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NA DE ZOMER 
NAZOMEREN
Genoot u ook deze afgelopen 
dagen zo van het nazomeren?
De nazomer, de periode die doet 
denken aan de zomer. Van half 
september tot half november is 
de tijd dat de temperaturen al 
behoorlijk dalen. Maar er zijn 
ook perioden die volledig aan 
de zomer doen denken. 15 sep-
tember jl. zelfs tropische waar-
den in het zuiden van het land.
Deze opleving van de zomer is 
zo bijzonder dat er verschillen-
de landen een eigen naam aan 
hebben gegeven. Denk maar aan 
Noord Amerika met zijn Indian 
Summer.
In Nederland spreken we van 
een oudewijvenzomer. De term 
“oudewijven” kan terugge-
voerd worden op een vrouwe-
lijke watergeest met lange witte 
haren. Later kreeg het betrek-
king op oude breiende vrouwen 
en veldspinnen die bij rustig 
nazomerweer lange draden spin-
nen.
Ook deze zomer hebben we weer 
gemerkt dat de zomers heter 
worden in ons land. Zelfs tot dik 
boven de 30 graden en menigeen 
heeft zitten puffen en verlangt 
naar iets koeler weer.
Nu kunnen de nachten en de 
vroege morgen al weer behoor-
lijk koud zijn. Soms kunnen de 
wanten op de fiets naar school 
al haast weer aan. ‘s Middags 
een strak blauwe lucht en in de 
luwte is het nog heerlijk warm 
en kan de korte broek aangetrok-
ken worden. Het zomerdekbed 
kan verruild worden voor die van 
de herfst. 
Hoe gaan de komende seizoenen 
voor ons worden? Het corona-
virus is weer in opmars. Ook al 
valt het in onze regio nog mee, 
voorzichtigheid en 1.5 meter is 
nog steeds nodig.Kunnen we nog 
genieten van sporten, de muziek-
vereniging, zingen in de kerk, en 
hoe komt het met ons vereni-
gingsleven waar we gezellig bij 
elkaar willen komen? Zal het ons 
leven nog lang gaan beïnvloe-
den? Net als de afgelopen zomer 
is het nog steeds “anders dan 
normaal.
Maar dit nazomerweer hebben 
we maar. Ik zou zeggen: lekker 
NAZOMEREN! 
Denk om uzelf en de ander.. Een 
fijne en gezonde nazomer.

De klokkenluider

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. 

Zo ontving de SV Donkerbroek 
€  2.000, de muziekverenigingen 
De Bazuin en Excelsior elk €  1000 
en ook de Dorpskrant mocht een 
bedrag ontvangen van €  1.000. 
Allemaal zijn we blij met de gift. 

De donatie werd uitgereikt door 
twee bestuursleden van de stich-
ting, namelijk Geke Smeenk en Lia 
ten Have. 

Wie was Lijkele Postma. 
Jaren heeft hij aan de Peelrug in 
Donkerbroek gewoond. Zijn woning 
moest plaatsmaken voor de aan-
leg van de N381. Zijn laatste jaren 
woonde hij in Jubbega waar hij 
in 2016 op 80-jarige leeftijd over-
leed. Hij was ongehuwd en had geen 
kinderen. Hij heeft een bedrag van 
1,4 miljoen bij testament gegeven 

Lijkele Postma Stichting verblijdt
verenigingen met een gift

Eind augustus werden een 4 tal verenigingen in het dorp ver-
blijd met een donatie uit het fonds van de heer Lijkele Postma. 
Een verrassende gift waar niet op gerekend was. 

Na een jaar verbouwen, opent op 
maandag 2 november Kindcentrum 
Donkerbroek haar deuren. Aan 
de Schoolstraat zijn dan basis-
school de Twirrewyn en Peuterpret 
gehuisvest. 

Zij nemen hun intrek in een prach-
tig gebouw met een dorpse uitstra-
ling, passend bij Donkerbroek. Ook 
externe partijen als de kinderfysio-
therapeut en de logopedie zullen 
hun plek hebben in het centrum. 
Het volledig gasloos gebouw is o.a. 
voorzien van een warmtepomp en 

zonnepanelen. Ook het nieuw aan-
gelegde plein is het aanzien meer 
dan waard. Er wordt bijvoorbeeld in 
samenwerking met dorpsbelang een 
multifunctioneel sportveldje gere-
aliseerd.  
Momenteel worden de laatste zaken 
in en om het gebouw aangepakt, 
waarna bouwbedrijf Buiteveld het 
gebouw weer overdraagt en de 
Twirrewyn tesamen met Peuterpret 
zich kan richten op de verhui-
zing van de Herenweg naar het 
Kindcentrum aan de Schoolstraat.

Twirrewyn verhuist 
naar Schoolstraat

aan een stichting die zijn naam 
draagt. 

Het doel van de door hem opgerich-
te stichting is dat het geld ten 
goede dient te komen van de 
jeugd in Ooststellingwerf 
en omgeving. Lijkele 
Postma was zeer begaan 
met kinderen die om 
medische of financiële 
redenen belemmerd wor-
den om deel te nemen 
aan het maatschappelijk 
leven. Sport en muziek zijn hier 

voorbeelden van. Alle bedachte ver-
enigingen zijn zeer blij met hun 
gift. 

Het bestuur van de stichting zal 
ook in de komende jaren 

opnieuw donaties doen. 
Initiatieven die te maken 
hebben met kinderen en 
hun kansen in de maat-
schappij mogen een aan-
vraag doen bij de stich-
ting. De stichting heeft 

haar eigen website www.lijke-
lepostmastichting.nl 

Geld
ten goede

dienste voor
de jeugd
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aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartderoos.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

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

NOODKREET 
VANUIT BESTUUR 

SV DONKERBROEK 
AFDELING GYMNASTIEK

Het bestuur van de afdeling gymnastiek is 
als volgt samengesteld:
• Voorzitter Vacant
• Penningmeester Vacant
• Secretaris Esther de Boer

 (stopt dit seizoen)

Overige functies:
• Financiële ondersteuning/ Saskia Anbergen 

Wedstrijd secretariaat  
• Ledenadministratie  Vanuit de omni

en contributie 
• Website / communicatie Monique Nijssen

 (stopt komend seizoen) 
• Vrijwilligers coördinator   Vacant
• Facebook / instagram  Vacant

Graag zouden we per discipline 1 bestuurslid willen, 
zodat alle disciplines gelijk vertegenwoordigd zijn.

De afdeling gymnastiek bestaat uit 
4 disciplines:
• Acrogym Monique Nijssen, 

 (stopt komend seizoen)
• Gymnastiek Marije Pander
• Freerunnen         Vacant
• Volleybal             Vacant

Het bestuursoverleg is elke 6 weken, hiervoor kan de 
kantine van sportpark Ontwijk gebruikt worden. 

Vele taken worden nu door 4 personen gedaan, dit gaat 
niet langer nu 2 van de 4 mensen hebben aangegeven 
te willen stoppen. Als u zich aanmeldt zal u wegwijs 
gemaakt worden en/of draagt degene die wil stoppen 
de zaken netjes over. Dus wacht niet te lang en meldt u 
aan, de ervaring is nu nog aanwezig in het bestuur!

Het liefst zien we voor elk woord vacant een nieuwe 
naam verschijnen. We kijken niet naar leeftijd, we willen 
graag iemand die a�  niteit heeft met deze afdeling! 
Vele handen maken licht werk.

Wie komt de afdeling gymnastiek helpen?

Aanmelden kan:
• Per mail          svdgym@gmail.com  

 Esther de Boer
• Per telefoon      0516 841 640  

 Marije Pander
• Per post               T.a.v. Marije Pander     

 Fruitier de Talmaweg 14    
 8435 WE Donkerbroek                         

DONKERBROEK
S V

AFDELING GYMNASTIEK

DONKERBROEK
S V

AFDELING VOETBAL

DONKERBROEK
S V

AFDELING KORFBAL

Uit de vergadering van 10 juni jongstleden is gebleken dat het bestuur van 
SV Donkerbroek afdeling gymnastiek kampt met onderbezetting.

We zijn dan ook dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden!

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever

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

Nu ik vertrokken ben naar Haulerwijk (Sinnehiem) 
wil ik van deze gelegenheid gebruik maken, de 
inwoners van Donkerbroek te bedanken voor de 
fijne tijd die ik daar mocht doorbrengen.

Het was een tijd van ups en downs, maar altijd 
was er wel één van jullie die mij opving, dat zijn 
dingen die je nooit vergeet. De fijne saamhorig-
heid, kerkelijk of onkerkelijk, heeft mij altijd erg 
getroffen.

Nogmaals mijn hartelijk dank daarvoor.

Welkom in ZuidOostZorg/Sinnehiem, woning 2.

Hartelijke groeten,
Lutske de Jong - Veenhuizen

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

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

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

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

BROEKJES

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

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

 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

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
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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

30 oktober 2020
Kopij inleveren kan t/m

25 oktober 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 25 oktober 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

Rond kwart voor één komt het 
sein van de brugwachter: "Het aan-
tal boten staat op 999 en er zijn 
twee boten onderweg: eentje uit de 
richting Oosterwolde en nog één 
vanaf Wijnjewoude. De boot uit 
Oosterwolde gaat echter voor anker 
in Donkerbroek en passeert de brug 
niet. Het wachten is nu op de boot 
uit Wijnjewoude. Onder de paraplu 
want het regent dat het giet. Zo 
rond half twee is de 1000ste pas-
sage een feit: de familie Van Amstel 
uit Akkrum vaart met hun boot 
"Bakkie" Donkerbroek binnen en 

zo passeert na negen jaar 
weer eens een boot als 
1000ste de openstaande 
brug. 

De schipper wordt 
gevraagd de boot naar de 
kant te sturen en aan te 
meren. De familie van Amstel 
is blij verrast: namens Dorpsbelang 
Donkerbroek overhandigt Wiebren 
Bakker een taart met daarop "1000". 
Van havenmeester Sannie Meijerhof 
krijgt het echtpaar een vlag van 
Donkerbroek. 

Luttele minuten later doet 
Johannes Verlaan namens de 

Handelvereniging daar nog 
een goedgevulde fruit-
mand bij. Nog beduusd 
van al die cadeaus doet 
de familie van Amstel 
hun verhaal. Ze wonen 
in Akkrum, komen vanaf 
Wijnjewoude en zijn op 

weg naar de Tjonger. Ze zijn 
al eens eerder via de Turfroute in 

Donkerbroek geweest. In weeken-
den of in de zomervakantie gaan 
ze regelmatig met de boot erop uit. 
Ze hebben nu een korte vakantie 
en willen voor het eerst de Tjonger 
bevaren. 

