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Stille zomer zang/muziek
Donkerbroek is rijk met twee 
goed bezette blaasorkesten t.w. 
Excelsior en de Bazuin met uiter-
aard de populaire groep Tsjuster 
Rocksum . De zangvereniging 
Looft den Heer is voor ons dorp en 
omstreken een heel goed gediri-
geerde groep van enthousiaste lief-
hebbers. Alle zangers en muzikan-
ten hebben het afgelopen seizoen 
veel optredens/oefeningen gedaan 
en zijn dus nu toe aan iets anders 
, n.l. even rust en vakantie beleven 
en dan weer toe werken naar een 
nieuw hobbymatig muziek/zang-
jaar. Stille zomer ?? Dacht ik niet. 
Dit dorp telt twee kerken en deze 
bezitten elk een prachtig historisch 
pijporgel . In de Sintrumtsjerke is 
het Van Gruisen orgel uit het jaar 
1820 gehuisvest en het is best eens 
de moeite waard om dit te zien en 
naar te luisteren. Dit kan uiteraard 
op zondagmorgen om half tien, 
maar soms ook op doordeweekse 
dagen wordt er op gespeeld en 
geoefend. Ook de moeite waard 
om eens de Laurentskerk te bezoe-
ken en u kunt zien en luisteren 
naar het monumentale orgel uit 
het jaar 1709 . Dit pijporgel is 
gebouwd door Verhofstadt en heeft 
eerst dienst gedaan in Jutphaas en 
daarna in 1879 verkocht aan de 
kerk van Donkerbroek en wel voor 
het bedrag van 250 gulden. Beide 
orgels worden prima onderhouden 
en zijn juwelen om te zien en een 
lust om naar te luisteren. 
Heel oud zijn de draaiorgels en 
deze waren in de jaren 70 en 80 
vaak aanwezig bij dorpsfeesten en 
andere grote gebeurtenissen . Wie 
kent er nog de Grote Dorus uit 
W.Stellingwerf , welke trok van 
stad naar dorp en zelfs op het 
platte land kwam men deze tegen, 
waarbij op een boerenbruiloft 
de gasten rondom dit prachtige 
geheel een dansje waagden. Deze 
orgels zijn er nog en tevens goed 
gerestaureerd en ik raad u aan 
eens naar Haarlem te gaan voor 
een bezoek aan het enige draai-
orgelmuseum van Nederland. We 
treffen aan de Jupiter uit het jaar 
1900 en gebouwd door Gavioli in 
Parijs, het Gompton theaterorgel 
en het apart gekleurde orgel de 
Gouwe. Iets heel bijzonders is de 
Zwarte Madonna en kijk eens naar 
de Rosalinde en de Grote Cap . 
Al deze draaiorgels worden aldaar 
regelmatig bespeeld en men kan 
goed de bijzondere techniek van 
dichtbij bekijken. Het neusje van 
de zalm . Nog een type orgel is 
het waterorgel , waarschijnlijk het 
eerste in de orgelmuziek historie 
, t.w. het jaar 1250 werden deze 
reeds gebouwd en bespeeld, een 
aparte wijze van water onder druk 
door pijpen persen en een mooi 
geluid voortbrengen. Klasse werk.
Buiten het museum op de stoep 
ben ik gestruikeld over een ,, 
drankorgel ,, maar daar kwam wei-
nig geluid uit. Prachtige zomerva-
kantie gewenst. 

De Klokkenluider

Daar maakten de broers Jelmer en Wybren dankbaar gebruik van. 
Samen met hun ouders hadden ze al eens op het uitkijkpunt bij de 
bouwput staan kijken. Nu mochten ze, net als de rest van Donkerbroek, 
een kijkje nemen in de tunnelbak. Hier had Heijmans ter gelegenheid 

van “De dag van de bouw” standjes met info, koffie, ijs en nog veel 
meer neergezet. De jeugd mocht zelf aan het timmeren en op een van 
de machines kijken. Dat het spring kussen niet opgeblazen stond, door 
de regen, kon de pret niet drukken.

Even kijken in de tunnel

Het burgerinitiatief speelt in op 
de nieuwe omgevingswet die janu-
ari 2021 van kracht wordt. In deze 
ontwikkeling zou Ooststellingwerf 
met dit plan een koploperspositie in 
kunnen nemen. 

“De situatie in Donkerbroek 
is ervoor geschikt om te pionie-
ren. Want ondanks dat wij ons in 
een krimpgebied bevinden blijkt 
Donkerbroek aantrekkelijk en is het 
dorp afgelopen jaar licht gegroeid. 
Donkerbroek is gunstig gelegen en 
goed bereikbaar. Het is een bruisend 
dorp, heeft een rijk verenigingsle-
ven, veel vrijwilligers en vele activi-
teiten, van jong tot oud. Dat willen 
we zo houden.” aldus Dorpsbelang.
Het nieuwe DoarpsSintrum faci-
liteert dit en geeft de leefbaarheid 
een extra impuls. Het speelt in op 
de draagkracht van het dorp, sti-
muleert participatie en vervangt 
bestaande verouderde voorzienin-
gen voor één duurzame accom-

modatie. Dit geeft vrijwilligers en 
activiteiten ruimte om elkaar verder 
te versterken en vergroot de moge-
lijkheden tot ontmoeten. 

