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Laten we 
wat meer .....
Donkerbroek/Haule is een prima 
startpunt voor een wandeling of 
fietstochtje in de omgeving, ver 
of dichterbij. De Ontwijkbos is 
er eentje , waar we echt trots 
op mogen zijn. Wat een afwisse-
ling in vegetatie en vooral nu de 
paddenstoelen er ruim aanwezig 
zijn. Laten we wat meer en voor-
al nu in onze eigen omgeving er 
eens wat meer met elkaar op uit 
trekken. Een tocht, iets verder 
is op weg te gaan naar de heide 
van Wijnjewoude en aldaar bij 
het oude monumentale kerkje 
oversteken naar de bossen en 
dan vooral langs de Freulevijver 
en verder het bos/fietspad naar 
Bakkeveen. Prachtig en vooral 
nu de herfstkleuren beginnen 
te komen. Nog niet moe , dan 
even doorzetten en pak de weg 
naar Allardsoog , de grens de 
Drie Provincieen en vandaar het 
fietspad naar Haulerwijk en de 
terugweg nemen via de Blauwe 
Bos naar Haule/Donkerbroek. 
Wat ik zelf een pracht van een 
route vind is de weg naar buurt-
schap Jardinga en Weperpolder, 
de Tiesingabos met vijver , ver-
volgens naar Fochteloo , daar 
het fietspad nemen naar voor-
malig kamp Oranje en dan het 
heide pad naar het hoogveen 
nemen. Wat een pracht van een 
natuur en vooral de vogels, die 
zich daar zeker laten bewonde-
ren. De route gaat verder naar 
en langs het fiets/wandelpad 
richting de uitkijktoren van 
Ravenswoud, deze heel aparte 
bouw en stijl valt op. Via het 
dorp Ravenswoud, Appelscha, 
Langedijke, Drie Tolhekken weer 
terug in Donkerbroek. Laten we 
wat meer waardering krijgen 
voor alles wat bloeit en groeit 
en vooral de rust, die hier vanuit 
gaat . Het zijn bizarre corona tij-
den en daar moeten we komende 
maanden met ons allen weer iets 
van zien te maken en in het 
bijzonder om de tijd nuttig te 
besteden, kunnen wij , jong en 
oud , gezin of alleenstaande eens 
iets organiseren van een wandel/
fietstocht. Nodig eens een ouder 
iemand uit voor een autoritje 
of wandeling in deze omgeving. 
Dit wordt gewaardeerd en vooral, 
nu de donkere dagen voor Kerst 
in aantocht zijn, neemt de een-
zaamheid ook weer toe. Een klei-
ne daad doet grootse wonderen 
en plezier. 
Laten we wat meer naar elkaar 
omkijken . 

De Klokkenluider.

Basisschool de Twirrewyn is druk bezig met de verhuizing. 
Puzzels, rekenboeken, taalschriften, alles is in dozen gepakt en 
verhuist naar het nieuwe gebouw aan de Schoolstraat. Midden 
in de school is een soort dorpsplein gemaakt en de lokalen er 

omheen zijn de huizen van het dorp. Een schitterend gezicht  
met al die nieuwe tafeltjes en stoeltjes Na het weekend mogen ze 
dan eindelijk los in het lang verwachte nieuwe gebouw.

Van oud naar nieuw

Zaterdag 21 november gaat het 
gebeuren. Sinterklaas komt naar 
Donkerbroek. In overleg met de 
gemeente mag er helaas geen 
intocht plaats vinden. 

Het zal dus alle-
maal anders zijn 
dan dat wij gewend 
zijn. Er mogen wel 
2 besloten groeps-
feestjes in het 
Witte huis gehou-
den worden. Via 
de school, peuterpret en facebook 
zijn ouders gevraagd om de kin-
deren aan te melden via een mail 

adres. Alleen met een voucher 
mogen de kinderen naar 
binnen. 

Kinderen kunnen gebracht 
worden binnen een tijdslot 
zodat iedereen zich aan de 

maatregelen van het RIVM 
kan houden en het niet te druk 

wordt. 

Voor de peuters en kleuters is er ’s 
ochtends een programma van 10:00 
uur tot 11:15 uur. Voor de kinderen 
van groep 3 tot en met 8 is er ’s 
middags tussen 14:00 uur en 16:00 
uur een programma samengesteld. 
Ook DJ Appie zal aanwezig zijn om 
er gezamenlijk een echt feest van 
te maken. 

Hij komt, hij komt!

“Anders
dan dat wij

gewend
zijn!”
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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

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 491948

Voor informatie en adreswijziging
kunt u terecht via ons secretariaat:

secr.del.@gmail.com

BODE:
Mevr. Erna Jansen
tel. 0512-539898

mob. 06-30389594

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

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

Te koop: Mooie kerstbomen: 
G.W. Smitweg 10, tel. 0516-
491244

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

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

Geboorte-, trouw- jubileum-, 
of verhuiskaart? BVK grafisch 
vormgever heeft heel veel keus. 
Mr. Jongebloedstrat 1 in Hau-
lerwijk, tel. 06-20060378 of kijk 
alvast op www.bvkvormgever.nl

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

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

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

WWW.DONKERBROEK.NL

BROEKJES

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartzorganja.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

Beste mensen, 

Bij deze willen wij iedereen heel erg bedanken voor 
de vele kaarten, bloemen en andere attenties die 
we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50 
jarig huwelijk. 

Hartelijke groet 
Reinder en Aafke Hofstede 

Geen dag dat we niet over je praten. 
Geen dag dat we niet aan je denken.
Geen dag dat we je niet missen…..

Wij zijn als familie werkelijk ontroerd door de 
enorme steun die wij hebben gekregen na het zó 
plotselinge verlies van ons maatje en papa, zoon 
en schoonzoon

Jacob van Elp
Hartverwarmend waren de vele lieve kaarten, 
bloemen, bezoekjes en telefoontjes.
Indrukwekkend was het afscheid, vooral in de 
vorm van de erehaag, waarbij zo velen aanwezig 
waren.
Deze enorme belangstelling en warme betrok-
kenheid hebben ons ontzettend goed gedaan en 
geven ons veel troost voor de komende tijd. Onze 
hartelijke dank hiervoor.

Jenny, Wessel en Romy van Elp
mevrouw H. van Elp - Heukers
Henk en Elly de Jong

DANKBETUIGING 

De hoeveelheid warme reacties tijdens het ziek 
zijn en na het overlijden van onze lieve mem en 
beppe 

Paulina Vogelzang-de Boer 
waren overweldigend. De vele woorden van troost 
en meeleven hebben haar en ons gesterkt en ge-
steund. Hiervoor onze oprechte dank. 

Familie Vogelzang

Verdrietig zijn we door het overlijden
van onze 

buurtgenote

Paulina Vogelzang-de Boer
We wensen de kinderen en kleinkinderen

veel sterkte. 

Buurtvereniging Buursterlaan

Donkerbroek, 29 september 2020

Evenementen in Ooststellingwerf:
WWW.TIP-OOSTSTELLINGWERF.NL

Foldersteunpunt: Het Witte Huis
G.W. Smitweg 20, 8435 WG Donkerbroek

telefoon (0516) 491 288, info@restauranthetwittehuis.nl

Donkerbroek
vlaggen

te koop bij
bloemenhuis:

Nog geen lid?
Meld u aan via

donkerbroek.nl/
dorpsbelang

facebook.com/
dorpsbelangdonkerbroek

instagram.com/
dorpsbelang_donkerbroek
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

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

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

De volgende krant
verschijnt op of rond

27 november 2020
Kopij inleveren kan t/m

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

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

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

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

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

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

Uitvaartvereniging 
D.E.L. Donkerbroek

 
Geef uw veranderingen van

de gezinssituatie door
aan de Ledenadministratie.

DIT IS IN UW EIGEN BELANG !
Voor adressen : 

Zie advertentie in dit blad.

DOKTERSWACHT
Dringend een huisarts nodig 

tijdens avond of nacht, 
weekend of feestdag ?

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Geachte 
dorps-
genoten,

De eerste twee maanden van het 
Nachtdravers seizoen zitten er 
alweer op, we hebben al een aantal 
vergaderingen gehad en we zijn 
hard aan het nadenken hoe we de 
rest van het seizoen gaan invullen. 

De Nachtdravers enveloppen zijn 
in de weken 42 en 43 opgehaald, 
mocht u ons nou net hebben gemist 
en heeft u nog wel een envelop thuis 
liggen dat kunt u deze nog altijd 
inleveren bij de voorzitter; Nico de 
Boer wonend op Wilpkamp 27. Ook 
kunt u hem natuurlijk altijd bellen 
zodat wij nogmaals bij de deur langs 
kunnen komen, u kunt daarvoor 
contact opnemen met het volgende 
nummer; 0622057719. 

De Nachtdravers

Oud IJzeractie
Naar aanleiding van de gedeel-
telijke lockdown in verband met 
COVID 19 heeft het College van 
Kerkrentmeesters besloten om de 
oud ijzeractie die gepland stond op 
31 oktober a.s. uitgesteld tot het 
voorjaar van 2020.

Wilt u nu toch graag uw metalen 
kwijt omdat ze in de weg staan 
kunt u bellen met Rinze Kootstra 
(06-13012147), Meino Draaistra( 
06-30467876) of Gerke v.d. Meulen 
(0516-491796).

We hopen dat we in het voorjaar 
wederom een beroep kunnen doen 
op de gevraagde vrijwilligers.

Het idee ontstond hoe mooi het 
zou zijn als ook aan de andere kant 
van de brug met Kerst het licht zou 
branden. Dat is gelukt! We hebben 
als bestuur een aantal stichtingen 
benaderd.

Dorpsbelang en de Stichting 
Ontwijk nemen samen de kosten 
van de nieuwe verlichting voor hun 
rekening. Inmiddels wordt er door 
een groep vrijwilligers hard gewerkt 
om een en ander voor de Kerst klaar 

te hebben. Dankzij deze giften zal 
het met Kerst hier in Donkerbroek 
een sfeervol “plaatje” zijn.

Bestuur en leden zijn de Nacht-
dravers, Dorpsbelang en de Stich-
ting Ontwijk erkentelijk voor hun 
giften.

Bestuur Buurtvereniging
De Vossewal

Kerstverlichting aan beide zijden 
van de Vaart in 2020!!!
Oud- en Nieuw 2019 verrasten de Nachtdravers onze buurt-
vereniging De Vossewal door een gulle gift te schenken 
voor de renovatie van de bestaande kerstverlichting over de 
Compagnonsvaart.

Door het Corona-tijdperk waar we 
momenteel mee te maken heb-
ben, en de daarbij behorende 
Rijksoverheid geldende maatre-
gelen, waar een ieder aan moet 
voldoen, hebben wij als D.E.L 
bestuur, in samenspraak met onze 
bode Erna Jansen en ds. Wieger 
Baas, besloten om onze licht-
jesavond in de huidige 
vorm niet door te laten 
gaan.

Graag hadden we het 
anders gezien en de licht-
jesavond met een klein 
programma en verlichte 
begraafplaats een sfeervol uiter-
lijk gegeven.

Toch willen we onze overleden 
geliefden ook dit jaar blijven geden-
ken maar nu meer in de privé sfeer.

We zijn tot de volgende opzet geko-
men . We willen hierbij de inwo-
ners van Donkerbroek, wie daar 
behoefte aan hebben, uitnodigen 

om op zaterdag 31 oktober om 
19.00 uur een kaars voor het 

raam te zetten. Door toch 
de verbondenheid en soli-
dariteit enigszins te ver-
sterken zal er vanaf 19.00 
uur de klokken worden 
geluid.

Hopelijk kunnen we op deze 
manier onze overleden dierbaren 

een beetje in het licht zetten.