Op donderdag 3 september kan Donkerbroek sinds lange tijd 
weer eens de 1000ste boot op de Turfroute verwelkomen. 

1000ste
passage komt

uit
Akkrum

1000e boot passeert Donkerbroek

Groep 8 van
De Twirrewyn 

vliegt uit

Hoi, Ik ben Ties Oosterhof, ik 
ben 12 jaar jong en ben jarig op 
4 januari. 
Volgend jaar ga ik naar 
het Stellingwerfcollege in 
Oosterwolde en ik ga VWO 
doen. Natuurlijk heb ik er erg 
veel zin in. Allemaal nieuwe 
mensen leren kennen en veel 
meer vakken. 
Ik weet nu al dat ik de gezel-
ligheid van de klas ga missen. 
Maar ook in de pauze voetbal-
len en met de kleuters spelen. 

Ties vliegt uit
De eerste lessen op het voortge-
zet onderwijs zitten er al weer op 
voor Ties Oosterhof. Hij verliet 
de Twirrewyn deze zomer vakan-
tie samen met zijn klasgenoten. 
Door een fout bij ons is zijn 
verhaal niet geplaatst bij groep 
8 vliegt uit. Wij vinden dit erg 
jammer dat dit fout is gegaan! 
We vinden het juist mooi om 
de jeugd een podium te bieden. 
Daarom plaatsen we nu alsnog 
zijn verhaal.

In de eerste aflevering van 
Holland's Got Talent mocht de 
twaalfjarige Ties Oosterhof uit 
Donkerbroek de show stelen. 
Met zijn tienjarige sportpart-
ner Rebecca Groote bracht hij 
een wervelende act vol acroba-
tische gymnastiek. 

Het onschuldige meisje Rebecca 
werd hierbij gered door de lenige 
Spiderman, met verve gespeeld door 
Ties. De jury was dan ook overdui-
delijk onder de indruk van het jonge 
paar, dat traint bij topsportstichting 
Acro Academy uit Marum, en kon 
niet anders dan viermaal een over-
duidelijk "Ja!" te laten horen. 

(Foto gemaakt door de moeder van 
Rebecca, Alexandra Groote)

Donkerbroekster Acrogymnast in Holland’s Got Talent

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

Word nu lid op natuurmonumenten.nl en 
ontvang 4 x per jaar het magazine Puur Natuur

WE KUNNEN NIET ZONDER NATUURWE KUNNEN NIET ZONDER NATUUR
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Protestantse Gemeente
Donkerbroek-Haule

Op zondag 18 oktober a.s. nemen we 
om 9.30 uur in een feestelijke dienst
in de Sintrumtsjerke

UITNODIGING

afscheid van 
dominee Wieger Baas

Wilt u/jij hierbij aanwezig zijn, dan kunt u/jij 
zich opgeven tot donderdag 15 oktober 
18.00 uur bij mevr. G. Kroondijk, 
tel. 06-13305564 of 0516-491473
VOL = VOL

PERSOONLIJK AFSCHEID NEMEN 
VAN DOMINEE WIEGER BAAS KAN OOK
Hiervoor is er op zondagmiddag 18 oktober in
Pro Rege gelegenheid. We willen dit graag over 
de middag verspreiden. 
U heeft de mogelijkheid om zich op te geven tussen:
14.00 en 15.00 uur
15.00 en 16.00 uur
16.00 en 17.00 uur

Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij mevr. G. Kroondijk

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

Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van

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

www.verlaan.nl

Uw auto op de 1e plaats

Autobedrijf Verlaan
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Dominee Wieger Baas gaat naar …
Appelscha. 
Zondagmiddag 2 juni 2013 ben ik hier op de trein gestapt en nu 
zondag 18 oktober stap ik uit. Misschien ook goed om te schrijven dat 
onze jeugdwerker Nicolien Bergsma – Wolters in de trein verder mee 
blijft reizen en verschillende dingen gaat oppakken. 
Dit is dus de laatste keer dat ik dit hoekje in Op ‘e Hichte vul. 
Ongemerkt kwamen er steeds meer woorden bij. Weet(!) dat ik ze altijd 
met veel schik geschreven heb.
Het heeft me altijd blij verbaasd dat Tsjerkeproat door vriend en vijand 
gelezen werd. Dat velen plezier aan de stukjes beleefden, klonk als 
muziek in mijn oren. Maar … lieve mensen hier in Donkerbroek.
Het was goed om deze 7 jaren in jullie midden te vertoeven. De buurt 
hees me bij mijn eerste dorpsfeest gelijk als dominee op de versierde 
wagen. Ik heb naar allerlei verbaasde blikken gezwaaid dat het een 
lieve lust was: “is dat nu de nieuwe dominee?  Ja dat is de nieuwe-
ling! ” Tijdens het volgende dorpsfeest heeft de buurt me onher-
kenbaar verstopt achter het masker van Trump. “Dat dûmny zich daar 
voor leent? Enige lenigheid van geest is mij niet vreemd .” Grappig 
dat één van de kinderen al heel snel zag dat dûmny achter het masker 
van Trump schuil ging.
Na het vertrek van collega Drop ging een groep mensen op zoek om 
een dorpsdominee te vinden. Nu hoop ik maar (terug kijkend) dat 
ze ook idd een dorpsdominee op de kop hebben getikt. Dat ik bij de 
huldiging van onze Olympisch kampioen Tristan aangekondigd werd 
als “onze dorpsdominee” verraste me en maakte me “tige grutsk”. 
Sowieso vond ik het heel bijzonder gevraagd te zijn iets te mogen 
zeggen. Dat Tristan later bij mijn 25 jarig dominee-zijn hele aardige 
woorden zei, was een kostbare toegift.
Elk mens moet de kans hebben. Handicaps hoeven geen belemmering 
te zijn om uit te groeien tot mooie, warme en waardevolle mensen. 
Uiteindelijk hebben we allemaal onze handicaps. Allemaal hebben we 
helpende handen, motiverende duwtjes, schouderklopjes, een goed 
woord van waardering en soms het “terug gefloten worden” nodig. 
“Hoe kan ik naast jou staan en je helper zijn?” is de beste benzine in 
de motor om je op jouw weg verder te helpen.
U en jou wil ik ieder hartelijk danken. Voor de gastvrije ontvangst, het 
kopje koffie, de groet, de hand die u op stak, die jij op stak, en zo veel 
meer … aan goedheid en aandacht. Elk mens is kostbaar. Ogen die met 
liefde zijn gevuld, zien dat het meest. Juist verliefd-zijn maakt dat die 
ander mij zo kostbaar is.
Mijn wens voor ieder hier in Donkerbroek is eigenlijk: dat onze ogen 
wijd genoeg open staan en onze harten ruim genoeg zijn om in elkaar 
DAT te zien: dat we kostbaar zijn. Gewoon zuinig zijn op elkaar. 
Van jongs af aan heb ik DAT als gelovig jochie mee gekregen. Als boe-
renzoon zag ik het in de koeien, in de schapen, in al onze beesten. Hoe 
ouder ik word en hoe langer ik nu dominee ben, hoe kostbaarder het 
leven mij wordt. Ik ben blij dat God al een leven lang met me op loopt 
en me deze wijsheid heeft aangereikt. “Wees de ander tot een helpende 
hand en de ander is er één voor jou”. 
Het verdriet is deze afgelopen jaren niet aan ons dorp voorbij gegaan. 
Soms sloten we het levensboek bij een voltooid leven. Soms viel het 
levensboek onverwacht met een dikke klap dicht. Soms sloeg iemand 
zelf het boek dicht en keken we elkaar verbijsterd aan. Soms hoopten 
we jaren lang dat het levensboek niet zo vroeg al zou dichtvallen en 
toen viel het toch nog veel-te-snel dicht. Soms mochten we nog een 
nieuw hoofdstuk aan ons levensboek toevoegen. Soms mag het tot ons 
grote verdriet toch niet … .
Samen bij een graf staan, heeft me nog al eens voorgoed met levens 
van mensen verbonden. Af en toe zal ik nog es bij enkelen aankomen 
en vragen: “hoe zijn je dagen nu?”.
Één rietstengel breekt, maar een bos buigt mee. Goed gelegde dakpan-
nen bewaren alles wat ze bedekt. Een stevig gewortelde grasmat draagt 
onvoorstelbaar zwaar materieel. Lieve mensen! Zorg dat je wortels in 
elkaar altijd sterk zijn. Zorg dat je schouder aan schouder blijft om het 
mooie samen te bewaren. Wees saamhorig en laat je niet tegen elkaar 
opzetten. EN: hou de kostbaarheid van ieder mens boven elke twijfel 
verheven.
“Dat de VREDE en het GOEDE van God mag wonen onder uw en jouw 
dak”. “Amen”. 

TsjerkeproatTsjerkeproat

Data
verschijning
Op ’e Hichte

• 30 oktober
• 27 november
• 18 december

Zondag 29 september
9.30 uur: kw. Nicolien Bergsma
Bijzonderheden: geen

Zondag 4 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: wisseling ambts-
dragers

Zondag 11 oktober
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Zondag 18 oktober
9.30 uur: ds. Wieger Baas
Bijzonderheden: afscheidsdienst ds. 
Wieger Baas
Zondag 25 oktober
9.30 uur: kw. mw. Wesseling, 
De Tike
Bijzonderheden: geen

Zondag 1 november
9.30 uur: The Living Lord Singers
Bijzonderheden:themadienst

Woensdag 4 november
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Dankdag voor 
gewas en arbeid in de Laurens-
tsjerke

KerkdienstenKerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Hallo inwoners van 
Donkerbroek en Haule
Zoals jullie ondertussen vast vernomen hebben vertrekt per 
18 oktober onze predikant de heer Wieger Baas. En natuur-
lijk is hij dominee maar bovenal is hij een man van het dorp. 
Hij is er voor iedereen.
Wij denken dat veel mensen wel een herinnering aan hem hebben. Onze 
vraag is om die herinnering (een lied, een gedicht of een ankedote) dat 
wat jou het meest is bijgebleven, op papier te zetten. Deze in een dichte 
envelop in de brievenbus te doen bij één van onderstaande adressen. Wij 
zorgen ervoor dat deze post op passende wijze wordt aangeboden in de 
afscheidsdienst op 18 oktober.

Graag zouden wij jullie post ontvangen voor 10 oktober en hopen dat 
jullie hier allemaal aan mee willen werken.