Daarnaast zorgt het plan ervoor 
dat de bestaande knelpunten met 
betrekking tot de gymzaal en wat 
betreft verkeer en de parkeerproble-
matiek opgelost wordt. 

Dat er draagvlak in het dorp is 
voor het plan bleek uit de uitge-
gane enquêtes, de door Dorpsbelang 
georganiseerde inloopavonden en 
het enthousiasme van de, naar de 
raadsvergadering, meegekomen 
Donkerbroekers.

Voor het nieuwe gebouw is een 
eenmalige investeringsbehoefte 
van € 2.400.000 euro, waarvan 
Donkerbroek zelf ruim 4 ton haar 
rekening neemt, o.a. door zelfwerk-
zaamheid en het aantrekken van 
subsidies. Over de exploitatie zijn 
in het dorp geen zorgen; deze is 
doorgerekend door een accountant 
en ruim dekkend. Ook de overige 
onderzoeken zijn uitgevoerd door 
deskundigen. Doarpswurk was als 
adviseur betrokken bij het proces.

LEES VERDER OP PAGINA 3.

Donkerbroek gaat voor 
duurzaam DoarpsSintrum
Tijdens de raadsvergadering van de gemeente Ooststellingwerf 
werd door Dorpsbelang Donkerbroek het plan aangeboden 
voor het multifunctionele DoarpsSintrum. Ook werd gebruik 
gemaakt van het inspreek recht. 14 maanden van onderzoek 
resulteerden in een uitgebreid onderbouwd plan, dat inzicht 
geeft in de noodzaak van de nieuwe accommodatie. 
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Voor het verzorgen van  

UITVAARTEN EN CREMATIES 
kunt u een beroep doen op 

DRAAGT ELKANDERS 
LASTEN 

UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK 

T. Oldersma, voorzitter 
06 12890809 

W. ten Wolde-Dongstra, secretaris  
0516 491389 

J. Baron, beheerder aula 
0516 491958 

Voor informatie en adreswijziging kunt u  
terecht via ons secretariaat: secr.del@gmail.com 

BODE: 
Mevr. Erna Jansen 

tel. 0512-539898, mob. 06-30389594 

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

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

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

BROEKJES

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.

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartderoos.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever

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

Na bijna 37 jaar in Donkerbroek te hebben ge-
woond ben ik nu verhuisd naar Assen.
Wat hebben Koos en ik en onze kinderen een 
prachtige tijd beleefd in Donkerbroek.
Eerst aan de Veerhuisweg en daarna (op een paar 
weken na) 32 jaar aan de Moskoureed.
Helaas is het afgelopen jaar heel erg zwaar voor 
ons geweest vanwege ziekte van Koos.
Ik wil iedereen die in deze moeilijke periode ons 
gesteund heeft d.m.v. een kaartje/kaartjes/
telefoontje/ bezoekje heel hartelijk bedanken. 
Dat voelde heel warm.
Koos en ik hebben een prachtig nieuw plekje in 
het hartje van Assen gevonden. Helaas heeft
het niet zo mogen zijn dat we hier samen nog 
een aantal jaren konden genieten van het leven.
Ik probeer het nu alleen. Bedankt voor de afgelo-
pen jaren en we zien elkaar vast nog wel eens.

Coba Krikke - de Boer

The best is waiting there for you
Just, go right out, and take a few
There are million stars above,
They're shining down upon your love

Keep on smiling

Wij willen iedereen bedanken voor alle steun, in 
wat voor vorm dan ook bij het overlijden van 

Goos de Jong
Joke 

Wiebe
Johan

DVD’s (1954, 1964, eind 20e eeuw en dorpsfeest 1988) VERKRIJGBAAR BIJ:

de dorpsvlag en het boek 
100 jaar Donkerbroek

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

BELANGRIJKE TIP 
voor het aanleveren van foto’s

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

Voeg de foto’s toe als losse bijlage in de mail.
Geen foto’s in een Word document!
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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 september 2019
Kopij inleveren kan t/m

22 september 2019

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 september 
2019 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

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Tijdens de commissievergade-
ring Ruimte van 19 juni heeft 
Dorpsbelang opnieuw gebruik 
gemaakt van het inspreekrecht, dit 
keer om de uitwerking van een 
alternatief verkeersplan aan te bie-
den. Met de vernieuwbouw van de 
school wordt ook de omgeving her-
ingericht, “een uitgelezen kans om 
ook dit in één keer goed aan te 
pakken, zeker gezien het ontbreken 
van draagvlak voor het door de 
gemeente uitgewerkte verkeerscir-
culatieplan” aldus Dorpsbelang.