Lichtjesavond uitgesteld

Jaar-
vergaderingen
Alle algemene ledenvergaderingen 
van de afdelingen voetbal, gym 
en korfbal alsmede de algemene 
ledenvergadering van de Omni zijn 
vanwege de coronacrisis uitgesteld. 
Dit heeft tot gevolg dat voorgeno-
men besluiten en wijzigingen van 
bestuurlijke aard die door de alge-
mene ledenvergaderingen moeten 
worden goedgekeurd aangehouden 
zullen worden.

We hopen dat in het voorjaar de 
omstandigheden dusdanig zijn ver-
anderd zodat de jaarvergaderingen 
alsnog kunnen plaats vinden.

Grote Clubactie
Zoals eerder gemeld heeft de orga-
nisatie rondom de Grote Clubactie 
wat vertraging opgelopen door alle 
corona perikelen. Maar we gaan in 
november dan echt van start.

We hebben weer aan al onze leden 
(jong tot oud) gevraagd zich in te 
zetten om zoveel mogelijk loten 
te verkopen. Dit kan 100% corona 
proof door online loten te verkopen 
middels een verkooppagina en app 
of met een persoonlijke QR code die 
op afstand kan worden in gescand. 
Daarnaast zijn er de superloten (vijf-
tig loten in één) voor bedrijven of 
die je met een grote groep of buurt 

kunt kopen om onze vereniging te 
ondersteunen. Van alle verkochte 
loten gaat 80% sv Donkerbroek dus 
het is absoluut de moeite waard, 
ook al vanwege de mooie prijzen die 
te verdienen zijn.

De landelijke actie is 19 septem-
ber gestart maar gezien huidige 
omstandigheden zullen wij iets lan-
ger nodig hebben om de organisatie 
rond te krijgen.

U kunt dus vanaf nu onze leden 
verwachten die een lot proberen te 
verkopen. Als u een lot hebt gekocht 
maak dan gebruik van de sticker die 
u op uw deur kunt plakken zodat 
een volgende verkoper kan zien dat 
u al voorzien bent

Mochten er vragen of opmerkin-
gen zijn, wilt u met ons in over-
leg of behoefte aan informatie? Het 
dagelijks bestuur is te bereiken via 
omnisvdonkerbroek@gmail.com. 

Zet een
kaars voor
je raam op
31 oktober

dorpskrant.opehichte@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

 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

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

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

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

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

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

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

CouperusAutoverhuur
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Zondag 1 november
9.30 uur: dienst
met m.m.v. Linda en Coby

Woensdag 4 november
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Dankdag voor 
gewas en arbeid

Zondag 8 november
9.30 uur: pastor I. Baron, 
Veenhuizen
Bijzonderheden: geen

Zondag 15 november
9.30 uur: kw. N. Bergsma, 
Haulerwijk
Bijzonderheden: geen

Zondag 22 november
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: laatste zondag 
kerkelijk jaar

Zondag 29 november
9.30 uur: ds. J. van der Mark, 
Wolvega
Bijzonderheden: 1e advent

Zondag 6 december
9.30 uur: ds. H. Harmsen, Assen
Bijzonderheden: viering Heilig 
Avondmaal, 2e advent

KerkdienstenKerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Op uw uitnodiging staat aangege-
ven in welk tijdvak u welkom bent 
voor de griepvaccinatie en/of pneu-
mokokkenvaccinatie.  Wij verzoe-
ken u dringend om u aan dit tijdvak 
te houden, anders kunnen wij de 
veiligheid rondom het coronavirus 
niet waarborgen. Mensen die dit 
jaar 73, 74, 75, 76, 77, 78 of 79 jaar 
worden of zijn geworden, krijgen 
ook een uitnodiging voor de pneu-
mokokken vaccinatie.

LET OP!:
• Blijf thuis en maak een nieuwe 

afspraak bij 1 of meer van deze 
klachten: 

verkoudheid, keelpijn, niezen, hoes-
ten, moeilijk ademen, opeens 
niets meer ruiken of proeven, 
temperatuur boven 37,5 gra-
den. 

• Houd 1,5 meter afstand 
van anderen.

• Wij vragen u om een 
eigen mondkapje te 
dragen zodra u de 
priklocatie betreedt.

 Onze medewerkers 
zullen ook een mondkapje 

dragen. 
• U krijgt de griepprik in uw linker 

bovenarm en de pneumokokken-
vaccinatie in uw rechter boven-
arm. Draag daarom kleren waar-
bij u gemakkelijk uw bovenarm 
bloot kunt maken. Uw jas en tas 
moet u bij u houden en mag niet 
op de kapstok gehangen worden.

Hoe werkt de griepprik?
Griep wordt veroorzaakt door het 
griepvirus (RIVM, 2019). Er zijn 
veel verschillende soorten griep-
virussen. De griepprik is een vac-
cin met verschillende soorten dode 
griepvirussen. Die dode virussen 
zijn onschadelijk. Griep kunt u 
alleen krijgen van levend virus. De 
griepprik zorgt ervoor het lichaam 
afweerstoffen aanmaakt tegen de 
griepvirussen die in de griepprik 

zitten.

Twee weken na de griep-
prik heeft u genoeg 
afweerstoffen. Wordt 
u na deze twee weken 
besmet met één van 
de griepvirussen uit de 
griepprik, dan kunnen de 

afweerstoffen in uw lichaam 

het griepvirus onschadelijk maken. 
Hierdoor wordt u niet ziek, of, als 
u toch de griep krijgt, vaak minder 
ziek. De bescherming duurt meestal 
6 maanden. Daarom is het belang-
rijk ieder jaar de griepprik te halen. 
Heeft u nog vragen over de griep 
of griepvaccinatie? Stel ze gerust 
aan één van de medewerkers van de 
huisartsenpraktijk.

Pneumokokkenvaccinatie 
(thuisarts, 2020)
Pneumokokken zijn bacteriën. Vaak 
zitten ze in uw neus of keel, zonder 
dat u er ziek van wordt.
Soms kunt u er wel erg ziek van 
worden. Bijvoorbeeld:
- Als u ouder bent. Uw afweer wordt 

slechter als u ouder wordt. 
- Als u een zwakke gezondheid 

heeft. Bijvoorbeeld als u al ziek 
bent door iets anders, zoals griep. 
U kunt dan nog zieker worden 
door pneumokokken.

Ziektes die u kunt krijgen door 
pneumokokken zijn:
- longontsteking (komt het meest 

voor)
- oorontsteking
- bijholteontsteking 
- bloedvergiftiging 
- hersenvliesontsteking 

Na zo'n ziekte duurt het vaak lang 
voordat u weer helemaal fit bent. 
Soms blijft uw gezondheid voor 
altijd zwakker.

Een prik tegen pneumokokken ver-
sterkt uw afweer. Na de prik is de 
kans kleiner dat u ziek wordt. In de 
prik tegen pneumokokken zitten 
dode stukjes van deze bacterie. U 
wordt niet ziek van de dode stukjes.

Wel maakt u afweerstoffen. Wordt u 
later besmet met de bacterie? Dan 
herkent uw lichaam de bacterie. Uw 
lichaam kan dan sneller en beter 
afweerstoffen maken. De kans is dan 
kleiner dat u ziek wordt. De prik 
werkt ongeveer 5 jaar. 

Er zijn veel soorten pneumokok-
ken. De prik tegen pneumokokken 
beschermt tegen de 23 soorten die 
het meeste voorkomen. 

Griep- en pneumokkokkenvaccinatie
Op maandag 2 november 2020 organiseert huisartsenprak-
tijk Donkerbroek de jaarlijkse griepcampagne in Pro Rege 
(Herenweg 72a, Donkerbroek). In verband met het coronavirus 
hebben we de vaccinaties opgesplitst in tijdvakken van een uur. 

Draag
uw EIGEN

MONDKAPJE
!!!

Voor de patiënten van huisartsen-
praktijk Donkerbroek is het vanaf 
nu mogelijk om via het online zorg-
portaal op de website hun eigen 
medische dossier van de huisarts 
in te zien. 

Onder het kopje ‘uw dossier’ zijn 
onder andere de uitslagen van 
onderzoek (bijvoorbeeld van bloed-
onderzoek), het advies van de huis-
arts en/of praktijkverpleegkundige 
en medicijnen waar u allergisch 
voor bent te vinden. 

Heeft u nog geen account aange-
maakt op het zorgportaal van uw 
huisarts? Ga naar wwww.huisart-
senpraktijkdonkerbroek.nl en klik 
vervolgens op het kopje ‘nieuws’ 
(aan de linkerkant). In het nieuws-
bericht ‘Aanmaken account zorg-
portaal’ staat een link. Via deze link 
maakt u eenvoudig een account aan 
en kunt u inloggen in uw online 

zorgportaal. Via het zorgportaal 
kunt u ook makkelijk medicatie 
bestellen, afspraken bij de huisarts 
inplannen en is het mogelijk om 
een (niet-dringende) vraag te stellen 
via een e consult.

Ook is het mogelijk om na het 
aanmaken van een account de app 
‘UwZorgOnline’ te downloaden 
zodat u altijd snel uw gegevens bij 
de hand heeft. 

Zijn uw gegevens veilig?
Alleen de huisarts en de medewer-
kers van de huisartsenpraktijk en 
uzelf kunnen uw gegevens zien. Uw 
gegevens zijn veilig en andere men-
sen kunnen ze niet zien. U ziet uw 
medische gegevens nadat u veilig 
inlogt. 

Pas op met het geven van uw 
gegevens aan anderen
U kunt uw medisch dossier aan 
anderen laten zien. Bijvoorbeeld 

aan een familielid of aan een goede 
vriend die u helpt met de zorg 
voor uw gezondheid. Bedenk eerst 
of u het goed vindt dat iemand 
anders uw gegevens ziet. Geef nooit 
zomaar uw gegevens. 

Soms vragen verzekeraars, gemeen-
ten of een andere bedrijf om infor-
matie over uw gezondheid. Vaak 
bent u niet verplicht om die gege-
vens te geven. In sommige gevallen 
kan het zijn dat u de gegevens wel 
wilt geven. Geef dan nooit uw hele 
medisch dossier en geef alleen de 
gegevens die nodig zijn.

Twijfelt u over het geven van uw 
medische gegevens aan iemand? 
Bespreek dit dan met uw huisarts of 
de assistente. Zij kunnen u helpen. 

Uw gegevens zijn persoonlijk. Geef 
uw inlogcodes nooit aan anderen. 

Inzicht in uw medische dossier

Bestel nu alvast uw
medicatie bij uw huisartsen-
praktijk voor volgend jaar!
In december worden er in huisartsenpraktijk & apotheek Donkerbroek 
veel medicijnen (herhaalrecepten) besteld. Omdat december een 
drukke maand is, verzoeken wij niet te wachten tot december met het 
bestellen van medicatie. Als u vroegtijdig bestelt, loopt u ook niet het 
risico dat uw medicatie niet op tijd leverbaar is. 

Deze prachtige en unieke kalen-
der kunt u bestellen via de mail: 
debazuindonkerbroek@outlook 
.com of via de facebook van 
DeBazuinDonkerbroek. Vermeld u 
uw naam, adres en hoeveel kalen-
ders u wilt kopen. Via de app of bel-
letje naar 06-30 46 75 56 kan ook.

De Fotokalender Donkerbroek 2021 
bestaat uit 13 pagina’s met evenveel 
nieuwsgierige foto’s uit het nabije 
en verre verleden van ons dorp. 
Het kalendarium van de kalender is 
voorzien van weeknummers en de 
kosten zijn €6,50 per stuk.
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Sint Maarten

November
 Op deze foto uit 1917 is de 
korenmolen te zien, die aan 
de oostkant van ons dorp 
stond. Molenaar in die tijd 
was Meine van der Wulp, die 
tevens de laatste molenaar 
was. De korenmolen werd in 
1922 afgebroken. De molen 
werd al op de atlas van Scho-
tanus uit 1664 weergegeven. 
De foto is waarschijnlijk geno-
men vanaf wat nu de Boven-
weg is. Zo te zien ligt er een 
heideveld tussen de Bovenweg 
en de molen (Molenweg). 
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Fotokalender 
Donkerbroek 2021
door corona 
nu op bestelling

De kalenderactie van De Bazuin verloopt dit jaar anders dan 
voorgaande jaren. Niet zoals u van ons gewend bent huis-aan-
huis. Maar nu kunt u op een andere manier een kalender kopen 
en ons steunen. 