Linda Delfsma, Mr. Brunstingweg 14
of
Wietske Klooster, Schapendrift 28a
of
Familie v.d. Meulen, Dorpsstraat 63, Haule

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

Graag hadden we het anders gezien 
en de lichtjesavond met een klein 
programma en verlichte begraaf-
plaats een sfeervol uiterlijk 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 inwoners 
van Donkerbroek, wie daar behoef-
te aan hebben, uitnodigen om op 
zaterdag 31 oktober om 19.00 uur 
een kaars voor het raam te zetten. 
Door toch de verbondenheid en 
solidariteit enigszins te versterken 
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

Kerkdiensten 
live te volgen
De Protestantse Gemeente Donker- 
broek-Haule heeft in de Sintrum-
tsjerke een nieuwe kerkzender en 
camera laten plaatsen. Hiermee zijn 
de kerkdiensten live te volgen in 
beeld en geluid. Door de corona is 
er een grotere behoefte om de dien-
sten thuis te kunnen volgen omdat 
er door de 1,5 m regel veel minder 
mensen in de kerk kunnen. 

De kerkdiensten waren altijd al live 
te volgen maar daar is nu het beeld 
aan toegevoegd. Juist het beeld 
werd heel erg gemist. Daarnaast 
is het ook mogelijk om bij rouw- 
en trouwdiensten of bijvoorbeeld 
concerten thuis mee te kijken en 
luisteren indien de familie of orga-
niserende partij dit vraagt. Hiervoor 
wordt wel een vergoeding gevraagd. 

Wilt u onze diensten thuis of elders 
meebeleven dan gaat u naar www.
kerkomroep.nl of download de ker-
komroep app of uw telefoon, tv of 
tablet. 

Ik ben heel erg blij omdat ik, 
jullie kan melden dat het multi-
functioneel sportveld achter op het 
schoolplein van De Twirrewyn bijna 
helemaal klaar is. Het schoolplein 
begint al aardig vorm te krijgen 
speeltoestellen zijn geplaatst de 
tegels liggen er al. 

Tijdens het zoeken naar een con-
structiebedrijf voor het multifunc-
tioneel sportveld kwamen we uit 

bij Ter Schuur Techniek BV uit 
Oosterwolde. Het bedrijf kon ons 
in alle opzichten van dienst zijn. 
Ze produceren maatwerk. Van de 
vorderingen en van Ter Schuur 
Techniek hebben we foto’s gekre-
gen. Zo kan je een beeld krijgen van 
de ontwikkelingen.

Uit het Fonds Ooststellingwerf is 
2017 geld geschonken. We zijn toen 
uitgekozen door een groot deel van 

de bewoners van Ooststellingwerf 
om het multifunctioneel sportveld 
te kunnen realiseren. Een jaar later 
bleek dat we nog geen start konden 
maken met het veldje. Scholen gin-
gen fuseren en uitstel moest aange-
vraagd worden, er kwamen nieuwe 
plannen. Dat liet behoorlijk op zich 
wachten. 

Dit voorjaar vlak voor de vergadering 
van de Dorpsbelang Donkerbroek 
kondigden we aan dat we konden 
starten met de realisatie van het 
multifunctionele sportveld. Mee 
dankzij de goede samenwerking met 
Stichting Comprix, die hebben het 
laatste financiële gat gedicht met 
een schenking. 

De Twirrewyn is straks na de herfst-
vakantie geopend voor alle leerlin-
gen. Wij proberen, dat dan ook het 
multifunctioneel sportveld klaar is 
en open is voor iedereen in het dorp. 
We nodigen jullie dan ook van harte 
uit om eens langs te komen. 

Met vriendelijke groet,
initiatiefnemer 
Marjan Teijema Arendshorst

Update multifunctioneel sportveld

dorpskrant.opehichte@gmail.com
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regelt het graag voor u,
met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq, 
koffietafels,
bittergarnituren

WIETSE EN THEA FABER

Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

Laat u vrijblijvend informeren!

Heeft u
iets
te vieren? 

„Stap es in”

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

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
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De verenigingen zijn weer van start gegaan na een wat langere 

zomerstop dan gebruikelijk. Door het Coronavirus kwamen de 

koren, muziekkorpsen en andere verenigingen, ruim voor de 

zomer, ineens tot een stilstand. Nu starten de verenigingen die 

in Pro Rege oefenen hun activiteiten weer op. Allemaal met een 

doordacht plan om met 1,5meter afstand toch te kunnen oefe-

nen. De sociale contacten komen samen met het oefenen als 

vanzelf weer op gang. En misschien is dat wel net zo belangrijk. 

Verenigingen 
weer van start

Jagerskoor Prins Hendrik Muziekvereniging Excelsior

Christelijke brassband de Bazuin

Zangvereniging Looft den Heer

Biljartclub Sin en Wille

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

Dorpsbelang heeft de 
gemeente benaderd 
om over deze maat-
regelen in gesprek 
te gaan. 

Jaarvergadering
Door de COVID19 
pandemie is in 
maart besloten 
de jaarvergadering 
van Dorpsbelang uit 
te stellen tot een nader 
te bepalen datum. Toen 
hoopten we op dit najaar. Omdat 
ook nu nog altijd maatregelen van 
kracht zijn, heeft het bestuur van 
Dorpsbelang besloten dat de jaarver-
gadering van dit jaar (over het jaar 
2019) niet door kan gaan. De kas-
controle is begin dit jaar uitgevoerd 
door dhr. Rekker en dhr. Van der 
Helm en akkoord bevonden. Deze 

zal dan ook samen met 
het jaarverslag gear-

chiveerd worden. 
Normaalgesproken 
wordt tijdens de 
jaarvergadering 
ook de begroting 
voor het volgende 
jaar gepresen-

teerd. Wanneer u 
die wilt inzien bent u 

van harte welkom om 
hiervoor een afspraak te 

maken via dorpsbelang@don-
kerbroek.nl.

Leefbaarheidsfonds
Afgelopen jaar konden helaas een 
heleboel activiteiten en initiatie-
ven niet doorgaan. Hierdoor zijn 
er op de begroting gereserveerde 
posten uit het leefbaarheidsbudget 
niet gebruikt. Wanneer u een leuk 

initiatief/een leuke activiteit voor 
de inwoners van Donkerbroek orga-
niseert waarvoor budget nodig is, 
vraag dan gerust een bijdrage uit 
dit fonds aan. 

Een aanvraagformulier kunt u 
opvragen via dorpsbelang@donker-
broek.nl. In ieder geval zal ook een 
deel gereserveerd worden voor het 
onderhouden van ons AED netwerk.

Contributie lidmaatschap
Het lidmaatschap van Dorpsbelang 
kost een klein bedrag per jaar. Het 
geeft je toegang tot het ledendeel 
van de jaarvergaderingen waar 
indien van toepassing ook de stem-
mingen plaatsvinden die betrek-
king hebben op beslissingen over 
ons dorp. Bovendien kun je als 
bestuurslid toetreden wanneer daar 
posten vacant zijn. Lid worden is op 
persoonlijke titel (dus niet per huis-
houden/familie) en kost € 5,- p.p.p.j. 

Bent u al lid? Dan wordt de con-
tributie eind oktober afgeschreven. 
Zijn er wijzigingen in uw situatie? 
(adres, bankrekeningnummer oid?) 
Geef deze dan zo spoedig mogelijk 
door via dorpsbelang@donkerbroek.
nl. 

Wilt u lid worden? 
Dan kunt u uw gegevens via hetzelf-
de mailadres doorgeven. Een van de 
bestuursleden komt dan bij u langs 
om een inschrijf- & machtigingsfor-
mulier in te vullen.

Dorpsbelang nieuws

Snelheidsbeperkende 
maatregelen
Afgelopen maand zijn er op de Oude tramweg snelheidsrem-
mende maatregelen in de vorm van betonnen ‘legoblokken’ 
geplaatst. Behalve een telefonische mededeling, is Dorpsbelang 
hierbij niet betrokken geweest. Inmiddels zijn er heel veel 
reacties binnen gekomen op de plaatsing. Van enthousiast, tot 
afkeurend.

Op donderdag 29 oktober a.s. wordt 
de jaarlijkse ledenvergadering van 
de begrafenisvereniging „Draagt 
Elkanders Lasten” gehouden.

In verband met de corona-perikelen 
kunnen er slechts 30 leden aan-
wezig zijn. Zij die willen komen, 
moeten zich uiterlijk woensdag 
28 oktober aanmelden via de mail: 
secr.del@gmail.com of telefonisch 

0612890809 (Tjeerd Oldersma). 
Tijdens de vergadering is er geen 
pauze. De agenda wordt vantevoren 
bij de leden thuisbezorgd.

Tevens is de vereniging dringend 
op zoek naar een nieuwe secretaris. 
Ook hier kunt u bovenstaand mail-
adres en telefoonnummer gebrui-
ken voor opgave.

Ledenvergadering
begrafenisvereniging DEL

Wijziging bloedprikken 
Vanaf 1 september 2020 is het mogelijk om bloed te prikken 
in Pro Rege op dinsdag van 08.00 – 09.00 uur en op vrijdag 
09.00 – 10.00 uur. De woensdagmorgen komt te vervallen. 
Op beide dagen wordt het bloedprikken verzorgd door Nij 
Smellinghe Drachten. 
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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

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

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
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Leefwijze
Ze verblijven graag in een omgeving 
die niet te sterk is begroeid en waar 
bomen en struiken staan. Toen er 
veel hoogstam fruitbomen waren 
kwam de soort ook veel meer voor 
maar die aantallen zijn een stuk 
minder geworden. Ze broeden in de 
gaten in deze bomen of, net zo als 
bij mij, in een nestkast. Het zijn dus 
holen broeders. De nestkast moet 
niet te hoog in de boom hangen, 
liefst een meter vanaf de grond. 

Soms broeden ze twee keer per 
jaar en dan leggen ze vier tot zes 
helder blauwe eitjes die door het 
vrouwtje in 14 dagen worden uit-
gebroed. Daarna verlaten de jongen 
na enkele weken het nest. Wel is het 
nog spannend geweest want op het 
nestkastje zat een Vlaamse Gaai die 
druk bezig was om binnen in het 
nestkastje te komen. De oude vogels 
waren luid aan het alarmeren. De 
Vlaamse Gaai is onverrichte zaken 

weer weggevlogen. Gelukkig zag ik 
dat het voeden weer gewoon door 
ging. Later vlogen rondom de tuin 
5 jonge roodstaartjes die nog moei-
lijker waren te fotograferen, dat is 
dus niet gelukt. De zang lijkt veel 
op die van een Roodborstje maar ze 
imiteert ook wel andere vogelgelui-
den. Het is een trekvogel die in de 
omgeving van Afrika overwintert.

