FABER
Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

Herenweg 132 A, 8435 WZ Donkerbroek
Tel.: 06 22 63 29 26

www.bouwservicedvdwal.nl
info@bouwservicedvdwal.nl
Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden
Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

Autorijschool Piet van Veenen

DE EERSTE TIEN LESSEN
VOOR € 380,-

Het Hoge Stuk 27
8431 KL Oosterwolde Fr
0516-515717 | 06-22650279
autorijschoolpietvanveenen@gmail.com
www.autorijschoolpietvanveenen.nl
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K O R F B A L Donkerbroek/Dio/Odis/VZK
Gezamenlijkheid

De 3e gezamenlijkheid van dit seizoen
We zaten in de staart van de
najaarscompetitie 2020. De meeste jeugdteams waren uitgespeeld.
Enkele nog niet. Senioren 4 was
uitgespeeld. De rest van de senioren nog niet.
Geen Competitie
In oktober kwam er een eind aan de
competities. En de optimist dacht
dat we in januari 2021 verder zouden gaan. Anders misschien in april.
Slaan we de zaalcompetitie gewoon
over.
Maar, als bekend, ook geen herstart
in april.

Wel gaan we half maart weer trainen op sportpark Ontwijk.
Met een oefenwedstrijd in mei tussen B1 en C1.
Lasergunnen
Ook in mei een tussendoor activiteit
in een stukje bos aan de Balkweg.
Zoek de rode vlag.
En tussendoor de tegenstander elimineren. In de stromende regen.
(zie foto’s)
Regiocup
Nu, anno juno 2021, een RegioCup
georganiseerd door de Korfbalbond.

Voor de jeugd.
De gezamenlijke verenigingen hebben besloten hieraan mee te doen.
En wel met de teams van komend
seizoen, zoals die competitie gaan
spelen. We spelen in Oosterwolde.
Op de data 12, 19 en 26 juno.
Onderlinge wedstrijden 5 juni 2021
Op de laatste speeldag van de velden op sportpark (voor het groot
onderhoud van de gemeente) een
mini-toernooi door onderlinge wedstrijden. Om 10.00 starten de E
en F-teams. De oranje-hemden van
Odis waren de grote winnaar met

winst in beide partijen (4-0 en 4-2).
Vanaf half 12 speelden de aspiranten
C1, C2 en C3 en B1, B2 en de A’s
hun wedstrijden. (Alle teams vulden elkaar aan). Enorm spannend
was de wedstrijd B1 tegen A1. Een
ruimte voorsprong van 5-1 van de
A1 werd vlak voor tijd bijna teniet
gedaan (6-5). De scheids smokkelde
er nog wat tijd bij, maar niet genoeg
voor een gelijkspel. (dus het bleef
6-5).
Kortom een ouderwets gezellige
sfeer op sportpark Ontwijk.
Deze werd extra versterkt door een
mooie actie van de Activiteiten-

commissie. De teams werden uitgedaagd om met de mooiste, vreemdste, raarste snuisterijen het veld en/
of team op te leuken. De origineelste wint een prijs. Een onafhankelijke jury moet hier nog een oordeel
over vellen, maar de indrukken zijn
geprent in’t hoofd en op foto. BTW:
deze actie was ook voor de senioren.
En inderdaad: op de laatste seniorentraining ook hier allemaal gekkigheid. Cool.
(Zie foto’s)
Denk om jezelf en denk om
elkaar. We zijn er bijna.
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Jouw drukkerĳ
dichtbĳ!
Mr. Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwĳk

ONTWERPEN
DRUKKEN
huisstĳlen,
brochures,
kranten, posters,
ﬂyers,
drukwerk bedrĳven,
stickers,
reclameborden,
beachvlaggen
en ...
geboortekaarten,
trouwkaarten,
rouwdrukwerk
T: 06 20 06 03 78
E: info@bvkvormgever.nl

www.bvkvormgever.nl

KANTOOR

schrĳfblokken,
balpennen,
plakband/stift,
opberghoezen,
paperclips, nietjes,
printpapier

KAARTEN

verjaardag,
beterschap,
condoleances,
geluk, dank je wel,
sterkte, etc.

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

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.

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar

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