Data 
verschijning 
Op ’e Hichte

• 27 november
• 18 december
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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

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing
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Ds. Wieger Baas gaat op weg naar Appelscha

Vanwege de regels rond het coro-
navirus konden maximaal 30 per-
sonen in de kerk. Waar je normaal 
een kerk vol gasten en gemeente-
leden hebt, waren het nu slechts 
30. Gelukkig heeft de kerk sinds 
half september KerkTV en kun-
nen de kerkdiensten live uitgezon-
den worden via www.kerkomroep.
nl. Met hulp van KerkTV konden 
gemeenteleden in Pro Rege en de 
Laurenstsjerke in eigen diensten 
de kerkdienst volgen in beeld en 
geluid. Zowel in de Laurenstsjerke 
als in Pro Rege waren bijna 30 
gasten aanwezig. Daarnaast hebben 
velen de afscheidsdienst thuis geke-
ken op tv, laptop of telefoon. 

In het begin van de dienst noemt 
dominee dat in de afgelopen jaren in 
onze dorpen tenminste 12 kinderen 
hun vader of moeder hebben moe-
ten missen. Jort steekt een kaars 
aan als bemoediging. 

Martha Veenstra vertelt het verhaal 
achter de bloemschikking. Zondag 2 
juni 2013 stond deze trein met twee 
wagonnetjes op de avondmaalstafel. 
De twee wagonnetjes stelden de 
voormalige gereformeerde en her-
vormde gemeenten voor. De bloe-
men waren toen wit. Blanco want 
de dominee en de gemeente moe-
ten elkaar nog leren kennen. En 
de locomotief ds. Wieger Baas zal 
de nieuwe protestantse gemeente 
als één trein trekken. Nu zijn de 
bloemen in de wagonnetjes veel-
kleurig. Dominee en gemeente heb-
ben elkaar in de afgelopen jaren 
leren kennen. Vervolgens koppelt 
Martha Veenstra de locomotief en 
de wagonnetjes los omdat dominee 
nu naar Appelscha vertrekt. 

De liederen in de dienst worden 
begeleid door Wietse van der Veen 
op het orgel en de cornisten Tjeerd 

Oldersma en Hilde Hoekstra. 
Maar ook Linda van der Veen en 
Coby Helder zingen liederen. 
Gemeentezang is niet moge-
lijk. 

Het thema van de preek 
van de dominee is “Een 
vleugel om onder te 
schuilen …” Na de gebe-
den komt ds. Harmen 
Engelsma uit Wijnjewoude 
binnen. Hij neemt de leiding in 
de dienst en maakt dominee los van 
onze gemeente. Na de zegen is er 
gelegenheid om onze vertrekkende 
predikant toe te spreken. 

Als eerste spreekt Tjeerd Oldersma 

als voorzitter van de kerkenraad. 
Hij noemt onze dominee een her-
der die de kunst van het luiste-
ren goed verstaat. Een herder voor 
ouderen, maar ook voor de jonge-
ren in onze dorpen, een herder die 
er niet voor terugdeinsde om als 
clown een afscheidsdienst voor de 

jeugd te leiden, een herder die 
kwam luisteren en troosten 

als je in het ziekenhuis 
lag, een herder voor al 
degenen die een periode 
van rouw meemaakten in 
onze gemeente, een her-
der die vooral troostende 

en bemoedigende woorden 
kon spreken tijdens rouwdien-

sten ofwel een herder voor hoogte 
en dieptepunten. Hij was vooral een 
bruggenbouwer in de gevarieerde 
gemeenschap van ons dorpen. Hij 
bleef niet afzijdig bij evenemen-
ten in ons dorp zoals bijvoorbeeld 

tijdens dorpsfeesten stond hij op 
een versierde wagen als president 
Trump of bij de huldiging van 
Tristan Bangma waar hij een woord 
mocht richten aan de olympisch 
kampioen.

Iedereen was welkom bij Wieger 
Baas, want hij was wel onze domi- 

nee, als je nu kerkelijk georiën-
teerd was of helemaal niet. Dominee 
kende geen onderscheid. Ook zijn 
inbreng tijdens de lichtjesavonden 
in samenwerking met de plaatse-
lijke begrafenisvereniging en de 
kerk was heel inspirerend. Namens 
de Protestantse Gemeente wenst 
de voorzitter dominee een goede 
tijd als predikant in Appelscha. Als 
cadeau ontvangt hij een tegoedbon 
voor een verblijf in het klooster van 
Egmond-Binnen.

Vervolgens beantwoorden kinderen 
van de kindernevendienst in een 
videofilm de vraag: “Als ik 
aan ds. Baas denk, denk 
ik aan….”

Leuke en spontane 
opmerkingen worden 
gemaakt zoals onder 
andere: “hij is de liefste 
dominee die ik ken en ook 
de enigste” of “hij preekt wel erg 
lang”. 

Ook Eva Vrolijk uit Haule spreekt 
eerst een aantal woorden namens 
de kerstcommissie van de Haule. 
Zij bedankt dominee voor de ver-
binding die hij bracht omdat Haule 
zich vaak een aanhangsel van de 
protestantse gemeente voelde. 
Ook bedankt zij dominee voor zijn 
inbreng binnen de ZWO groep. 
Eva leest haar geschreven gedicht 
“Afscheid in coronatijd”. Daarbij 
gebruikt ze de woorden van domi-
nee “Het is wat het is in Coronatijd”. 

Ds. Harmen Engelsma, predikant 
in Wijnjewoude, spreekt ds. Wieger 
Baas toe namens de protestantse 
gemeenten  rond Oosterwolde. 
Hij noemt drie zegeningen bij het 
afscheid. Bij de eerste zegening ver-
wijst hij naar de woorden van de 
voorzitter van de kerkenraad in een 
mail aan ds. Engelsma. “We had-
den onze dominee/onze Wieger een 
ander afscheid gegund. Een afscheid 
onze dominee waardig”. Twee korte 
zinnen die weergeven op welke wijze 
dominee en de gemeente afscheid 

van elkaar nemen. De tweede zege-
ning is dat hij naar Appelscha gaat 
en niet naar elders in het land. En 
dus lid van de werkgemeenschap 
blijft. De derde zegening is dat hij 
minder gaat werken en daardoor 
meer tijd heeft om boeken te lezen 
en te bestuderen. Boeken die hij dan 
weer aanbeveelt aan zijn collega’s in 
de werkgemeenschap. 

Dan zou er een sketch buurman en 
buurman worden gedaan. Omdat 
één van de spelers verkouden is, 
gaat dit niet door. Maar buurvrouw 
en buurvrouw Wietske en Linda 

bieden de dominee een kof-
fer aan vol met brieven, 
bedankjes, goede wensen 
en wat niet meer. 

Dan is er een kort en 
krachtig TikTok filmpje 
van een aantal tieners. 

Het laatste woord is aan domi-
nee die iedereen bedankt voor 
alle woorden en bijdragen bij zijn 
afscheid. Dat het beperkt is, is wat 
het is. 

Buiten kunnen we op gepas-
te afstand, de anderhalve meter, 
afscheid nemen van dominee. Een 
goede tijd gewenst in Appelscha. 

Ds. Wieger Baas heeft afscheid genomen van de Protestantse 
Gemeente Donkerbroek-Haule en verhuist naar Appelscha waar 
hij waar hij zijn werk als predikant voortzet. Zondag 18 oktober 
2020 is de afscheidsdienst gehouden in de Sintrumtsjerke. 

“Hij is
de liefste

dominee die
ik ken”

“Een
vleugel om

onder te
schuilen”
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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 

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

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

Centrale verwarming
Water & Sanitair

Dak- en Zinkwerk
Gasinstallaties
Zonnepanelen

Onderhoud

P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
 0516 - 42 15 10    info@devegt.nl www.devegt.nl
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Jakobskruiskruid alleen vanwege de 
goede nectar afgifte. Tot zover het 
goede aan deze plant.

Vergiftig
Heel veel artikelen zijn de laatste 
tijd gepubliceerd en dan wordt een 
beeld geschetst dat niet zo gunstig 
is. Nu bevat deze plant inderdaad 
een giftige stof: Alkaloïden. Als de 
plant gewoon in het land staat is 
er niets aan de hand want ze bevat 
een stof die zeer bitter is en wordt 
niet door dieren gegeten. Bij hoge 
uitzondering bij weinig voer, maar 
dat moet dan wel zeer schaars als 
zij er iets van eten. Het is niet zo dat 
dieren daar direct ziek van worden. 

Het gevaar van vergiftiging wordt 
in de meeste gevallen veroorzaakt 
doordat de plant in hooi en kuil 
is terecht gekomen. In gedroogde 
vorm kunnen dieren ze niet onder-
scheidenen en worden ze mee op 
gegeten. Worden ze dan ziek? In 
de meeste gevallen niet, alleen bij 
grote hoeveelheden van deze plant 
kan ernstige lever beschadiging ont-
staan. Ook na een zeer lange periode 
van het eten van verontreinigd voer 
is de kans aanwezig.

Deze keer een plant die de laatste 
tijd veel in het nieuws is geweest 
en dan vaak negatief. Daar later iets 
meer over. Eerst iets over de naam-
geving. De Latijnse naam Senecio 
betekend oude grijsaard. Dit heeft 
ze te danken aan de pluizige bol met 
de zaadjes. Het Jacobea komt van de 
heilige st. Jacob die op 25 juli jarig 
was en dan laat deze plant de meeste 
bloei zien en de Bijbelse stamvader 
Jacob wordt vaak afgebeeld met een 
lange grijze baard en haardos. Het 
is een tweejarige plant die bloeit van 
af juli tot en met oktober. Ze bloeit 
met gele bloemen en die heeft de 
zogenaamde straalvorm De plant 
vormt een pol zodat er meerdere 
bloemen zijn. De laatste jaren heeft 
de plant zich nog al uitgebreid en 
ze komt op meerdere plaatsen voor, 
vooral in bermen en verlaten bouw-
plaatsen.

Ook in sommige natuur gebieden 
komt ze voor. In boerenland dat 
bemest wordt komen ze bijna niet 
voor. Ze staat het liefst op droge 
plaatsen vandaar ook de uitbrei-

ding van de soort. De waterstan-
den zijn zeer laag. De verspreiding 
vindt plaats door verwaaien maar 

de nieuwe planten staan niet verder 
dan twee meter van de moederplant 
vandaan. 

Wel gebeurt het dat door verstoring 
delen van de wortelstokken worden 
verplaatst en zo een nieuwe stand-
plaats ontstaat. De plant heeft een 
hoogte van 80 tot 100 centimeter 
en daaraan is ze vaak te herken-
nen van de planten die in dezelfde 
tijd bloeien als het Jacobkruiskruid. 
Allemaal planten met gele bloe-
men. Te denken aan Biggenkruid 
Herfstleeuwentand maar vooral het 
Boerenwormkruid. Ook het blad is 
duidelijk anders, van deze plant is 
het blad geveerd. Bovendien is de 
bloeiwijze duidelijk anders; die van 
het Boerenwormkruid bestaat uit 
gele bolletjes. 