Een heel minder fraai verhaal is het 
verloop van het Zwaluw seizoen. 
Had ik vorig jaar nog een aantal 
van zestig uitgevlogen jongen, dit 
jaar waren het hoogstens 15 stuks. 
De droogte heeft haar tol geëist; 
er bloeiden maar weinig planten 
en daardoor waren er ook minder 
insecten. Ook was er bijna geen 
geschikte grond om een nestje van 
te bouwen. Dus helaas geen dak vol 
zingende vogels dit jaar.

Foto: Marga

Deze zomer een zeer fraaie gast 
op bezoek gehad. De Gekraagde 
Roodstaart, een wel heel opval-
lende soort. Nu heeft hier jaren 
achter elkaar de Zwarte Roodstaart 
gebroed maar de Gekraagde nog 
nooit. Opvallend is dat in de vogel-
boeken de Zwarte zeldzaam is en de 
Gekraagde vrij algemeen. Wel wordt 

aangegeven dat de tendens aangeeft 
dat de stand achteruit gaat. Dat was 
dit jaar dus duidelijk anders. Geen 
Zwarte dit jaar maar de Gekraagde. 
Om deze soort goed voor de lens 
te krijgen moet je wel veel geduld 
op brengen. Ze blijft niet voor je 
poseren maar vliegt heel druk heen 
en weer. Wel landt ze bijna altijd 

op dezelfde plaats en gaat ze van 
daaruit op zoek naar voedsel. Wel 
enkele opnames kunnen maken die 
geschikt waren om in de krant af te 
drukken.

Verschijning
Zoals op de foto’s is te zien, is deze 
zeer fraai gekleurd met een vel 
gekleurde oranje borst, de zwarte 
kraag om de hals en nek en het witte 
kuifje boven op het kopje. De blauw 
grijze bovenpartij en de roestbruine 
staart, die als ze zit voortdurend 
trilt. Het vrouwtje heeft een meer 
egale kleur en is veel minder opval-
lend.

Gekraagde Roodstaart
Latijnse naam: Phoeni curus phoenicurus

Fryske namme: Readsturtsje

Er is hiervoor een nieuw 
contactadres: doarpss-
intrumdonkerbroek@
gmail.com. 

Stand van zaken - 
de stuurgroep
Afgelopen periode zijn 
de eerste stappen gezet 
om tot een uitwerking 
van de plannen te komen. 
Vele overleggen zijn gevoerd 
en alles kristalliseert zich stapje 
voor stapje verder uit. Achter de 
schermen wordt er hard gewerkt.

De stuurgroep zal zodra de stich-
ting opgericht kan worden, ook het 
eerste bestuur van de nieuwe stich-
ting vormen. De stichting wordt 
bouwheer en eigenaar van het nieu-
we complex. 

We kijken uit naar deze eerste mijl-
paal; het inschrijven bij de Kamer 
van Koophandel!

Bouw- en procesbegeleiding
Onze adviseur De Blonde 
Bouwbegeleiding BV is afgelopen 
periode in gesprek geweest met de 
partijen die toe gaan werken naar de 
definitieve uitwerking van de schet-
sen en de voorbereidingen voor de 
uiteindelijke vergunningaanvraag.

Ook Doarpswurk wordt 
intensief betrokken bij 

dit proces.

Verkeersplan, inrich-
ting omgeving
Door de gemeente zijn 
de tekeningen voor de 

inrichting van de omge-
ving van de school en het 

nieuwe DoarpsSintrum ver-
der uitgewerkt. In overleg met de 
school is er besloten om nog extra 
parkeervakken te realiseren aan het 
einde van de Schoolstraat. Omdat 
de huidige gymzaal op de plek staat 
van de nieuwe parkeerplaats is dit 
een mooie oplossing.

De contacten over het verkeersplan 
met de PKN (huidige eigenaar van 
de grond waarover het nieuwe plan 
komt) en de gemeente zullen opge-
pakt worden door Dorpsbelang. 

De stuurgroep zal zich focussen op 
de ontwikkeling van het gebouw. 
Hierbij houden we korte lijnen 
met betrokkenen om de afstem-
ming goed te laten verlopen. Neem 
bij vragen e/o voor het delen van 
ideeën gerust contact op met de 
stuurgroep via doarpssintrum 
donkerbroek@gmail.com.

Ontwikkeling doarpssintrum 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. 

Voor links Niek Luijt, secretaris, achter links Jeanette van der Horn van den Bos, achter midden Oeds de Jong, 
penningmeester en rechts Marij Goote Capel, voorzitter.
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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

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 

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, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com
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Ik had dit zelf nooit verwacht. Ook 
de bezoekers, uit alle windstreken, 
lieten zich niet weerhouden om 
naar ons dorp te komen en werd er 
her en der goed verkocht. 

Zoals gewoonlijk reden de eerste 
auto’s al voor 10 uur door straten. 
Voor 11 uur waren er al mensen 
die wat bij de deelnemers wouden 
kopen. Eigenlijk begint de Sale om 
11 uur waardoor nog veel deelne-
mers hun spulletjes aan het uitstal-
len waren. Er was weer van alles te 
koop. Kleding, boeken, speelgoed, 
zelfgemaakte artikelen, huishoude-
lijke artikelen, decoratie, enz. Dertig 
adressen stonden op de deelnemers-
lijst. Deze lijst met plattegrond was 
te vinden op de Facebook pagina en 
lagen bij eethuis Stap es in. 

Deelnemers die zich aangemeld 
hadden via de mail, kregen deze lijs-
ten als pdf bestand in hun mail. Ook 

was er een link die opende in Maps 
waar alle adressen op te zien waren.
Het was weer erg gezellig. Voor 
mijn gevoel was het drukker dan 
vorig jaar. Met af en toe een spet-
tertje en een stevig windje. Hadden 
wij het toch heel erg getroffen met 
het weer.

Ik heb een hoop positieve reacties 
mogen ontvangen en daar doe ik 
het voor. Ik vind het super leuk 
om te zien en te horen dat het wel 
gewaardeerd wordt dat er een Sale 
wordt georganiseerd. Ik doe het met 
veel plezier en vind het ook leuk om 
te doen. Daarom ga ik er gewoon 
mee door en zal de volgende Garage 
Sale plaats vinden op zaterdag 8 
mei 2021.

Ik hoop dat alles dan weer een 
beetje normaal is en de maatregelen 
niet verscherpt worden, maar we 
hebben nu wel laten zien dat ook in 

corona tijd er best een Garage Sale 
kan plaats vinden.

Ik wil de deelnemers heel erg bedan-
ken voor hun vertrouwen. Ik hoop 
dat jullie weer enthousiast mee gaan 
doen op zaterdag 8 mei 2021. Zover 
is het nog lang niet maar noteer 
hem alvast in je agenda. Als het bijna 
weer zo ver is om je aan te melden 
zal ik weer artikelen plaatsen in 
de dorpskrant. Heb jij Facebook 
maar ben je nog geen lid van de 
Facebookgroep, doe dat vandaag 
dan nog. Hier komt alle informatie 
op te staan die te maken heeft met 
de Garage Sale. Ook op Instagram is 
Garage Sale Donkerbroek te vinden. 
Bezoekers en kopers jullie ook heel 
erg bedankt, wij verwelkomen jullie 
graag de volgende Garage Sale weer.
Heb je nog vragen of zou je nog 
andere informatie willen spreek mij 
aan of stuur een berichtje of mail.

Groetjes Annelies

E-mail: 
garagesaledonkerbroek@gmail.com
Facebook: 
Garage sale Donkerbroek
Instagram: 
@garagesaledonkerbroek

Geslaagde Garage Sale
Zaterdag 12 september heeft er weer een Garage Sale in 
Donkerbroek plaats gevonden. Met de nodige maatregelen door 
de corona, viel het mij ontzettend mee hoeveel deelnemers er 
meededen. 

Geachte dorpsgenoten,
De zomervakantie is alweer eventjes voorbij, dit betekent dat 
de Nachtdravers weer gaan beginnen aan het nieuwe winter-
seizoen. Dit winterseizoen zal anders dan anders gaan, gezien 
de omstandigheden hebben we dit jaar ons jaarlijkse wokuitje 
overgeslagen. 
Verder wachten we dit seizoen af hoe de ont-
wikkelingen rond corona gaan zijn en hierbij 
houden we ons aan de richtlijnen van het 
RIVM. Dit lijdt er ook toe dat het nog niet 
bekend is hoe we het aankomende seizoen 
gaan invullen, de eerste vergadering is onder-
tussen geweest en iedereen is er weer met volle energie ingestapt. Dit jaar 
hebben we afscheid genomen van Patrick ten Hoor en Janine Visser, ze zijn 
bedankt voor hun inzet bij de Nachtdravers door middel van het erelid vest 
van de Nachtdravers. Ze kunnen zich vanaf nu ´erelid van de Nachtdravers´ 
noemen. Voor deze ´ereleden´ hebben uiteraard nieuwe leden gekregen, dit 
zijn Tsjeard Jongsma en Steven Stoker. Deze leden hebben ondertussen 
al een vergadering meegemaakt en kijken heel erg uit naar het nieuwe 
seizoen.

Misschien dat u het al heeft gemerkt maar de welbekende ‘Nachtdravers 
envelop´ zit weer in de dorpskrant. Deze envelop wordt in de periode van 
10 t/m 25 Oktober opgehaald door de Nachtdravers. Let op geef alleen de 
envelop mee aan een echte Nachtdraver, deze kunt u herkennen aan het 
Nachtdravers vest en zijn of haar witte Nachtdravers sjaal. Wij waarderen 
het enorm als de briefjes worden ingevuld zodat wij weer een nieuwe en 
terechte donkerbroekemer van het jaar kunnen kiezen en aan het einde van 
het jaar leuke giften kunnen geven.

De Nachtdravers hopen er weer een leuk en gezellig seizoen van te maken 
met z’n allen en dat wederom iets kunnen betekenen voor ons dorp. In de 
volgende dorpskrant zult u weer een update lezen van de Nachtdravers. 
Heeft u verder nog vragen dan kunt u altijd contact opnemen met de voor-
zitter, Nico de Boer; 06-220557719.

De Nachtdravers

Beide zijn ze opgegroeid in 
Hoornsterzwaag. Daar hadden ze 
hun boerderij en brachten ze 4 
dochters groot. Toen het werkende 
leven gedaan was, zijn ze verhuisd 
naar Jubbega, waar ze 20 jaar woon-
den. Sinds 2½ jaar wonen ze nu 
in Donkerbroek. Dat was wel even 
wennen, maar wat woont het hier 
leuk.

“Zulke leuke, gewone mensen”
Dat was ook goed te merken op deze 
bijzondere dag. De buurt vlagde 
voor hen, de attenties, bloemen en 
felicitaties van familie, kennissen, 
maar ook buurt- en dorpsgenoten 
stroomden binnen! Daar willen 
Koop en Gooitske iedereen hartelijk 
voor bedanken. Dat was hartverwar-
mend!

De dag begon al goed met een 
bezoekje van de Burgemeester van 
Donkerbroek (en zijn dochter). Hij 
schudde hen, op gepaste afstand, 
de hand en overhandigde hen een 
bloemetje namens het dorp.

Zijn dochter had bovendien een 
mooie tekening voor hen gemaakt!
Even later kwam ook nog de fotograaf 
van de Nieuwe Ooststellingwerver 
om wat mooie plaatjes te schieten 
voor de krant. ’s Avonds werd de dag 
afgesloten met een gezellig eten-
tje met kinderen en kleinkinderen. 
Koop en Gooitske kijken terug op 
een heel geslaagde dag.

Diamanten bruidspaar
Dinsdag 18 augustus was voor Koop en Gooitske Koopstra een 
gedenkwaardige dag. Ze vierden die dag dat ze 60 jaar getrouwd 
waren!

Mede dankzij een subsidie uit 
Het Fonds Ooststellingwerf en 
steun van Reuma-Nederland 
kon Reumapatiëntenvereniging 
Ooststellingwerf (RPVO) begin dit 
jaar starten met nieuwe activitei-
ten. 

Er was aardig wat belangstelling, 
maar door het coronavirus is in 
maart alles stil komen te liggen. 
“In plaats van de verwachte groei, 
zijn we hierdoor deelnemers kwijt-
geraakt”, vertelt penningmeester 
Henk Vlaming teleurgesteld.

Samen met het bestuur stelt hij nu 
alles in het werk om de diverse acti-
viteiten opnieuw onder de aandacht 
te brengen. “Want verantwoord in 
beweging komen en blijven is van 
essentieel belang voor reumapatiën-
ten.”

De RPVO organiseert al jaren op 
elke woensdagmorgen in zwembad 
De Boekhorst het ‘zwemmen in 
extra verwarmd water’. “Aangezien 
niet iedereen zich aangetrokken 
voelt tot een zwemactiviteit, heb-
ben we gezocht naar andere moge-
lijkheden.”

Dankzij de subsidie kon op 31 janu-
ari gestart worden met ‘Bewegen 
op muziek’. Door het coronavi-
rus kwam alles een paar maan-
den stil te liggen. De draad is nu 
weer opgepakt, uiteraard op een 
veilige manier volgens de actuele 

RIVM-maatregelen.” Het ‘Bewegen 
op muziek’ vindt elke vrijdagmid-
dag plaats van 16.00 - 17.15 uur 
bij dansstudio Clarette en Léon in 
Oosterwolde. Net als bij het zwem-
men is er na afloop de gelegen-
heid om bij een kop koffie of thee 
in gesprek te gaan met lotgenoten 
en/of de vrijwillige coördinatoren 
van de RPVO die aanwezig zijn. De 
kosten bedragen € 9,- per maand en 
daarbij komt het jaarlijkse lidmaat-
schap van de RPVO van € 16,-. 

Ook is een herstart gemaakt betref-
fende de nieuwe maandelijkse voor-
lichtings- en ontmoetingsbijeen-
komst ‘Goed om te weten’. Deze 
bijeenkomsten vinden elke laatste 
donderdag van de maand plaats van 
13.00 - 16.00 uur bij dansstudio 
Clarette en Léon. Op 24 septem-
ber wordt een lezing verzorgd over 
de traumahelikopter en 29 oktober 
staat in het teken van euthanasie. 
De toegang is voor leden gratis, 
inclusief twee consumpties. Niet-
leden betalen per keer € 3,-. Wie 
geïnteresseerd is, kan zich gewoon 
voor aanvang aan de deur melden.

Voor het ‘Bewegen op muziek’ en 
‘zwemmen in extra verwarmd water’ 
geldt dat belangstellenden zich 
eerst even moeten aanmelden bij 
secretaris Reinie Veenstra, tel: 0516 
- 520569 of e-mail secretarisRPVO@
gmail.com.

Herstart nieuwe activiteiten
reumapatiëntenvereniging

Kaartje?Kaartje?Kaartje?
Taartje?

Hoe verras
jij ouderen?
Vrijdag 2 oktober

Kijk voor meer informatie op
nationaleouderendag.nl
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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,- 

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

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

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

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

www.bakkerijvandermolen.nl
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1. Geluidsoverlast:
De buren maken veel lawaai. 
Bijvoorbeeld omdat ze slaan met 
deuren, schreeuwen, gillen, harde 
muziek draaien of de televisie op 
een hoog geluidsniveau zetten. Ook 
stampen op de trap of de laminaat-
vloer, lawaai van gereedschappen bij 
nacht en ontij, klussen op zondag 
of muziekinstrumenten zijn bron 
van ergernissen. En wat te denken 
van bedgeluiden of het geronk van 
brommers of motoren buiten of in 
de schuur. 
Bespreek uw probleem met de 
buren. Misschien hebben ze hele-
maal niet door dat ze overlast ver-
oorzaken. Maak duidelijke afspra-
ken. 

Suggesties:
•  Eenvoudige maatregelen los-
sen vaak veel geluidsoverlast op. 
Denk aan (andere) vloerbedekking, 
gordijnen, rubber doppen onder de 
wasmachine, trillingsvrij ophan-
gen van speakers. Bekijk de tips 
op de website van de Nederlandse 
Stichting Geluidshinder (www.nsg.
nl).
•  Helpt een goed gesprek niet? Vraag 
dan of andere buren ook overlast 
hebben, zodat u misschien samen 
actie kunt ondernemen. Vraag dan 
hulp van Buurtbemiddeling en/of 
meld uw klacht bij de verhuurder 
of de politie. 

2. Bedreiging / treiteren /
verbaal geweld
Een lange reeks ergernissen die 

met communicatie of het gebrek 
daaraan te maken hebben. U kunt 
niet met een normale manier met 
de buren praten en ze boezemen u 
zelfs angst in. Ze ontploffen bij het 
minste of geringste en trekken zich 
nergens wat van aan. Ze spugen, 
roddelen, vloeken en schelden. Of 
ze groeten niet, voelen zich heel wat 
en kijken op u neer. Ook komt het 
voor dat buren eerst goede vrien-
den zijn en door een verandering 
(bijvoorbeeld de nieuwe vriendin 
van de buurman) ineens tegenover 
elkaar staan. 

Suggesties:
•  Ook al is het moeilijk, probeer 
toch in gesprek te gaan. Blijf zelf 
rustig, ga zeker niet terug schelden 
en ga op tijd weg als het gesprek uit 
de hand dreigt te lopen. 
•  Iedereen communiceert op een 
andere manier. Soms zeggen men-
sen in het vuur van hun emoties 
dingen die ze eigenlijk niet zo sterk 
bedoelen. Oordeel daarom niet te 
snel. 
•  Een goed gesprek lukt echt niet 
en u heeft last van het gedrag van 
de buren? Onderneem dan actie. 
Wachten tot het vanzelf overgaat, 
werkt meestal niet. Vraag de hulp 
van Buurtbemiddeling en/of meld 
uw klacht bij de verhuurder of de 
politie.

3. Problemen met de tuin /
erfafscheiding
De tuin zorgt regelmatig voor 
burenruzies. De schutting is een 

Top 3 van burenruzies

In deze tijd waarin de wereld op 
zijn kop staat door COVID-19 is 
stoppen met roken belangrijker dan 
ooit. Rokers zijn extra gevoelig 
voor longinfecties en door de her-
haalde hand-mondbeweging lopen 
zij een extra risico op COVID-19. 

Roken is een onderschatte versla-
ving, die niet eenvoudig te door-
breken is. Nicotine zorgt voor de 
activering van het beloningsysteem, 
waardoor het stofje dopamine (geeft 
een tevreden gevoel) vrijkomt. 
Daarnaast is het voor velen een 
gewoonte die vaak gedurende (tien-
tallen) jaren, vele malen per dag 
ingesleten is geraakt. Het is dus niet 
makkelijk om te stoppen met roken, 
maar gelukkig zijn er tegenwoordig 
hulpmiddelen en kan uw huisarts/
Praktijkverpleegkundige begelei-
ding bieden. De kans op slagen met 
begeleiding is twee tot vier keer 
groter dan op eigen kracht. 

Oktober staat in het teken van stop-
pen met roken. Doe ook mee en 
start met je 28 dagen niet roken 
reis (en hopelijk duurt deze reis 
voor altijd). 

Stoppen met roken doe je 

niet alleen. Uw huisarts en/of 
Praktijkverpleegkundige kan u hier-
bij persoonlijk begeleiden en met u 
een stopplan maken met de juiste 
hulpmiddelen. Wist u dat stoppen 
met roken begeleiding via uw huis-
artsenpraktijk volledig vergoedt 
wordt en uw geen eigen risico kost?

In de maand oktober willen wij 
meevaren op de Stoptober cam-
pagne. Als u mee wilt doen, 
maakt u voor 1 oktober (of zo 
snel mogelijk) een afspraak bij de 
Praktijkverpleegkundige. Na het 
intakegesprek en het opstellen van 
een plan gaat de verdere begelei-
ding via de Stoptober groepsapp  of 
telefonisch. Natuurlijk bent u na 
oktober ook van harte welkom voor 
stoppen met rokenbegeleiding.

Stop nu met roken en verbeter je 
gezondheid, voel je fitter, krijg een 
betere conditie, haal makkelijker 
adem, proef en ruik beter, krijg 
schonere vingers en tanden, bespaar 
een hoop geld en wees trots op 
jezelf! 

Wilt u meer informatie? Maak dan 
een afspraak bij uw huisartsenprak-
tijk (tel. 0516-491250).

berucht voorbeeld. Die wordt ver-
nield, zonder overleg weggehaald 
of hij valt om en overleg over een 
oplossing is niet mogelijk. Andere 
ergernissen zijn gebrek aan onder-
houd, schaduw van bomen of hagen, 
zonder overleg snoeien bij de buren, 
vallende bladeren en bomen die 
teveel schaduw geven. En wat te 
denken van schuurtjes in de tuin, 
belemmering van uitzicht, zonne-
schermen, bladeren van de boom 
van de buren in de tuin.