De plant is een zeer belangrijke 
bron van nectar. Heel veel insecten 
profiteren hiervan. Zo is bekend dat 
er wel 150 verschillende soorten 
insecten de plant bezoeken. Maar 
de allerbelangrijkste is wel de vlin-
der, die ook de Latijnse naam van 
de plant draagt, Jacobea. Deze is 
geheel afhankelijk van de soort. 
Sommige gemeenten hebben in het 
bloemenmengsel ook zaad van het 

Jacobskruiskruid
Latijnse naam: Senecia Jacobea

Fryske namme: Jabikskruswoartel

Multi-
functioneel
sportveld
Na harde noeste arbeid is het 
dan nu eindelijk zover, het mul-
tifunctioneel sportveld is gereali-
seerd! Plaatsing en realisatie van 
het sportveld is door Ter Schuur 
Techniek en Hoveniersbedrijf 
Petersburg mogelijk gemaakt. 
Inmiddels wordt er al druk gebruik 
gemaakt van het multifunctionele 
sportveld wat op het schoolplein 
van de Twirrewyn van stichting 
Comprix te vinden is.

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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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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

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

 www.kootstra.info
 mail@kootstra.info

  (06) 13 01 21 47

DIENSTEN

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

Bouwkundig Bemiddelingsburo

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

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde
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Na het verhaal van Coba Jonker en de 
wielerbaan ’de Zwaluw’ in de vorige 
dorpskrant in deze editie opnieuw 
een verhaal uit de rijke historie van 
Donkerbroek. 

We kennen allemaal het bos naast het 
landhuis Ontwijk net buiten Donkerbroek 
in de volksmond de Wandelbos geheten. 
Een prachtige plek voor de inwoners van 
Donkerbroek om te wandelen en te ont-
spannen. Wat bij jongere generaties wel-
licht minder bekend is het verhaal dat 
dankzij de inzet van de inwoners van 
Donkerbroek in 1928 is voorkomen dat 
de Wandelbos versnipperd werd verkocht 
en zo voor het dorp behouden bleef. Het 
leidde tevens tot de oprichting van een 
Vereniging tot behoud van Natuurschoon. 

Het landgoed werd in de 19e eeuw aan-
gelegd door de eigenaren van het land-
huis Ontwijk de familie Fruitier de Talma. 
De inwoners van Donkerbroek mochten 
hier vrij wandelen vandaar de naam de 
Wandelbos. In 1926 kwam de laatste telg 
Lucia Aurelia Fruitier de Talma in Velp te 
overlijden. Zij was getrouwd met Jacobus 
Johan Hora Adema en woonden reeds 
lange tijd zelf niet meer in Donkerbroek. 
De erven Hora Adema besloten daarop 
het landgoed Ontwijk in 1928 te koop te 
zetten. 

In Donkerbroek werd met schrik en ont-
steltenis kennis genomen van dit voorne-
men. Sinds heugenis was de Wandelbos 
een ontspannings- en rustoord voor het 
dorp. De vrees was dat de percelen ver-
snipperd verkocht zouden worden en het 
bos uiteindelijk aan de bijl van de hout-
hakker ten prooi zou vallen.

Dorpsbelang wijdde in 1928 een tweetal 
vergaderingen aan de voorgenomen ver-
koop en waar tijdens de laatste vergade-
ring een vijftal enthousiaste dorpelingen 
zich bereid verklaarden borg te willen 
staan voor de betaling van het aankoop-
bedrag voor het gehele landgoed Ontwijk. 
Het ging om Melle Oenes Meek, zijn broer 
Hillebrand Meek, Willem Teijema, Wiebe 
Hendriks Gorter en Ebe Dokter.

Tevens werd staande de vergadering van 

Dorpsbelang de Vereniging tot behoud 
van Natuurschoon opgericht waar iedere 
aanwezige (maar liefst 120 man !) meteen 
lid van werd. Men plaatste tijdens de ver-
gadering voor 1200 gulden aan renteloze 
aandelen voor 10 gulden per stuk. Een 
tweetal inwoners schonk spontaan hun 
aan de Wandelbos grenzende bosperceel 
gratis aan de nieuwe vereniging. 

Het landgoed werd op 17 november 1928 
voor ongeveer 40.000 gulden aangekocht 
door de pas opgerichte vereniging. Het 
bestuur van de vereniging onder leiding 
van voorzitter Melle Oenes Meek had zich 
zelf allereerst als taak gesteld de nodige 
fondsen te vergaren bestaande uit sub-
sidies, renteloze aandelen à tien gulden, 
contributies en legaten om zo een slui-
tende exploitatie voor de Wandelbos te 

maken. Donkerbroek was hiermee zeer 
vooruitstrevend op gebied van natuurbe-
heer. Zo werd natuurorganisatie ‘It Fryske 
Gea’ pas een jaar later opgericht. 

In en voor de Wandelbos werden in de 
jaren daarna vele activiteiten georgani-
seerd, zoals koorzangfestivals, de wieler-
baan, verlotingen, volkspelen en open-
luchtspelen. Voor de laatste activiteit was 
een plateau aangelegd wat als toneel werd 
gebruikt met bosschages als natuurlijke 
coulissen. Ook was er een beukendoolhof 
aangelegd voor de kinderen. De restanten 
daarvan zijn nog steeds zichtbaar. 

Vanaf 1929 werd jaarlijks ook een boom-
plantdag voor en door de schoolkinderen 
georganiseerd. Vanuit het dorp ging men 
dan met de kinderen in optocht naar de 
Wandelbos onder begeleiding van een 
muziekkorps. Doel was om de kinderen 
liefde voor de natuur en speciaal het bos 

aan te leren. Na afloop werd met elkaar het 
boomplantlied gezongen waarna enkele 
versnaperingen werden aangeboden. Ook 
werden gezagsdragers als de burgemees-
ter, de directie van Staatsbosbeheer en 
de Boschraad uitgenodigd om aanwezig 
te zijn. 

Toen de Vereniging tot behoud van 
Natuurschoon in 1953 25 jaar bestond 
kwam er een initiatief om de in het bos 
aanwezige bosvijver uit te diepen. Maar 
liefst meer dan 60 vrijwilligers variërend 
van dominee tot politieman, kantoorper-
soneel, dierenarts en vele anderen melden 
zich met schep in het bos om de klus te 
klaren. Het bleek een ‘drege put’ maar 
eensgezind werd de klus geklaard en 
waren de Donkerbroekemers trots op hun 
eigen vis- en vogelvijver in de Wandelbos. 

Als je ziet hoe de eens zo mooie vijver 
er heden ten dage bij ligt lijkt er van 
die trotse eigenwaarde van ons dorp van 
toen niet veel meer over te zijn. Wat zou 
het mooi zijn als de geschiedenis zich 
zou herhalen en het dorp in samenwer-
king met Staatsbosbeheer initiatief neemt 
de vijver weer op te knappen zodat de 
komende generaties er ook van kunnen 
blijven genieten.

In december 1969 kwam een einde aan 
het zelf exploiteren van de Wandelbos 
en werd het beheer aan Staatsbosbeheer 
overgedragen. Ter nagedachtenis werd 
een gedenksteen aan het begin van de 
Wandelbos onthuld met daarop de namen 
van de initiatiefnemers van de aankoop 
van de Wandelbos. 

Tot zover het verhaal van de Wandelbos. 
In de eerstvolgende dorpskrant gaan we 
zuidelijk richting de Tjonger en schenken 
we aandacht aan de geschiedenis van het 
voormalige zwembad de Tjonger. 

Hoe de Wandelbos voor Donkerbroek behouden bleef

Optocht 1e Boomplantdag in 1929

Uit: HC 28 juli 1950

Ontwijkverloting 5 mei 1929

Uit: LC 9 april 1929 Uit: HC 20 juli 1932
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verzekeringen   hypotheken   financieringen   pensioenen

Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen 

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

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

wij flexibel en kennen wij onze klant.

Betrouwbaar, betrokken en deskundig

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

Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl
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WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

          

Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

www.postmahoveniers.nl



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek oktober 202013

Via de nieuwsbrieven die zowel op Facebook 
als de dorpskrant verspreid zullen worden, 
houden wij u op de hoogte van de voort-
gang en de ontwikkelingen rondom het 
DoarpsSintrum. 
Er is hiervoor een nieuw contactadres: 
doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com. 

Het geduld van Donkerbroek wordt op de 
proef gesteld. Nog niet zo zichtbaar op 
de voorgrond, maar achter de schermen 
gebeurt al veel. Daarom hoog tijd voor 
een nieuwsbrief, waarin wij u meene-
men in het proces waar we staan met het 
DoarpssSintrum.

Stand van zaken - de stuurgroep
Overleg-overleg-overleg… Ook afgelopen 
maand stond in dit teken. Omdat we wil-
len koersen op de oprichting van de nieuwe 
stichting voor het einde van dit jaar, is het 
noodzakelijk dat de voorwaarden uitgewerkt 
worden. En dat moet zorgvuldig.

Noodzakelijk, voor de oprichting van de 
nieuwe stichting zijn de statuten. Daarin 
zijn zaken opgenomen zoals doelstelling 
van de op te richten stichting, samenstel-
ling van het bestuur, het gebruik van de 
locatie. Een van de uitgangspunten van 
het DoarpsSintrum is een zelfvoorzienend, 
duurzaam gebouw neer te zetten. Er zijn 
o.a. gesprekken gevoerd met wethouder en 
werkgroep Kerk en Gemeenschapscentrum 
(K&G). 
Werkgroep Kerk en Gemeenschapscentrum
Met de werkgroep kerk is gesproken over het 
gebruik van de kerkzaal als grote zaal en de 
aanpassingen die hiervoor nodig zijn. Het 
door de monumentale status beschermde 
kerkgebouw (incl. orgel) kan echter in de 
huidige staat niet voldoen aan de strenge 
duurzaamheidseisen. De stuurgroep heeft 
dan ook een tweede spoor ingezet om naast 
de nieuwbouw te gaan kijken naar de ver-
duurzaming van het bestaande gebouw. 
Hiervoor is een deskundige geraadpleegd 
en wordt nauw samengewerkt met de werk-
groep K&G.

Onderzoek naar haalbaarheid
van alternatieve plannen
Naast gesprekken met belanghebbenden, 
zijn er ook gesprekken geweest met betrok-
ken dorpsgenoten. Al in een eerder stadium 
zijn alternatieve plannen gepresenteerd, ook 
nu nog worden ideeën aangedragen voor het 
nieuwe gebouw. De stuurgroep waardeert 
deze input en maakt op basis van de gedane 
onderzoeken naar haalbaarheid en exploi-
teerbaarheid afwegingen in de voortgang 
van het proces. Ook overlegt de stuurgroep 
hierover met de stakeholders, zij zorgen 
immers voor het brede draagvlak en de 
exploitatie dekking.

Er wordt nog altijd de wens geuit om een 
sporthal/zaal te realiseren die groter is dan 
de huidige gymzaal. Op die manier zou er 
ruimte gecreëerd kunnen worden voor de 
binnensport (nu uitgevoerd onder de vlag 
en besturen van sv Donkerbroek) om deze 
verder uit te breiden. 
Eerder dit jaar is door sv Donkerbroek aan-
gegeven voor een dergelijke vergroting geen 
exploitatiegarantie te kunnen geven. Ook de 
gemeente Ooststellingwerf heeft vanaf het 
begin van het proces duidelijk gesteld niet 
te investeren in een grotere zaal dan hoe die 
volgens de KVLO (=Koninklijke Vereniging 
voor Lichamelijke Opvoeding) normen aan-
wezig moet zijn voor het basisonderwijs 
in Donkerbroek. Voor de realisatie van de 
nieuwe gymzaal, blijven daarom de KVLO 
normen voor dit type zaal leidend, met uit-
zondering van de dak hoogte. Daarvoor is op 

verzoek van de sportvereniging gelobbyd om 
deze te verhogen naar 7m, zodat de jeugd 
ook de korfbalwedstrijden in eigen huis 
kan spelen. Ook de bergingen zijn op hun 
verzoek ruimer dan de normen ingetekend.
Om het voortgangsproces niet verder te 
vertragen of erger nog in gevaar te brengen, 
zal deze wens om een groter vloeroppervlak 
losgelaten moeten worden.
Een ander idee waarnaar gekeken is afgelo-
pen maand is de mogelijkheid om de Jeu de 
Boules baan die nu bij het Dorpshuis ligt, 
ook bij het nieuwe Sintrum te realiseren. 
Waar deze precies gaat komen is nog niet 
helemaal duidelijk, maar het onderwerp 
staat op de agenda.