Suggesties:
•  Bespreek uw probleem met de 
buren. Misschien hebben ze hele-
maal niet door dat ze overlast ver-
oorzaken. 
•  Onderzoek wat precies de regels 
zijn voor bomen, schuttingen, heg-
gen en andere tuinafscheidingen. 
•  Heeft u last van overhangende 
takken? Vraag de buren dan vrien-
delijk om die te snoeien. Leg uit 
waarom u dat graag wilt, zodat 
de buren uw verzoek begrijpen.  
Overigens moet u de buren wel 
in uw tuin laten als dat voor het 
snoeien nodig is. Willen de buren 
niet meewerken?  Misschien mag u 
dan zelf de takken snoeien! 
•  Willen de buren niet samen met 
u een schutting plaatsen? Zet er dan 
een op uw eigen grond neer. Bij het 
Kadaster kunt u eventueel navragen 
waar de erfgrens precies loopt.

Buurtbemiddeling: 06 - 54 35 08 55 
/ 0516 - 56 72 20 of via buurtbemid-
deling@scala-welzijn.nl

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

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

In bijna alle Friese gemeen-
ten maakt de Fietsschool van de 
Fietsersbond Doortraproutes. 
Doortraproutes zijn rondjes van 
ongeveer 20-25 km, mooi, groen, 
over redelijk ruime paden, met 
weinig obstakels en relatief veilige 
kruisingen. 

Het zijn routes in eerste instantie 
bedoeld voor oudere fietsers, maar 
iedereen kan ze natuurlijk fietsen. 
De eerste routes zijn ontwikkeld en 
nu zoeken we oudere fietsers die ze 
willen testen en hun mening hier-
over willen geven.

Er zijn nu Doortraproutes te testen 
in de volgende plaatsen: Berlikum 
(2 routes), Damwâld, Dokkum, 
Drachten (2 routes), Franeker, 
Joure, Heerenveen (2 routes), 

Leeuwarden – Camminghaburen (2 
routes), Oosterwolde, Sneek (2 rou-
tes) en Ureterp.

Wilt u zo’n route uitproberen? Stuur 
dan een mailtje naar de Fietsschool 
fietsschool@fietsersbond.nl. En ver-
meld daarbij van welke plaats u een 
route wilt ontvangen. U ontvangt 
daarbij ook een link naar een korte 
enquête over de route.

Doortraproutes, een initiatief van de 
Friese Fietsschool, worden gemaakt 
in opdracht van het Regionaal 
Orgaan Verkeersveiligheid en 
de Friese gemeenten, als onder-
deel van het landelijke programma 
Doortrappen. 
Meer informatie: fietsschool@fiet-
sersbond.nl.

Oudere fietsers gezocht
Wie wil de Doortraproutes uitproberen?

Roken in coronatijd
Stop met persoonlijke begeleiding 
en de Stoptoberapp! 

Data 
verschijning 
Op ’e Hichte

• 30 oktober
• 27 november
• 18 december

Ekowax Cleaning Products uit 
Donkerbroek is een jong en dyna-
misch bedrijf wat zich voorname-
lijk bezig houdt met verkoop van 
duurzame reinigings- en onder-
houdsproducten veelal op basis van 
nano-technologie. Met o.a. toepas-
singen voor automotive, sport & 
recreatie, woning, kantoor, land-
bouw, industrie etc.

Ekowax biedt innovatieve reini-
gings- en onderhoudsproducten 
zoals het inmiddels al redelijk 
bekende “Ekowax Wassen Zonder 
Water”. Hiermee reinig je streeploos 

en krasvrij iedere niet poreuze 
ondergrond en laat het glanzen als 
nooit tevoren door de waxlaag die 
achterblijft en dat alles zonder het 
gebruik van kostbaar drinkwater en 
schadelijke chemicaliën.

Met ons bedrijf Ekowax waren 
we aan een nieuwe stap toe om 
onze naamsbekendheid te vergro-
ten en als trouwe supporter van 
Sc-Heerenveen is het dan al gauw 
voor de hand liggend dat je naar 
mogelijkheden kijkt waarbij je ook 
je eigen favoriete club ondersteunt, 
aldus eigenaar Sjirk Schepers.

Bij Ekowax draait het om snel, 
gemakkelijk en duurzaam onder-
houd, wat veel tijd, grondstoffen en 
dus ook geld kan besparen. Samen 
met SC-Heerenveen gaan we voor 
een duurzame samenwerking en 
samenleving, waarbij kwaliteit voor-
op staat. 

Kijk voor meer informatie op 
www.ekowax.nl of 
www.facebook.com/ekowax.nl/
Ekowax Cleaning Products
Schapendrift 1i Donkerbroek 
Tel: 06-82232347

Ekowax Cleaning Products tekent
sponsorcontract met Sc Heerenveen



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek september 202014

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:

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.

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

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

www.hondenschooljoka.nl
 
Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043
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Een half jaar terug, 19 maart 2020, 
was het precies 100 jaar geleden  
dat Coba Jonker in Donkerbroek 
werd geboren. Nu zult u denken, 
wat is er zo bijzonder aan Coba 
Jonker ? 

Coba Jonker haar naam is ontegenzeggelijk 
verbonden aan de voormalige wielerbaan 
‘De Zwaluw’ in de wandelbos Ontwijk in de 
jaren dertig van de vorige eeuw en is mede 
symbool voor de emancipatie van vrouwen 
in de sportwereld. 
In augustus van dit jaar was er in het nieuws 
melding van het feit dat een vrouwelijke 
voetbalster uit Menaam toestemming van 
de KNVB kreeg om in de herencompetitie  
mee te voetballen. Een mooi voorbeeld van 
de verdere emancipatie van vrouwen in de 
sportwereld. 85 jaar geleden deed Coba 
Jonker hetzelfde al in de wielersport. Als 
eerste vrouw in Friesland kreeg zij reeds in 
1935 een wielerlicentie om deel te nemen 
aan wielerbaanwedstrijden voor mannen. 
Dit terwijl het wielrennen voor vrouwen pas 
in 1965 officieel werd erkend.
Er waren op dat moment twee wielerbanen 
in Friesland, te weten een houten baan in 
Leeuwarden en een betonnen baan in de 
wandelbos Ontwijk bij Donkerbroek. Coba 
Jonker was een dochter van Klaas Jonker. De 
familie Jonker had een winkel met huishou-
delijke artikelen aan de Herenweg 3, daar 
waar nu Friso Zekerheid kantoor houdt. De 
heer Jonker was een wielerfanaat en nam 
in 1933 mede initiatief tot de bouw van een 
professionele wielerbaan in Donkerbroek. 
Naar voorbeeld van een wielerbaan uit 
Noord-Brabant werd op 22 juli 1934 wie-

lerbaan de Zwaluw geopend met sprintwed-
strijden, ploegenachtervolgingen en kop-
pelwedstrijden. Klaas Jonker werd directeur 
van de wielerbaan.
Coba was destijds aangesloten bij de 

Federatie van 
Wielerclubs in Noord 
Nederland en reed 
op 15-jarige leeftijd 
haar wedstrijden met 
de juniorenjongens. 
Coba fietste absoluut 
niet onverdienstelijk 
en kwam regelmatig 
met een medaille en 
bloemen thuis.
De wielerbaan was in 
eerste instantie aan-
gelegd met een aar-
den baan, maar deze 
werd vrij snel vervan-
gen door betonplaten 

waardoor een respectabele baan ontstond. 
Er waren jaarlijks wedstrijden maar het 
bleek lastig de touwtjes financieel aan elkaar 
te knopen. Op 28 augustus 1938 werden de 
laatste wedstrijden verreden. In 1939 werd 
de baan ontmanteld en werden de onderde-
len verkocht.
Coba Jonker was een allroundster op het sta-
len ros en kon uit de voeten op de betonnen 
baan maar ook op de grasbaan en in weg-
wedstrijden. Door haar mannelijke collega’s 
werd ze volledig geaccepteerd en serieus 
genomen. Op de baan was haar grote speci-
aliteit de afvalwedstrijd.
Naast het wielrennen hield ze ook van tur-
nen en korfballen. Haar grootste passie 
ging echter uit naar de zwemsport. Na haar 
huwelijk werkte ze lange tijd in het open 
lucht zwembad te Oosterwolde.
Ze trad in juli 1944 in het huwelijk met 
Albert (Appie) Koning uit Oosterwolde. 
Appie was ook geen onbekende naam in 
het wielrennen en had de nodige successen 
tijdens regionale wielerwedstrijden. Na de 
oorlog werd hij echter landelijk bekend met 
motorraces, met als één van de hoogtepun-
ten de winst van de terreinrace Nederland-
België-Engeland op Duinrell in 1950 die 
hij samen met twee andere coureurs won. 
Daarnaast waren er gouden medailles in 

de zesdaagses van Oostenrijk (1952) en 
Tsjecho-Slowakije (1953). In 1954 kwam 
echter hij op 33-jarige leeftijd op tragische 
wijze om het leven bij een ernstig motor-
ongeluk bij Barneveld waar hij door een 
vrachtwagen werd overreden. Coba bleef 
met drie kinderen achter.  
Coba Jonker is 79 jaar oud geworden. Op 
17 december 1999 is zij overleden. Ze ligt 
samen met haar man begraven op de alge-
mene begraafplaats van Oosterwolde. 
In 1965 liet zij in een interview met de 
Friese Koerier weten dat ze haar mening 
over het dameswielrennen in de loop der 
jaren had bijgesteld.  “Ik heb het altijd graag 
gedaan en houdt ook nog steeds alles bij. 
Maar uiteindelijk is wielrennen vanwege 
esthetische redenen toch niet echt een sport 
voor dames”, aldus Coba.    
Anno 2020 ontlokt deze ontboezeming een 
glimlach op het gezicht want hoe anders is 
het tegenwoordig. Coba Jonker speelde 85 
jaar geleden onbewust al een rol in de als-
maar doorgaande emancipatie van de sport 
en met haar verhaal kregen we een inkijk op 
de roemruchte (relatief korte) geschiedenis 
van de Wielerbaan de Zwaluw in de wandel-
bos Ontwijk. 
Deze geschiedenis zal dan ook zeker een 
plek krijgen in de ontwikkeling van de his-
torische route in en rondom Donkerbroek.