Overleg met Gemeente 
Ooststellingwerf
Afgelopen week is er wederom constructief 
overleg gevoerd met wethouder Hijlkema 
en Dhr. Van Vaals. We hebben elkaar op de 
hoogte gebracht van de actualiteiten en er 
zijn zaken die nodig zijn voor het opstellen 
van de statuten, onder de aandacht gebracht. 

Bouw- en procesbegeleiding
Om zo snel mogelijk te komen tot een 
definitief concept van de bestaande schets-
tekeningen zijn gesprekken gevoerd met 
Studio JK en architectenbureau Van Manen 
en Zwart. Rekening houdend met wettelijke 
voorschriften voor huisvesting van toekom-
stige gebruikers, moest er opnieuw gekeken 
worden naar de indeling van het gebouw. 
Ook wordt er in deze fase gelet op brand-
veiligheid en duurzaamheidseisen, etc, om 
uiteindelijk tot een vergunningsaanvraag 
en subsidieaanvragen te kunnen komen. Als 
stuurgroep zijn we ons ervan bewust dat hoe 
beter we erin slagen in de voorbereidende 
fase in het uitvoeringsplan alles goed mee 
te nemen hoe soepeler het in de uitvoering 
zal gaan.

Communicatie
Door de bijzondere tijd waarin we leven kun-
nen een heleboel fysieke bijeenkomsten niet 
doorgaan. Dit maakt de communicatie over 
de ontwikkelingen van het DoarpsSintrum 
lastiger. Tijdens de jaarvergadering van 
Dorpsbelang die gepland was in maart jl. 
hadden we graag een klein feestje gevierd 
met het dorp, de fracties uit de gemeen-
teraad en het college van B&W. De eerste 
mijlpaal; de financiering, was immers na al 
die jaren een feit!
Helaas werd deze vergadering uitgesteld en 
inmiddels is duidelijk dat hij helemaal niet 
doorgaat, maar dat de jaarvergadering van 
volgend jaar vervroegd gaat worden.
Ook de Op ‘e Hichte kwam een tijd lang niet 
uit en allerlei andere activiteiten gingen 
niet door. Het enthousiasme en daarmee 
de beweging in het dorp is daardoor nog 
maar weinig zichtbaar. Wel voelen wij ons 
gesteund door de enthousiaste reacties en 
ideeën die wij horen wanneer wij mensen 
persoonlijk spreken. 
Met de beperkte middelen die voorhanden 
waren en zijn, doen wij als stuurgroep onze 
uiterste best u mee blijven te nemen in het 
proces via de dorpskrant en de facebookpa-
gina van Dorpsbelang. Neemt niet weg dat u 
òns ook altijd mag benaderen!

Uitnodiging
Helaas kunnen wij u op dit moment nog 
niet opnieuw fysiek een inloop moment 
bieden (zoals we 6 mei vorig jaar met het 
inspraak moment deden). Maar omwille 
van voortgang willen wij u graag de gele-
genheid geven online informatie met ons 
te delen en vragen te stellen. Wij nodi-
gen inwoners Donkerbroek uit voor een 
online ‘inloop moment’ (via ZOOM), in de 

vorm van vragenuurtje. De bijeenkomst zal 
zijn op 12 november van 19.30 – 20.30 
uur. Wilt u hier uw vraag stellen? Neemt 
u dan contact op met de stuurgroep via 
Doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com. 
Dan ontvangt u in uw mail de ZOOM link 
van ons!

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: Wordt het gebouw straks helemaal 
gerund door vrijwilligers?
A: Ja, Zo het er nu uit ziet zal alles vanuit 
vrijwillige taken gedragen gaan worden. Net 
zoals nu ook bij de stakeholders (Dorpshuis, 
sport en Pro Rege) het geval is. Mogelijk 
dat er voor het beheer nog naar een andere 
invulling gekeken gaat worden. (Beheer Pro 
Rege is nu ook anders geregeld.)
◆  V: Blijft de gemeente straks eigenaar 
van de gymzaal? 
A: Nee, de gemeente stelt een groot deel van 
de gelden voor het nieuwe DoarpsSintrum 
inclusief gymzaal beschikbaar, het dorp 
wordt echter eigenaar en verantwoordelijk 
voor de exploitatie van het geheel. Hiervoor 
moet een nieuwe rechtsvorm opgericht wor-
den, vanuit de stuurgroep is gekozen voor 
een stichting.
◆  V: Is met de huidige stookkosten die 
nodig zijn om de kerkzaal voor activiteiten 
te verwarmen de exploitatie nog wel dek-
kend? 
A: Om de kerkzaal, naast voor de kerk-
diensten en ‘rouw & trouw’ ook geschikt 
te maken voor andere activiteiten, zullen 
er aanpassingen gedaan moeten worden. 
Ook zal er verduurzaamd moeten worden 
en zullen er geluidsisolerende maatregelen 
genomen moeten worden. Een aantal plan-
nen hiervoor lagen er vanuit de kerkelijke 
gemeente al. De werkgroep van vorig jaar 
die het plan DoarpsSintrum samen met 
de stakeholders samengesteld hebben, heb-
ben er toen bewust voor gekozen om dit 
buiten de ontwikkeling van het nieuwe 
DoarpsSintrum te houden. O.a. omdat van-
wege de  monumentale status hiervoor 
veel deskundigheid nodig is. Zoals in deze 
nieuwsbrief beschreven is de verduurzaming 
van de kerkzaal door de stuurgroep opge-
pakt als tweede spoor.
◆  V: Is de ruimte zoals die nu ingetekend 
staat voor gemeenschappelijk en vereni-
gingsgebruik niet te krap? 
A: Nee, dat is niet het geval. Zowel de 
vierkante meters (gegeven richtlijn van de 
gemeente) als het aantal ruimten zijn vol-
doende om alles te kunnen herbergen èn 
nog schuifruimte over te houden voor ad 
hoc aanbod. Voor de basis van de tekenin-
gen is altijd uitgegaan van het bestaande 
aanbod in Donkerbroek. Bij de uitwerking 
van de definitieve tekeningen, wordt de 
huidige planning wel opnieuw tegen het 
licht  gehouden. Zo wil de stuurgroep ervoor 
zorgen dat het gebouw ook in de toekomst 
zowel exploitabel als passend is en blijft. Er 
zal bijvoorbeeld gebruik gemaakt gaan wor-
den van zoveel mogelijk flexibele wanden, 
zodat je ruimten kunt splitsen tot kleinere 
zalen. 
◆  V: Wanneer gaat er ‘eindelijk’  eens wat 
zichtbaar worden? Gaat het nog wel door?
A: JAZEKER! Er wordt momenteel gewerkt 
aan een reële planning. Eerst moet de stich-
ting opgericht worden en daarvoor zijn 
zoals gezegd de statuten met de uitgewerkte 
voorwaarden nodig. Zodra de tekeningen 

Ontwikkeling
DoarpsSintrum
OKTOBER 2020

definitief gemaakt kunnen worden zal ook 
het sloop- / bouw proces zich verder uitkris-
talliseren. Dat zullen we dan direct com-
municeren!
◆  V: Wordt het nieuwe DoarpsSintrum 
BTW plichtig? En is er bij de begroting ook 
rekening gehouden met het voordeel wat 
BTW teruggave kan opleveren?
A: Voor de zomer is de stuurgroep in gesprek 
gegaan met een financieel adviseur. Een deel 
van de activiteiten in het DoarpsSintrum 
zullen BTW belast zijn, andere niet. Simpel 
gezegd kunnen we voor de bouwkosten van 
dat deel wat BTW belast gebruikt wordt, 
ook de BTW aftrekken. Dit levert voor dat 
deel een voordeel op, wat weer ten goede zal 
komen van het DoarpsSintrum. Gezien de 
prijsopgave die gebruikt is voor de begro-
ting en de inmiddels verstreken tijd (en 
inflatie), is daarop destijds geanticipeerd 
door dit voordeel niet mee te nemen in de 
berekeningen.

Actielijst Stuurgroep DoarpsSintrum 
tot nu toe
12-11-2020: Ivm corona geen inloopavond 
daarom geplande digitale Zoom meeting. 
Stuurgroep DoarpsSintrum Donkerbroek 
SAMEN met de inwoners van Donkerbroek.
05-11-2020: Nieuwsbrief in Op ‘e Hichte.
26-10-2020: Overleg Werkgroep Kerk & 
Gemeenschapscentrum (statuten).
21-10-2020: Vergadering Gemeente (wet-
houder en beleidsmedewerker, digitaal, 
stand van zaken + claimrecht).
15-10-2020: Bestuursvergadering 
Stuur-groep (verduurzaming kerkzaal); 
Nieuwsbrief in Op ‘e Hichte.
30-09-2020: Overleg Architect (bespreking 
tekening en indeling).
24-09-2020: Bestuursvergadering Stuur-
groep.
21-09-2020: Overleg Kerk & Gemeen-
schapscentrum (voorwaarden gebruik).
10-09-2020: Bestuursvergadering Stuur-
groep.
07-09-2020: Gesprek omwonenden.
24-08-2020: Overleg BSO (buitenschoolse 
opvang).
19-08-2020: Bestuursvergadering Stuur-
groep.
08-07-2020: Overleg Sweco / gemeente (ver-
keersplan + eenrichting).
29-06-2020: Vergadering Gemeente (wet-
houder en dhr. Van Vaals, stand van zaken 
+ voorschot).
24-06-2020: Bestuursvergadering Stuur-
groep.
17-06-2020: Bestuursvergadering Stuur-
groep.
15-06-2020: Overleg Werkgroep Kerkenraad 
(PKN-gemeente).
11-06-2020: Gesprek bestuur Dorpshuis Oan 
‘e Feart Donkerbroek.
10-06-2020: Bestuursvergadering Stuur-
groep. Uitgenodigd Boekhouder/belasting-
adviseur (btw vraagstuk + rechtsvorm).
08-08-2020: Gesprek Draagt Elkanders 
Lasten Aula Donkerbroek.
06-06-2020: Gesprek omwonenden.
03-06-2020: Bestuursvergadering 
Stuur-groep. Uitgenodigd De Blonde 
Bouwbegeleiding BV.
27-05-2020: Gesprek omwonenden.
22-05-2020: Gesprek omwonenden.
20-05-2020: Bestuursvergadering Stuur-
groep.
06-05-2020: Bestuursvergadering Stuur- 
groep. Uitgenodigd De Blonde Bouwbege-
leiding BV en Doarpswurk voor kennisma-
king.
28-04-2020: Eerste vergadering oprichting: 
Stuurgroep DoarpsSintrum Donkerbroek.
03 en 04-2020: Gesprekken met 15 potenti-
ele stuurgroep leden.
17-12-2019: Toezegging krediet door 
Gemeente Ooststellingwerf voor de realisa-
tie van DoarpsSintrum Donkerbroek en de 
herinrichting van het centrum.
Okt t/m dec ‘19: Aanwezig bij en inspreken 
bij raadscommissies ruimte en samenleving.
27-09-2019: Brandbrief naar raadsfracties 
ivm begroting, door uitblijven reactie op 
plan.
19-06-2019: Inspreken raadscommissie 
ruimte, aanbieden tekeningen alternatief 
verkeersplan.
18-06-2019: Inspreken raadsvergadering, 
aanbieden plan burgerinitiatief Doarps-
Sintrum Donkerbroek en herinrichting cen-
trum.
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Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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.