Na het succes van de eenmalige 
historische route ‘Onzichtbaar 
Donkerbroek’ tijdens het 500-
jarig bestaan van de gemeente 
Ooststellingwerf in 2017 is vanuit 
het Documentatiecentrum Don-
kerbroek onderzoek gedaan of een 
permanente historische route in en 
rondom Donkerbroek haalbaar is.
Een projectgroep bestaande uit dorps-
genoten Johannes van der Heide, Symen 
Timmermans, Jouke Jongsma en Bert Rekker 
hebben een projectplan opgesteld en via 
Dorpsbelang een subsidieaanvraag gedaan 
bij een aantal leefbaarheidsfondsen waar-
onder het gemeentefonds 2019 en het Iepen 
Mienskipfûnds van de provincie. Deze sub-
sidie is in het voorjaar van 2020 toegekend.
De projectgroep heeft nu een periode van één 
jaar om de historische route te realiseren. 
Het streven is om de route uiterlijk najaar 
2021 in gebruik te nemen. De werkgroep is 
op dit moment ‘drok dwaande’ om fotoma-
teriaal en informatie ten aanzien van een 
50-tal locaties in en rondom Donkerbroek te 
inventariseren. Ook is het de bedoeling dat 
de informatieborden via een QR-code voor 
meer uitgebreide informatie aan een web-
site van het Documentatiecentrum gekop-
peld worden. De informatieborden en de 
website zullen in samenwerking met een 
aantal opleidingen van het ROC de Friese 
Poort ontwikkeld worden.

-In de aanloop naar de uitrol van de histori-
sche route zullen er tevens regelmatig arti-
kelen over historische wetenswaardigheden 

in en rond Donkerboek in de dorpskrant en 
op de dorpssite verschijnen. Het artikel over 
Coba Jonker en de wielerbaan ‘de Zwaluw’ 

verderop in deze editie is hiervan de eerste. 

Wordt vervolgd.. 

Coba Jonker 100 jaar geleden geboren

Donkerbroek krijgt een historische route

Onzichtbaar Donkerbroek 2017 (foto door: Durk Poortinga)
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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

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

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
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15 september het NK tijdrijden in 
Amsterdam. Het werd op de 20 
km lange tijdrit een bloedstollend 
spannende strijd met de wereld-
kampioenen Ter Schure en Fransen. 
Uiteindelijk waren Tristan en Patrick 

met een gemiddelde snelheid van 
53,9 km/h 3 sec sneller en wisten ze 
toch wel verrassend de Nederlandse 
titel te pakken.

19 september het NK op de weg in 

Utrecht. Op het prachtige parcours 
bij de Nedereindse berg behoorden 
Tristan en Patrick als de regerende 
wereldkampioenen natuurlijk bij 
de favorieten. Het werd een afval-
race en uiteindelijk wisten Tristan 
en Patrick solo te finishen en zo 
prolongeerden ze hun Nederlandse 
titel.

Dubbel NK succes voor Tristan Bangma

Voor Tristan Bangma en zijn piloot Patrick Bos stonden er na 
een wedstrijdloze periode vanwege het coronavirus eindelijk 
twee Nederlandse kampioenschappen op het programma.

Rabobank sponsort 
nieuwe biljartlakens
Op donderdag 2 juli werd de biljartclub Sin en Wille uitgenodigd bij 
Rabobank "Heerenveen-Zuidoost Friesland". De biljartclub had een aan-
vraag gedaan bij het Coöperatiefonds voor de vervanging van de biljart-
lakens voor de beide verenigingsbiljarts. In verband met Corona werd er 
een ludieke drive-through georganiseerd buiten het bankgebouw. Sin en 
Wille, vertegenwoordigd door Gerrit Sleifer en Durk Poortinga mocht een 
cheque ter waarde van € 670,- ontvangen, die inmiddels is besteed aan de 
vervanging van de biljartlakens. 

Rabo Clubsupport 
Wij ons aangemeld voor het Rabo 
Clubsupport fonds. Onze inschrijving is 
goedgekeurd en we vragen dan ook aan 
iedereen die bij de Rabobank bankiert om 
op ons te stemmen.

Dit jaar gaan we voor het aanpakken van 
de kleedruimtes aangezien die dringend 
behoefte hebben aan een opknapbeurt. 
Hygiëne staat hoog in het vaandel en die 
kunnen we straks niet meer garanderen 
als we hier niet op ingrijpen.

Dus let op berichtgeving van de Rabobank 
want na 30 september kan er worden 
gestemd. Hoe meer stemmen we krijgen des te meer kans maken we op 
een mooi bedrag!

Grote Clubactie
De financiële impact van de coronacrisis 
is groot bij het verenigingsleven. Juist 
daarom doen we weer mee met de Grote 
Clubactie. Zeker na het succes van vorig 
jaar waarbij we € 2361,-- hebben opge-
haald.

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 op het verkoopboekje die op afstand 
kan worden in gescand. Daarnaast zijn er de superloten (vijftig 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 september gestart maar gezien huidige omstan-
digheden zullen wij iets langer nodig hebben om de organisatie rond te 
krijgen.

Dus binnenkort kunt u weer 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 opmerkingen zijn, wilt u met ons in overleg 
of behoefte aan informatie? Het dagelijks bestuur is te bereiken via 
omnisvdonkerbroek@gmail.com. 

Op vrijdag 21 augustus konden de 
biljarters eindelijk weer los op het 
groene laken. Vanwege de Corona 
perikelen was begin maart de com-
petitie afgebroken en het Stap es In 
Eindtoernooi uitgesteld. 

Ook het 25 jarig jubileum, dat was 
gepland voor september is voorlo-
pig uitgesteld naar het voorjaar van 
2021.

Veertien deelnemers streden in 
twee poules in een halve competitie 
tegen elkaar om de prijzen. Het 
toernooi begon om 13.00 uur en na 
enige uitleg werden de posities op 
beide tafels ingenomen.

Spannende partijen
Er ontspon zich in beide poules 
een spannende strijd. Al gauw werd 
het duidelijk dat de winnaars van 
vorig jaar (Auke Drenth en Sjoerd 
de Jong) het erg moeilijk zouden 
krijgen om hun titel te prolon-

geren. Na veel spannende partijen 
werd in Poule A Jan Visser uitein-
delijk de winnaar op gemiddelde, 
gevolgd door Wim de Vries (2e) met 
hetzelfde aantal punten en Gerrit 
Sleifer (3e). In Poule B trok Herman 
Boerrigter aan het langste eind. 
Tweede was daar Herman Booijink 
(ook op gemiddelde) en derde 
Sjoerd de Jong met hetzelfde aantal 
punten. De beide winnaars staan in 
het midden van de foto boven....

Eindstand Poule A: 1. Jan Visser 6-8 
(1,026) 2. Wim de Vries 6-8 (0,805) 
3. Gerrit Sleifer 6-6 (0,962) 4. 
Anne Visser 6-5 (0,731) 5. Lambert 
Snijder 6-4 (0,806) 6. Auke Drenth 
6-4 (0,806) 7. Durk Poortinga 6-1 
(0,639)

Eindstand Poule B: 1. Herman 
Boerrigter 6-9 (1,061) 2. Herman 
Booijink 6-7 (1,056) 3. Sjoerd de 
Jong 6-7 (1.048) 4. Wim Wolters 6-5 

(1,000) 5. Jetse Visser 6-5 (0,778) 
6. Leen van der Wel 6-5 (0,722) 7. 
Teake Soepboer 6-2 (0,771)

Clubkampioenen
Ook werden de Clubkampioenen 
2019-2020 bekendgemaakt. Bij de 
middagploeg werd Lambert Snijder 
overtuigend winnaar over de 26 
gespeelde competitieronden. Bij de 
avondploeg was Herman Booijink 
de beste. Beide spelers mogen thuis 
9 maanden met de wisselbeker 
pronken, want we hopen voor 2020-
2021 weer op een normaal seizoen 
met een slottoernooi ergens in mei.

Sponsor Stap es In
Halverwege de middag werden we 
weer verblijd met allerlei heer-
lijke hapjes van onze vaste spon-
sor Eethuis "Stap es In". Wietse en 
Thea hadden weer enorm hun best 
gedaan en de hapjes waren dan ook 
in een mum van tijd "schoon op". 

Jan Visser en Herman Boerrigter 
winnaars Stap es In biljarttoernooi

UW KOPIJ IN DE KRANT
EN OP DE DORPSSITE?

Stuur dit dan naar beide redacties!
dorpskrant.opehichte@gmail.com

donkerbroek@gmail.com
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Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

VOOR HET ONTWERPEN & DRUKKEN VAN:

huisstijlen, brochures, kranten, posters,
flyers, drukwerk bedrijven, stickers,

reclameborden/vlaggen,
geboorte-/trouwkaarten, rouwdrukwerk

Mr. Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78
info@bvkvormgever.nl
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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a
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al

a

scalascala

Protestantse Gemeente
Donkerbroek-Haule

Op zondag 18 oktober a.s. nemen we 
om 9.30 uur in een feestelijke dienst
in de Sintrumtsjerke

UITNODIGING

afscheid van 
dominee Wieger Baas

Wilt u/jij hierbij aanwezig zijn, dan kunt u/jij 
zich opgeven tot donderdag 15 oktober 
18.00 uur bij mevr. G. Kroondijk, 
tel. 06-13305564 of 0516-491473
VOL = VOL

PERSOONLIJK AFSCHEID NEMEN 
VAN DOMINEE WIEGER BAAS KAN OOK
Hiervoor is er op zondagmiddag 18 oktober in
Pro Rege gelegenheid. We willen dit graag over 
de middag verspreiden. 
U heeft de mogelijkheid om zich op te geven tussen:
14.00 en 15.00 uur
15.00 en 16.00 uur
16.00 en 17.00 uur

Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij mevr. G. Kroondijk
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Donkerbroek/Dio/Odis/VZK = KORFBAL

Thuiswedstrijden
t/m 24 oktober 2020
(Wijzigingen voorbehouden

Zaterdag 26 september:
VZK/D’broek/D/O D1 – TFS D1 11.00 uur
Dio/D’broek/O/V D2 – Noordenveld D2 11.00 uur
VZK/D’broek/D/O E1 – Udiros E1 10.00 uur
Dio/D’broek/O/V E2 – Olympia E1 10.00 uur
Odis/D’broek/D/V E3 – WWMD E1 10.00 uur
VZK/D’broek/D/O F1 – Quick’21 F1 10.00 uur
VZK/D’broek/D/O C3 – Drachten  11.00 uur
Donkerbroek/D/O/V B1- Stadskanaal 14.15 uur
VZK/D’broek/D/O 1 – Thrianta 1 17.00 uur
VZK/D’broek/D/O 2 – AVO 4 15.30 uur

Zondag 27 september:
DIO/D’broek/O/V 3 – AVO 5 13.00 uur
DIO/D’broek/O/V 4 – Noordenved 4 11.30 uur

Zaterdag 03 oktober:
Donkerbroek/D/O/V C1 – Rodenburg 13.00 uur
Dio/D’broek/O/V C2 – Harkema C1 10.00 uur
Dio/D’broek/O/V B2 – Wordt Kwiek B2 11.00 uur
ODIS/D’broek/D/V 5 – SIM 1 14.00 uur

Zaterdag 10 oktober:
Dio/D’broek/O/V D2 – Wordt kwiek D2 11.00 uur
Donkerbroek/D/O/V B1 – Nic/Hoogkerk 14.15 uur
Dio/D’broek/O/V 2 – It Fean/B’laan E2 10.00 uur
VZK/D’broek/D/O F1 – Rodenburg F2 10.00 uur
ODIS/D’broek/D/V 5 – De Hoeve 3 14.00 uur

Zondag 11 oktober:
DIO/D’broek/O/V 4 – DOW/TFS/WH 6 11.30 uur

Zaterdag 17 oktober:
VZK/D’broek/D/O 1 – Zwart Wit 1 17.00 uur
VZK/D’broek/D/O 2 – KIOS (R ) 4 15.30 uur
DIO/D’broek/O/V 3 – LDODK 6 13.00 uur
ODIS/D’broek/D/V 5 – SCO/Udiros/WK 14.00 uur

Zaterdag 24 oktober:
Donkerbroek/D/O/V C1 – Oertep/VKC 13.00 uur

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

Gezamenlijkheid
Voorwoord
Tsjonge. We hebben mekaar heel 
lang niet gesproken. We zaten in 
de staart van de zaalcompetitie 
2019/2020. Het 1e team zat in een 
loeispannende ontknoping. Weet u 
nog?  5 ploegen streden om het 
kampioenschap. Wie zou een mis-
stap maken? Hoe vielen de duels in 
de top? En toen kwam Corona. En 
stond alles stil.