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Tuinhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Timmerhout

• Plaatmateriaal
 bijv. OSB platen, gipsplaten, 
 golfplaten

• Div. ijzerwaren

• PVC en isolatie

• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

Ekowax Cleaning Products zijn ecologisch
veilige schoonmaak- en onderhouds-
producten die met weinig inspanning de
beste resultaten leveren.

SCHOON
ZONDER WATER!

www.ekowax.nl

Hygiënisch Schoonmaken
Biologisch Afbreekbaar
Krasvrij
Water- en Vuilafstotend
Nieuwste Nano-Technologie
Particulier en Professional

Tel: 06-82232347

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!

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

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

Naast
behandelingen 
geven wij ook 
voorlichting en 
adviezen. 

Kijkt u voor meer 
informatie 
op onze website!

Vosseheer 7
8435 WL
Donkerbroek
085-877 06 88

www.huidtherapie-keuning.nl
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl
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Loterijvergunning verleend door de 
Kansspel autoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem 
10293 d.d. 6 december 2016. Kijk op: ssnl.nl

Er kan zoveel meer dan je denkt

Datum trekking maandag 12 oktober 2020 te Breda. Kijk voor meer informatie op zonnebloem.nl/loterij

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2020

Kansspelbelasting is voor rekening van  
de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt 
een jaar na de trekking. Prijzen worden 
 alleen uitgekeerd indien u het winnende lot 
volledig invult en stuurt naar NSOF, t.a.v. 
 Zonnebloemloterij, Postbus 440, 5000 AK 
in Tilburg. Maak altijd een kopie of foto 
voor uw eigen administratie. Voor de 
 prijzen 1 t/m 19 geldt dat ze uniek zijn  
en worden toegekend aan  winnende lot-
nummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. 
De prijzen 20 t/m 36 worden toegekend 
aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers 
correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen 
voor meerdere loten kunnen gelden.

Onder voorbehoud van typefouten. Prijzen in natura zijn niet inwisselbaar voor geld. 

Prijs
nummer Prijs

Aantal  
prijzen Gevallen op

1e prijs € 15.000,- 1 0407393

2e prijs € 7.000,- 1 1349554

3e prijs € 2.500,- 1 1300783

4e prijs Tegoedbon elektrische fiets t.w.v. € 1.500,- 1 0684502

5e prijs Tegoedbon elektrische fiets t.w.v. € 1.500,- 1 0854038

6e prijs € 1.000,- 1 1346219

7e prijs € 1.000,- 1 1354985

8e prijs Acer Laptop t.w.v. € 800,- 1 0854293

9e prijs Weekendje weg voor 2 pers. bij Hotel Zuiderduin t.w.v. € 410,- 1 1317970

10e prijs iPad air t.w.v. € 400,- 1 0788728

11e prijs iPad air t.w.v. € 400,- 1 1313303

12e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 1 0258991

13e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 1 0029241

14e prijs Vakantie in eigen land bij Landal GreenParks t.w.v. € 350,- 1 1399982

15e prijs Ereader Kobo t.w.v. € 180,- 1 0021823

16e prijs Ereader Kobo t.w.v. € 180,- 1 1400831

17e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0054032

18e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0089725

19e prijs Thermen Bussloo Duo arrangement t.w.v. € 185,- 1 0282379

20e prijs € 250,- 15 45988  (5 eindcijfers)

21e prijs VVV cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 46757  (5 eindcijfers)

22e prijs BOL.com cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 99440  (5 eindcijfers)

23e prijs HEMA cadeaukaart t.w.v. € 50,- 15 31735  (5 eindcijfers)

24e prijs Rituals verzorgingspakket t.w.v. € 39,50 15 59588  (5 eindcijfers)

25e prijs Madurodam: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 33,- 15 07423  (5 eindcijfers)

26e prijs Safaripark Beekse Bergen: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 48,- 15 77863  (5 eindcijfers)

27e prijs Aviodrome: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 35,90 15 24201  (5 eindcijfers)

28e prijs Kasteeltuinen Arcen: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 37,- 15 42097  (5 eindcijfers)

29e prijs Rijksmuseum: dagje uit voor 2 pers. t.w.v. € 40,- 15 02171  (5 eindcijfers)

30e prijs € 100,- 150 3782  (4 eindcijfers)

31e prijs € 50,- 150 7236  (4 eindcijfers)

32e prijs € 50,- 150 2758  (4 eindcijfers)

33e prijs € 25,- 1500 360  (3 eindcijfers)

34e prijs € 15,- 1500 578  (3 eindcijfers)

35e prijs € 15,- 1500 845  (3 eindcijfers)

36e prijs € 15,- 1500 539  (3 eindcijfers)

Het gezicht achter Wood Legacy is 
Erwin Hoekstra. Sinds januari is hij 
voor zichzelf begonnen. “Soms kom 
je op een punt dat je een stap moet 
zetten”, zegt hijzelf. Voorafgaande 
aan die stap werkte hij al zes jaar in 
de internationale interieur en ten-
toonstelling bouw. Heel iets anders 
dan de drukkerij wereld waar hij de 
achttien jaar daarvoor werkzaam 
was. 

“In de wereld van interieur en ten-
toonstellingbouw leer je wel han-
dig worden” aldus Erwin. “Ik heb 
heel wat internationale steden 
gezien waar ik een tentoonstelling 
of congres mocht gaan bouwen. Je 
bent dan vaak alleen en op jezelf 
aangewezen met een taal die je 
vaak niet of nauwelijks spreekt. 
Daar kom je er dan achter dat er 
ineens een steunpilaar midden in 
het ontworpen decor staat. Dan 
moet je oplossingsgericht werken. 
Daar heb ik nu voordeel van”. Voor 
een bedrijf op schiphol mocht hij 
toen schoenen displays maken voor 
een duur schoenenmerk, deze staan 
nog steeds in vertrekhal daar. “Dat 
maakt dit werk zo dankbaar!”

Toen het werk niet langer te com-
bineren was met de teruglopende 

gezondheid van zijn vrouw Cisca 
zocht hij het werk dichterbij 
huis. Toen zei ze al: “Volg 
je dromen en begin voor 
jezelf”. Op dat moment 
durfden ze de sprong nog 
niet aan en is Erwin aan 
het werk gegaan bij een 
bedrijf in woonaccessoires. 
Ook na het overlijden van zijn 
vrouw bleven haar woorden door 
zijn hoofd klinken. 

“Nu alles in een rustiger vaarwater 
kwam was daar ook het punt dat 
je een stap moet zetten”, vertelt 
Erwin. “Met Wood Legacy wil ik 
haar nalatenschap vormgeven. Niet 
alleen in de naam maar ook in de 
manier van werken”. Om maar een 
voorbeeld te noemen: De rustieke 
meubels die hij maakt zijn van her-
gebruikt hout. “Spullen krijgen een 
tweede kans en leven zoals iets 
nieuws verder. Zelf heb ik geen 
bedrijfsafval container. Dat zorgt 
dat je zo min mogelijk afval creëert. 
Zaagsel gaat naar de konijnen en 
reststukjes hout gaan de kachel in”.

Samenwerken is voor Erwin ook erg 
belangrijk. “Bij het installeren van 
een complete bar in visgraatmotief 
kwam ik in contact met Quality 

Parket. Dit klikte zo goed dat ik 
voor hen ook vloeren mag leggen. 
Ze hebben me echt opgeleid zodat 
ik met hetzelfde vakmanschap als 
hen vloeren voor ze kan plaatsen”. 

Een andere samenwerking is met 
een andere ondernemer in de oude 
zuivelfabriek: Fabryk Design. Zij 
waren vooral bekend van de geo-

metrische wanddecoraties. “ik 
fungeer deels voor hen als 

producent en leverancier 
van meubels en accessoi-
res. Zij helpen mij dan 
weer om bepaalde dingen 
te laten uitfrezen voor 
items.”. 

De laatste samenwerking die 
Erwin zeker nog even aan wil 

halen is die met Studio Leer en 
meer. “Hun werk met leer is schitte-
rend gaat fantastisch samen met de 
opbergboxen ,dienbladen en poefen 
die we samen ontwikkelen en in de 
markt zetten ”vertelt hij enthou-
siast.

Vele projecten heeft hij inmiddels 
al mogen doen, van het inrichten 
van een sportschool ,kapsalons tot 
buitenkeukens en overkappingen, 
alles kan! Dat Erwin veel verschil-
lende facetten heeft is wel duidelijk. 
Wat hij nog niet in zijn assortiment 
heeft maakt hij in samenspraak met 
de klant graag tot werkelijkheid. 
Dus wilt u meer weten wat Wood 
Legacy in huis heeft like dan de 
pagina op facebook, dan bent u 
altijd op de hoogte van de laatste 
projecten en nieuwtjes. 

Wood Legacy timmert 
flink aan de weg
Menig inwoner van Donkerbroek zal het witte busje met blauwe 
en gouden letters wel eens hebben zien rijden door het dorp.  
Maar wie is toch die Wood Legacy en wat doet die eigenlijk?

“Volg je
dromen en
begin voor

jezelf”

Wijnjewoude – Het supermarkt-
plein in het hart van het dorp ligt 
er keurig verzorgd maar stil bij. 
Een brand maakte in één klap een 
einde aan de supermarkt. De loop 
was uit het dorp en ook dat werd 
flink gemist. 

Dus zetten inwoners de schou-
ders onder een nieuw leven voor 
de dorpssupermarkt. En nu is het 
zover. Wijnjewoudsters hopen 
elkaar binnenkort weer in de opge-
friste winkel te ontmoeten en met 
gevulde fietstassen of kofferbak het 
supermarktplein te verlaten.

Na de brand gingen veel vrijwil-
ligers aan de slag: de winkel werd 
leeggehaald en schoongemaakt. 
Enkele dorpsgenoten vormden een 
investeringsgroep en wisten het 
pand aan te kopen en te renoveren. 
Ondertussen was ook een werkgroep 
aan de slag met toekomstplannen, 
want onderzoek had uitgewezen dat 
er in dit dorp met 2000 inwoners 
een goede boterham te verdienen 
is met een supermarkt. De winkel 
versterkt de leefbaarheid en er is 
ook grote behoefte aan aanvullende 
diensten zoals een geldautomaat en 
een PostNL servicepunt.

Het typeert Wijnjewoude; samen 

de schouders er onder. Zo kan een 
nieuwe ondernemer die de klant 
graag tevreden ziet en van samen-
werken houdt, steun verwachten 
vanuit het dorp. En ook meerdere 
leveranciers hebben zich bereid 
verklaard om mee te werken aan 
de heropening van een supermarkt 
in Wijnjewoude. Momenteel wordt 
er ook gekeken naar een manier 
om een beginnende ondernemer te 
ondersteunen bij de investeringen 
die nodig zijn om te starten. 

De huidige tijd brengt veel mensen 
in onzeker vaarwater. Daarentegen 
gaat het met name in de super-
marktbranche erg goed. Hier ligt 
dus een mooie kans voor degene die 
hem pakt; Wijnjewoude biedt een 
prima gelegenheid om een nieuwe 
koers te varen naar een mooie toe-
komst. 

Voor nieuwkomers in de branche, 
hebben we professionele begelei-
ding klaar staan om er een succes 
van te maken. Schroom dus niet om 
contact op te nemen. 

Marianne Hulsbergen
Telefoon: 06-2728 3871
E-mail: hulsbergen@inverandering.
nl 

Supermarktpand wacht op 
enthousiaste ondernemer

dorpskrant.opehichte@gmail.com



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek oktober 202016

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

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

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

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,- 

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

&

Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek
(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:
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Jaarvergadering
Zoals in de vorige editie van de krant 
al aangegeven kan de jaarvergade-
ring van Dorpsbelang van maart 
jl. niet verschoven worden naar 
dit najaar. Helaas geven de maat-
regelen rondom het Coronavirus 
nog niet de mogelijkheid om dit te 
doen. Bovendien komt de volgende 
jaarvergadering al weer in zicht. 
Het bestuur van Dorpsbelang heeft 
hiervoor 18 februari 2021 gepland. 
Nadere informatie en alle stukken 
volgen uiteraard in januari! 