Maar niet alles. De overleggen 
over de samenwerking tussen 
Donkerbroek, Dio (Oosterwolde), 
ODIS (Elsloo) en VZK (Haule) ging 
door. Op afstand, via videoverbin-
ding. Vlotte, zakelijke overleggen 
onder leiding van Haye Nicolai. 
Want we zaten in een vergevorderd 
stadium. Odis niet aan boord. Odis 
toch wel aan boord. Beslissingen 
over hoe met de indelingen van de 
ploegen werden genomen. “Drege” 
gesprekken natuurlijk over geld. 
Maar ook daar kwamen we uit. Hoe 
krijgen we de Activiteitencommissie 
bij elkaar, de Sponsorcommissie, 
de Aktie-commissie? Communicatie 
naar buiten? Waar spelen we? Welke 
shirts spelen we in?

En toen maar wachten hoe Corona 
zich zou ontwikkelen. Kunnen we 
na de zomervakantie weer los? De 
voorbereidingen werden in ieder 
geval wel getroffen: de oefencam-
pagne van de selectie werd uit-
gestippeld. De corona/RIVM-
maatregelen gedeeld en uitgewerkt. 
De omstandigheden ontwikkelden 
zich in juni en juli goed. De sport-
bonden onder auspiciën van NOC/
NSF gaven groen licht.

De onderlinge oefenwedstrijden lui-
den de start van het nieuwe, “geza-
menlijke” seizoen in. Op zaterdag 
29 september des morgens de pupil-
len; begin van de middag de aspi-

ranten; gevolgd door de senioren 2 
en 1 vanaf 15.30 uur.

De gehele dag heerste er een gezel-
lige sfeer op het sportpark te Haule. 
Veel ouders kwamen een kijkje 
nemen. En ondanks de enkele bui-
tjes werd er fanatiek gespeeld. (want 
het mocht weer  !!!). En gelachen 
(want dat mocht weer !!!). Buiten de 
lijnen. Op gepaste afstand.

In totaal zijn er 13 jeugdteams 
en 5 seniorenteams.
De jeugd speelt in eigen dorp. 
Waarbij de combinatieteams van 
Donkerbroekemers en Haulenaren 
deels in Haule (najaar) en deels 
in Donkerbroek zal spelen (voor-
jaar). Zo gebeurt het ook met de 
selectieteams 1 en 2 (najaar Haule, 
zaal Oosterwolde, voorjaar in 
Donkerbroek.

Senioren 3 bestaat uit enkel 
Oosterwoldenaren (en naar verluid 

onze Jelmer Oosterloo) en speelt 
dus te Oosterwolde.

Senioren 5 bestaat enkel uit jonge-
lui uit Elsloo en speelt dus aldaar 
de veldcompetitie. De senioren 4 is 
de mooie mix Donkerbroek, VZK en 
Dio. Nu in de najaarscompetitie te 
bewonderen te Oosterwolde. In het 
voorjaar naar alle waarschijnlijk-
heid te Donkerbroek. Senioren 1,2 
en 5 spelen op zaterdag. Senioren 3 
en 4 op zondag.
Op dit moment te bewonderen in 
Donkerbroek: de B1 en C1. En da’s 
de moeite zeker waard.

Zie voor de thuiswedstrijden 
“Wedstrijdschema t/m 24 oktober”.  
Hierbij geeft de 1e naam van de 
thuisploeg Donkerbroek/D/O/V of 
Dio/D’broek/O/V of VZK/D’broek/
D/O of ODIS/D’broek/D/V de loca-
tie aan waar gespeeld wordt ( 
Donkerbroek; Oosterwolde; Haule; 
Elsloo). Comprendez ???

(per 20-9-2020)

Aspiranten B1
OKO/BIES B3 3 6
Donkerbroek/D/O/V B1 3 4
Nic/Hoogkerk B2 3 2
Stadskanaal B1 3 0

Aspiranten B2
Donkerbroek/D/O/V B1 3 4
NKC N) B1 3 4
Wordt kwiek B2 3 2
Vitesse (Be) B1 3 2

Aspiranten C1
Nic/Hoogkerk C2 3 4
Oerterp/ VKC C1 2 2
Donkerbroek/D/O/V C1 2 2
Rodenburg/OWK/Sparta C2 1 0

Aspiranten C2
Harkema C1  3 6
Wordt kwiek C1  3 4
Noordenveld C1 2 2
Donkerbroek/D/O/V C2 3 0

Aspiranten C3
Boelenslaan / It Fean C2 3 6
OKO/Bies C1  2 2
Drachten C3 3 2
Donkerbroek/D/O/V C3 2 0

Pupillen D1
Harich D2 3 5
TFS D1 3 3
Donkerbroek/D/O/V C1 3 2
Lemmer D1 3 2

Pupillen D2
Drachten D3 3 4
Donkerbroek/D/O/V D2 3 4
Wordt kwiek D2  3 2
Noordenveld D2 3 2

Pupillen E1
Kinea E2 3 6
Donkerbroek/D/O/V E1 3 2
Udiros E1  3 2
LDODK E2 3 2

Pupillen E2
It Fean/ Boelenslaan E2 2 4
OKO/Bies E1 3 3
Olympia (T) E1 3 3
Donkerbroek/D/O/V E2 2 0

Pupillen E3
WWMD E2 3 4
Donkerbroek/D/O/V E3 3 3
It Fean/ Boelenslaan E4 3 3
TFS E1 3 2

Pupillen F1
LDODK F1 3 6
Rodenburg F2 3 4
Quick ’21 F1 3 2
Donkerbroek/D/O/V F1 3 0

Junioren A1
Heerenveen A2 2 4
Leonidas A1 2 4
Udiros/Kinea A1 3 4
SCO A1 2 2
VZK/Donkerbroek/
Dio/Odis A1 3 2
Harich A1 3 2
Nic/ Hoogkerk A3 3 2
Thrianta A1  2 0

Junioren A2
Noordenveld A2 3 6
VZK/Donkerbroek/
Dio/Odis A2  3 4
De Pein A1 3 2
Wordt kwiek A2 3 0

Senioren 1, klasse 2C
KVZ 1 3 6
HHV 1 3 5
DOS-WK 1 3 4
EKC Naas 1 3 4
Thrianta 1  3 2
Donkerbroek/D/O/V 1 3 2
Devinco 1 3 1
Zwart Wit 1 3 0

Senioren 2  
AVO 4 3 6
Donkerbroek/D/O/V 2 2 4
Apeldoorn 5 2 2
Juventa 4 2 2
EKC Naas 2 3 2
ZKC ’19 4 2 0
KIOS (R ) 4 2 0

Senioren 3  
LDODK 6 3 4
SIOS Wolvega 3 2 3
Olympia (T) 1 2
AVO 5 2 2
De Pein 3 3 2
Waterpoort 2 2 1 
Donkerbroek/D/O/V3 1 0

Senioren 4  
Noordenveld 4 3 5
DOW/TFS/Wez Handich 6 3 4
Donkerbroek/D/O/V 4 3 2
OKO/ BIES 4  3 1

Senioren 5  
SIM 1 3 6
SCO/Udiros/Wordt Kwiek 5 2 2
Donkerbroek/D/O/V 5 2 2
De Hoeve 3  3 0

Aukje Ekkels zit aan het stuurt bij 
de gezamenlijke Jeugdcommissie. 
Esther de Boer coördineert de 
jeugdwedstrijdleiders. Renita houdt 
mede het gezamenlijke financiële 
huishoudboekje in de gaten.

Alle jeugdploegen zijn voorzien van 
trainers en coaches.

Dus we kunnen los. In zoverre 
Corona het toe staat. Want die 
waart ook hier nog steeds rond. 
Dus gepaste maatregelen in ons 
clubhuis De Tobbe. Adviezen betreft 
omkleden, douchen, reizen. Gezond 
verstand voorop. Altijd de kop er 
bij !!!

Competitie jeugd
De competitie 2020/2021 is gestart. 
Zie voor de tussenstanden ‘Tussen-
standen’. 

Competitie Senioren
De senioren 1 komen uit in de klas-
se 2C. En dat is spelen in een grote 
regio. We nemen de ploegen met 
hun speellocatie efkes door: (want 
uw verslaggever is ook nieuwsgie-
rig). In volgorde van tussenstand 
(zie Tussenstand): KVZ - Zutphen; 
HHV - Hollandscheveld; DOS-WK 
- Enschede; EKC Naas - Enschede; 
Thrianta - Hoogeveen; VZK/

Donkerbroek/Dio/ODIS - Haule; 
Devinco - Deventer; Zwart Wit - 
Delden (naast Hengelo).

Gezellig
Senioren 2 heeft naast EKC Naas 
(met dubbele punt op 2e a) o.a. 
Apeldoorn en Juventa (Hardenberg) 
op het program. Voor de rest beken-
de ploegen uut de omkriten.

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 !!! 
Tegenwoordig beheert door die 
andere razende reporter : Jenny 
Veenstra. (met hulp van iedereen 

Tussenstanden zaalcompetitie

4 NOVEMBER:

Jaarvergadering
Korfbal

Aanvang 20.00 uur

Pupillen

Aspiranten C1

Aspiranten B

Aspiranten C3
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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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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

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

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