Heeft u vragen, suggesties of 
opmerkingen voor het bestuur? Stel 
ze gerust via dorpsbelang@donker-
broek.nl of via de facebookpagina 
www.facebook.nl/dorpsbelangdon-
kerbroek. Via dit mailadres kunt u 
ook nog steeds het aanvraagformu-
lier opvragen voor een bijdrage uit 
de leefbaarheidssubsidie. Er is nog 
geld in kas voor mooie dorpsinitia-
tieven. Ookal kunnen en mogen er 

veel dingen niet nu, met een beetje 
omdenken en creativiteit kan er ook 
veel wel!

Verkeersplan, inrichting 
omgeving centrum
De definitieve inrichting van de 
omgeving van het centrum laat nog 
even op zich wachten; er is echter 
wel al getracht om te anticiperen op 
de verwachte verkeersbelasting van 
de Schoolstraat nu De Twirrewyn 2 
november in gebruik genomen gaat 
worden. Met de ca. 200 kinderen die 
vanaf 2 november naar school zullen 
gaan, zullen ook de verkeersstro-
men in het dorp opnieuw hun draai 
moeten vinden. De belasting zal 
verplaatsen en op de Schoolstraat 
en de kruising op de Herenweg weer 
intensiveren.

Vanuit school is er met ouders 
gecommuniceerd welke afspraken 
er gehanteerd worden mbt het 
brengen en halen van de kinderen. 
Voorop staat, “Liefst zoveel moge-
lijk lopend of met de fiets”. Helaas 
voorkwam dit uitgangspunt op de 
Herenweg niet dat er regelmatig 
chaotische en ronduit gevaarlijke 
situaties ontstonden. 

Aan het eind van de Schoolstraat 
zijn extra parkeerplaatsen gereali-
seerd. Deze zijn bedoeld voor ouders 
van kleuters en peuters die hun 
kind(eren) niet anders dan met de 
auto naar school kunnen brengen. 
Er afgesproken dat de bestaande 
parkeerplaatsen bij de gymzaal niet 

gebruikt worden door halende en 
brengende ouders.

Bij de parkeerplaatsen naast Stap 
es In is er een tijdelijke tút en 
derút gecreëerd. In afstemming met 
school en het bestuur van de kerk 
zijn door de gemeente het hekje 
en de stoeprand verwijderd, zodat 
er een 2e uitrit ontstaat. De par-
keerplaatsen daar kunnen gebruikt 
worden door ouders van kinderen 
in groep 3-8. Ook hier geldt het 
dringende verzoek, graag alleen als 
het echt niet anders kan. Zolang de 
grote parkeerplaats nog niet gereali-
seerd is, is er beperkte ruimte. 

Samen moeten we ervoor zorgen 
dat er zo min mogelijk overlast is 
bij halen en brengen en dat onze 
kinderen veilig naar en van school 
kunnen. 

De nu gecreëerde tweede uitrit 
zal wanneer het uiteindelijke ver-
keersplan vorm gaat krijgen, een 
definitieve plek in gaan nemen 
in de inrichting. Als het goed is 
komen binnenkort de ‘potloden’ al 
wel op hun definitieve plek aan de 
Herenweg te staan om weggebrui-
kers te wijzen op de in-/uitritten van 
het schoolgaande verkeer.

Verkeersmaatregelen 
Oude Tramweg
Op vrijdag 9 oktober heeft 
Dorpsbelang gesproken met de 
gemeente Ooststellingwerf over 
de verkeersmaatregelen Oude 
Tramweg. De gemeente wil u graag 

op de hoogte brengen en meenemen 
in het proces dat doorlopen is. Want 
ze komen natuurlijk ‘niet uit de 
lucht vallen’. Wanneer u iets over 
dit onderwerp kwijt wilt, geeft u dit 
dan door aan Dorpsbelang. We zul-
len dit dan bundelen en meenemen 
in het volgende gesprek.

Achtergrond
Met de aanleg van de nieuwe N381 
is aan de rand van Donkerbroek een 
nieuw woonplan gekomen. Er is 
een nieuwe weg, de Oude Tramweg, 
aangelegd. Deze weg maakt ook het 
industrieterrein bij Donkerbroek 
bereikbaar en volgt het oude tracé 
van de N381 richting Oosterwolde. 
Signalen uit het dorp geven aan dat 
er te snel wordt gereden op deze 
weg, dit is ook gebleken uit snel-
heidsmetingen van de gemeente. 
Daarom heeft de gemeente maatre-
gelen genomen om de verkeersvei-
ligheid te verbeteren. 

Maatregelen
De gemeente heeft ons afgelopen 
maand een toelichting gegeven over 
de verschillende maatregelen. In de 
loop van de tijd zijn er diverse maat-
regelen door de gemeente getroffen, 
met name nabij het sportveld. Zo is 
er de oversteek voor fietsers in rood 
aangebracht, met belijning en stic-
kers op de weg. Ook is de kruising 
Balkweg-Vaart WZ voorzien van een 
rode kleur en belijning. Naast deze 
maatregelen is er ook een plan-
tenbak geplaatst in de hoek op het 
kruispunt Oude Tramweg-Vaart WZ. 

Bovenstaande maatregelen hebben 
helaas niet geleid tot voldoende 
snelheidsverlaging. Er is gekozen 
om het effect van een aantal wegver-
smallingen op een aantal locaties op 
de Oude Tramweg en de Vaart WZ 
(bij de fietsoversteek naar de sport-
velden) te onderzoeken. Hiervoor 
zijn een aantal betonblokken op 
de weg geplaatst. Deze zijn zo 
geplaatst, dat iedereen er langs kan, 
maar verkeer wel op elkaar moet 
wachten. De blokken zijn geplaatst 
onder een lichtmast, zodat ze ook 
in het donker goed zichtbaar zijn. 
De gemeente doet onderzoek naar 
het effect van de maatregelen door 
middel van snelheidsmetingen. De 
resultaten worden met Dorpsbelang 
gedeeld.

Uw mening
Ook op de Herenweg wordt (te) 
snel gereden, dit leidt regelmatig 
tot onveilige situaties en een onvei-
lig gevoel, vooral voor fietsers en 
omwonenden. Ook hier denkt de 
gemeente na over maatregelen om 
de verkeersdeelnemers bewust te 
maken van hun snelheid en deze 
te verlagen, onder meer met beton-
blokken. Daarnaast zal het ‘smiley-
bord’ weer op de Herenweg geplaatst 
worden, als de snelheidsmetingen 
op de Oude Tramweg afgerond zijn. 
Wat vindt u van het idee van ver-
smallingen op de Herenweg of 
heeft u andere suggesties en waar 
moeten deze dan worden geplaatst? 
Denk mee en laat uw mening horen 
via dorpsbelang@donkerbroek.nl. 
Wij koppelen dit dan terug aan de 
gemeente.

Nieuws van Dorpsbelang Donkerbroek

Helaas hebben we besloten om 
Verhalenavond op 6 november niet 
door te laten gaan. Hoewel het er 
heel lang op leek dat kleine ont-
moetingen mochten, vinden we het 
nu niet verantwoord om mensen op 
te roepen om bij elkaar te komen. 
Want juist ontmoeten en elkaar live 
een verhaal vertellen is de essentie 
van Verhalenavond.

Premier Rutte liet tijdens de pers-
conferentie weten dat de komende 

vier weken slechts dertig mensen 
per binnenruimte toegestaan zijn en 
dat je thuis maar drie personen mag 
ontvangen op een dag. Daarnaast 
roept het kabinet op om het aan-
tal contactmomenten te beperken 
en zo weinig mogelijk te reizen. 
Genoeg redenen om Verhalenavond 
tot nader orde uit te stellen.

Als het aan ons ligt, blijven de ver-
halen bewaard. We hebben namelijk 
de intentie om Verhalenavond op 

Verhalenavond uitgesteld!

Snertacties afgelast
Wegens de COVID-19 omstandigheden kunnen helaas de 
acties voor het komende seizoen vooralsnog niet doorgaan. 
Er zijn teveel praktische problemen en risico's voor zowel 
de afnemers als de venters.
Wij weten weten dat er velen zijn die graag onze snert willen kopen 
een daarmee ook de deelnemende verenigingen en stichtingen een 
warm hart toedragen, echter na uitgebreid overleg met de achterban 
kon het Bestuur niet anders dat tot deze lastige beslissing te komen.

Indien de omstandigheden het weer toelaten, krijgt u zo spoedig 
mogelijk via de verschillende media weer bericht van ons.
Wij hopen op uw begrip.

Namens het Bestuur van de stichting snertakties Donkerbroek. 

een ander moment alsnog te orga-
niseren.

Wat wel door kan gaan is de speci-
ale Verhalenavond-podcastreeks van 
Omrop Fryslân. Samen met journa-
list Miranda Werkman hebben we 
hiervoor 5 bijzondere verhalen uit-
gekozen. Deze worden uitgezonden 
in de week van 2 november en zijn 
uiteraard ook weer terug te luiste-
ren via de website.

Warme groet,
Janneke de Haan, Mariese 
Schuurman, Selma Ebbens, David 
Lelieveld en Wini Weidenaar

Statiegeld en 
Coop
Van 1 oktober tot 31 december kunt 
U lege flessen inleveren bij de Coop 
in Donkerbroek. Doneer uw statie-
geld aan De Zonnebloem. U onder-
steunt hiermee De Zonnebloem 
in uw eigen omgeving. Met de 
opbrengst kunnen wij leuke dingen 
doen met en voor de gasten 
Van De Zonnebloem.

Schroom niet en doe uw inkopen bij 
Coop Donkerbroek.

Dorcas 
Voedselactie 
2020
Door de coronamaatregelen kan de 
Dorcas Voedselactie niet op dezelf-
de wijze plaatsvinden als voorgaan-
de jaren. Dat is erg jammer en ook 
best even wennen.

Door Dorcas is een oplossing 
bedacht hiervoor. Dit werkt met QR 
codes en een app op de smartphone. 
Ik heb overleg gepleegd met Willem 
Boonstra van de Coop Supermarkt. 
Willem en ik zijn beiden van mening 
dat het systeem met de QR-code 
hier niet werkt. We hebben hierdoor 
samen besloten om dit jaar geen 
Dorcas Voedselactie te houden.

Wilt U toch een voedselpakket done-
ren ga dan naar de website van 
Dorcas. www.dorcasvoedselactie.nl

Giften kunt U overmaken op IBAN 
NL04 RABO 0106 2500 00 onder 
vermelding van DVA 2020 tnv 
Dorcas in Andijk.

Dorcas Coördinator, 
Aaltje Kalteren

Manege Onder de Linde in 
Beetsterzwaag is op zoek naar vrij-
willigers voor het begeleiden en 
ondersteunen van paardrijlessen 
voor ruiters met een beperking. 

De speciale manege voor kinderen 
en volwassen met een beperking 
kan niet zonder hulp van vrijwil-
ligers. Naast de IPG-instructeurs 
(Instructeurs Paardrijden Gehan-
dicapten) hebben ze een gemoti-
veerd team van circa 65 vrijwilli-

gers die de ruiters ondersteunen en 
begeleiden tijdens de paardrijlessen.

De paardrijlessen worden overdag 
gegeven en kunnen zowel recreatief 
als therapeutisch zijn. Tijdens bijna 
alle lessen gaan `ze naar buiten, 
de bossen van Beetsterzwaag in! 
Samen met de ruiter kun je genie-
ten van de ontspanning die het 
zowel de ruiter beleefd, als de vrij-
williger. Wil je graag zien hoe ze dat 
doen? Kijk dan op de website www.
manegeonderdelinde.nl.  

Interesse om het team te 
komen versterken?
Neem dan contact op via 0512-38 
92 97 of mail naar info@manegeon-
derdelinde.nl. Voor meer informatie 
kunt u bellen met Trea Arkema, 
bedrijfsleider 06-41934626.  

Vrijwilligers bij Manege Onder de 
Linde ontvangen een informatie-
pakket over alle ins en outs. Zo is er 
een reis- en onkostenvergoeding en 
zijn vrijwilligers bij ons ook verze-
kerd. Kom gerust langs bij Manege 
Onder de Linde.

Vrijwilligers gevraagd

Bezorg jij een ruiter met
beperking een fijne paardrijles? 

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.com of (0516) 491614 of 491661
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Even spieken in de school
De nieuwe school gaat maandag 2 november pas open maar onze fotograaf mocht alvast een kijkje nemen

bij de verhuizing. Wij willen u hierbij ook een klein kijkje in de nieuwe school geven.

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

Buurtbemiddeling 
Ooststellingwerf

Zijn er ergernissen of irritaties 
tussen u en uw buren?

Stichting Scala, Buurtbemiddeling
Coördinator Gitty Verhoef
t 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 20
e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl

Moskampweg 3-5, 8431 GB Oosterwolde 
www.scala-welzijn.nl   stichtingscala 

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

sc
a
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sc
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scalascala
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Donkerbroek/Dio/Odis/VZK = KORFBAL

K O R F B A LK O R F B A L OPGERICHT

Gezamenlijkheid
Voorwoord
Tsja. Wat nu?
Wel trainen. Maar geen competite-
wedstrijden.
Gezondheid boven alles natuurlijk. 
We zaten in de staart van de najaars-
competitie 2020. De meeste jeugd-
teams waren uitgespeeld. Enkele 
nog niet. Senioren 4 was uitge-
speeld. De rest van de senioren nog 
niet.

B1 kampioen
In een verplaatste wedstrijd op de 
dinsdagavond 13 oktober (ja, gelijk 
met de persconferentie) werden 
onze B1 kampioen !!! En dat was 
voor de 1 verrassend, maar voor 
de coach niet. Er eindigden drie 
ploegen met 8 punten na zes wed-
strijden. Het doelgemiddelde van 
Donkerbroek/Dio/Odis/VZK B1 was 

veruit het beste: +26 (t.o.v. plus 12 
en plus 2).
Verrassend dus. Nee, zegt onze 
coach Mark: “We hadden ongeslagen 
kampioen moeten worden. Zoals we 
vanavond speelden had de gehele 
competitie gemoeten”. (Er werd de 
dinsdagavond met 5-14 gewonnen 
van OKO Bies in en uut Grunniger 
Opende. En deze uitslag was opmer-
kelijk, want thuis werd er met 5-6 
verloren, waarbij er inderdaad heel 
veel goeie kansen werden gemist). 
Een terecht kritische coach. Maar 
hij was wel blij met het kampioen-
schap. Hulde. Feest op een ander 
tijdstip dit seizoen.

Competitie jeugd
De B2 (met vooral Dio-spelers) is 1 
van de ploegen die de najaarscom-
petitie net niet uit speelden. En met 
een verdraaid grote kans op ook een 
kampioenschap. Maar dat zullen we 
nooit weten.

Idem, onze C1. Met nog 2 wedstrij-
den te gaan was het de beste runner 
up na Nic/Hoogkerk C2. En nu al een 
veel beter doelgemiddelde. Helaas is 
de onderlinge wedstrijd (terecht) 
verplaatst vanwege een Corona-
geval bij de combi-vereniging Nic/
Hoogkerk. Kampioenschap? Dit 
blijft voor altijd een open eind.
C2, C3, D’s, E’s en F1 hebben hun 
najaarscompetitie wel uitgespeeld.
De jonge C2 (Dio) en onze jonge C3 
hadden het ontzettend moeilijk.
Bij de D’s en E’s en F1 verschillend 
beeld. Zie voor de tussenstanden 
Tussen-/Eindstanden. 

Competitie Senioren
De senioren 1 hebben zich tot een 
positie in de middenmoot gewor-
steld via 1 overwinning en 2 gelijke 
spelen. Is dat voldoende om zich te 
handhaven in de 2e klasse C ? Geen 
idee. Feit is wel dat er altijd goed 
gespeeld wordt in het voorjaar bij 

(per 24-10-2020)

Aspiranten B1
Donkerbroek/D/O/V B1 6 8 + 26
Nic/Hoogkerk B2 6 8 +12
OKO/BIES B3 6 8 +2
Stadskanaal B1 6 0

Aspiranten B2
Donkerbroek/D/O/V B1 5 8 +33
Vitesse (Be) B1 5 6 +16
NKC N) B1 6 4
Wordt kwiek B2 6 4

Aspiranten C1
Nic/Hoogkerk C2 5 7 +2
Donkerbroek/D/O/V C1 4 6 +15
Oerterp/ VKC C1 5 4
Rodenburg/
OWK/Sparta C2 6 3

Aspiranten C2
Harkema C1  6 10
Noordenveld C1 6 8
Wordt kwiek C1  6 6
Dio/
Donkerbroek/O/V C2 6 0

Aspiranten C3
OKO/Bies C1 6 10 +57
Boelenslaan/It Fean C2 6 10 +8
Drachten C3 6 4
Donkerbroek/D/O/V C3 6 0

Pupillen D1
Harich D2 6 11
TFS D1 6 7
Lemmer D1 6 4
Donkerbroek/D/O/V C1 6 2

Pupillen D2
Drachten D3 6 10
Wordt kwiek D2  6 5
Noordenveld D2 6 5
Dio/
Donkerbroek/O/V D2 6 4

Pupillen E1
Kinea E2 6 12
Donkerbroek/D/O/V E1 6 5
LDODK E2 6 4
Udiros E1  6 3

Pupillen E2
It Fean/ Boelenslaan E2 6 12
OKO/Bies E1 6 6
Olympia (T) E1 6 6
Dio/
Donkerbroek/O/V E2 6 0

Pupillen E3
WWMD E2 6 10
Odis/
Donkerbroek/D/V E3 6 7
TFS E1 6 4
It Fean/ Boelenslaan E4 6 3

Pupillen F1
LDODK F1 6 12
Rodenburg F2 6 6
Quick ’21 F1 6 4
Donkerbroek/D/O/V F1 6 2

Junioren A1
Heerenveen A2 5 10
Leonidas A1 5 8
Nic/ Hoogkerk A3 5 6
Udiros/Kinea A1 6 6
SCO A1 6 6
VZK/Donkerbroek/
Dio/Odis A1 6 4
Thrianta A1  6 2
Harich A1 5 2

Junioren A2
Noordenveld A2 6 10
VZK/Donkerbroek/
Dio/Odis A2  6 6
De Pein A1 6 5
Wordt kwiek A2 6 3

Senioren 1 Klasse 2C
KVZ 1 6 12
HHV 1 6 9
EKC Naas 1 5 8
DOS-WK 1 6 7
Donkerbroek/D/O/V 1 6 4
Thrianta 1  5 3
Zwart Wit 1 6 2
Devinco 1 6 1

Senioren 2  
AVO 4 5 10
Apeldoorn 5 5 8
EKC Naas 2 6 6
Juventa 4 5 6
Donkerbroek/D/O/V 2 5 4
ZKC ’19 4 5 2
KIOS (R ) 4 5 0

Senioren 3  
SIOS Wolvega 3 5 8
Olympia (T) 2 5 8
AVO 5 6 5
Waterpoort 2 4 5 
LDODK 6 4 4
De Pein 3 5 2
Dio/Donkerbroek/O/V3 5 2

Senioren 4  
Noordenveld 4 6 10
Donkerbroek/D/O/V 4 6 7
DOW/TFS/
Wez Handich 6 6 6
OKO/ BIES 4  6 1

Senioren 5  
SIM 1 6 12
SCO/Udiros/
Wordt Kwiek 5 5 4
Odis/Donkerbroek/D/V 5 5 3
De Hoeve 3  6 3

de thuiswedstrijden op sportpark 
Ontwijk !! Dus maak dat mee !! 
(indien mogelijk, natuurluk)
De senioren 2 spelen hier aan vooraf 
en die kunnen onze steun ook wel 
gebruiken in het voorjaar.

Eerst gaat de gehele korfbalkara-
vaan naar sporthal De Boekhorst te 
Oosterwolde. Wanneer de zaalcom-
petitie start en hoe is op dit moment 
niet te zeggen.

Website
Voor algemene info, rangen en 
standen en wat meer naar de ver-
nieuwde website www.korfbaldon-
kerbroek.nl .

Facebookpagina
In de lucht : De Facebookpagina 
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroek-
afdeling-korfbal. Nog sneller info 
de wijde wereld in. Like. Delen !!! 
Beheert door die andere razende 
reporter : Jenny Bosma-Veenstra. 
(met hulp van iedereen voor de 
input)

Denk om jezelf
en denk om elkaar

Tussen-/Eindstanden Veldcompetitie

Opbrengst 
collecte KWF
De eerste week van september  heb-
ben weer een aantal enthousiaste  
dorpsgenoten zich ingezet om te 
lopen met de collecte bus voor de 
kankerbestrijding ,wij waren dit jaar 
de eerste collecte  die van start ging 
en hebben het mooie bedrag van 
1729,71 binnen gehaald  samen met 
afd Haule, onze dank hiervoor zon-
der de lopers en schenkers geen col-
lecte. Vooral in deze tijd zijn we erg 
blij met deze inzet en dit resultaat.

Hanneke en ikzelf zijn alweer een 
aantal jaren bezig geweest om de 
collecte  te organiseren  en wilden 
graag het stokje overdragen aan 
twee enthousiaste  mensen die zich 
hiervoor willen inzetten ,want voor 
dit goede doel is veel geld nodig 
voor onderzoeken. Je kan je melden 
blij onderstaande mailadressen.

Hartelijke groet ,
Hanneke vd Ploeg 
Vdploeghw@gmail.com
Sietskekamminga  
Sietskekamminga@hotmail.com

Collectanten 
gezocht in 
Donkerbroek
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt 
de landelijke huis-aan-huiscollecte 
van het Nationaal MS Fonds plaats. 
We zijn hard op zoek naar collec-
tanten in Donkerbroek. Help jij ons 
in de strijd tegen multiple sclerose 
(MS)?

Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS 
collecte ziet er dit jaar anders uit. 
Collecteren mag van de overheid, 
maar het is niet vanzelfsprekend 
dat onze collectanten allemaal langs 
de deur gaan. Daarom biedt het 
Nationaal MS Fonds andere manie-
ren van collecteren aan haar col-
lectanten. 

Collectanten kunnen een donatie-
flyer met QR-code door brievenbus-
sen in hun omgeving doen. Ook is 
het mogelijk om online te collec-
teren met een digitale collectebus. 
Meer informatie hierover vindt u 
op www.nationaalmsfonds.nl/ms-
collecte/collecteren-in-coronatijd/ 

MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is 
enorm belangrijk voor het Nationaal 
MS Fonds. Met de opbrengst van de 
collecte wordt onder andere onder-
zoek naar betere behandelingen en 
een betere kwaliteit van leven voor 
mensen met MS gefinancierd. Dit 
onderzoek mag niet stil komen te 
liggen, MS staat immers ook niet 
stil. Helpt u mee? Word collectant.

Meer info of aanmelden: www. 
nationaalmsfonds.nl/collecteren

Nierstichting 
collecte 2020
Van 13 t/m 19 september werd 
dit jaar de Nierstichting collecte 
gehouden. In Donkerbroek is heeft 
dit 977,55 euro opgebracht, een 
fantastisch bedrag! Heel veel dank 
voor ieder die een gift heeft gedaan 
en voor de collectanten. 

Samen maken we het verschil. Zodat 
nierpatiënten hun leven terugkrij-
gen, en er weer kunnen zijn voor de 
mensen die zoveel van hen houden. 
Nogmaals heel erg bedankt!
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T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

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

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