Donkerbroek 
gaat voor 
duurzaam 
DoarpsSintrum

De dag begon wat bewolkt en een 
kleine kans op regen. Daarnaast 
was rond 9.30 het gras op het speel-
veld nog steeds niet gemaaid. Maar 
Marjan wilde over het niet al te lange 
tijd toch echt wel gaan beginnen 
met het opbouwen van alle leuke 
activiteiten. Dus dan toch maar de 
gemeente eens bellen en tijdens 
het keuzemenu, calamiteiten inge-
drukt. Dat heeft geholpen, want 
binnen een half uur na Marjan haar 
telefoontje richting de gemeente, 
kwam er een bedrijf uit de nabije 
omgeving om het veel te hoge gras 
netjes te maaien. Marjan was erg 
blij met de heren die het gras had-
den gemaaid. Ze bood de heren een 
lekkere kop koffie aan samen met 
de andere aanwezige vrijwilligers, 
waarna ze dan toch echt konden 
beginnen met het opbouwen. Siska 
Meijerhof, Sonja Beers, Alberta 
Hazeveld, Heidi Hofman en Anne-
Marie Heidstra hielpen Marjan vrij-
willig mee met het klaarzetten van 
alle activiteiten.

Om 13.30 was het dan zover…het 
feest kon beginnen! Er was juist 
gekozen om de feestelijke buiten-
speeldag te laten beginnen om 13.30 
zodat ook ouders met hele kleine 
kinderen rustig met hun kleintjes 
konden genieten van de activiteiten. 

Rond 14.30 werd het pas echt onge-
lofelijk druk. De twirrewyn was om 
14.15 uit en alle kinderen gingen 
rechtstreeks richting het speelveldje 
aan de Meester Brunstingweg. Daar 
konden alle kinderen voor een klei-
ne bijdrage van 1 euro helemaal los. 
Ze kregen daar lekkere ranja, kon-
den met hun kaartje een overheer-
lijke suikerspin halen en natuurlijk 
genieten van vele activiteiten zoals: 
een groot springkussen, balspellen 
op een pannaveldje, skippie ballen, 
blikgooien, spijkers slaan, glijden 
op de glijbaan, twister, schminken 
of gewoon lekker in de zandbak 
spelen. Kortom voor ieder wat wils 
en aan alle leeftijden is gedacht. 
Ook het weer was verassend mooi 
die dag, de ouders konden eens lek-
ker ontspannen want de kinderen 
vermaakten zich wel. Een echte top 
dag die buitenspeeldag!

Samenwerking
Ook dit jaar was Bernou Veenstra en 
haar gym klas van de maandag ook 
weer aanwezig tijdens de buiten-
speeldag. Er kon genoeg bewogen 
worden dus er werd zeker bijgedra-
gen aan de lichaamsconditie van 
de gymnasten. Bernou draagt die 
dag dan de verantwoordelijkheid 
voor haar gymleerlingen en zorgt 
ervoor dat alle kinderen weer netjes 

opgehaald kunnen worden door hun 
ouders. Of dit nou op het speelveldje 
is of gewoon weer bij de gymzaal, 
dat maakt Bernou niet uit.

Ook was er een samenwerking tus-
sen groep 8 van de Twirrewyn en 
Marjan Teijema. Maar liefst 8 kinde-
ren van groep 8 hebben (uiteraard 
na schooltijd) meegeholpen met het 
begeleiden van de activiteiten tij-
dens de buitenspeeldag. Onder de 
aanwezige groep 8 leerlingen waren 
aanwezig: Myrthe, Anouk, Merijn, 
Doutzen, Gerlof, Anke-Nienke, 
Rimmer en Sylvia. Erg mooi om 
te zien dat deze jongeren zich nu 
al geroepen voelen om voor de nog 
veel jongeren mee te helpen op zo’n 
geweldige dag.

Ontstaan
In 2016 kreeg Marjan een nieuws-
brief van stichting Jantje Beton per 
email. Samen met haar oppaskinde-
ren heeft ze toen besloten om samen 
een brief te sturen naar Jantje Beton 
met hierin de vraag, om het idee 
voor een buitenspeeldag te willen 
sponsoren. Maandenlang bleef het 
stil, tot op een dag er post bij Marjan 
werd bezorgd wat gericht was aan 
haar oppaskinderen. Samen hebben 
ze vol spanning de brief geopend en 
warempel, er stond in die brief dat 
stichting Jantje Beton een bedrag 
van 150 euro ter beschikking had 
gesteld voor het organiseren van 
dit mooie idee. Toen dit geweldi-
ge bericht was aangekomen heeft 

Marjan de stoute schoenen aan-
getrokken en contact opgenomen 
met dorpsbelang en de handels-
vereniging Donkerbroek. Van beide 
organisaties mocht zij nog eens 75 
euro ontvangen. Zelf heeft zij er 
ook nog wat eigen geld bijgelegd 
en zo kon Marjan samen met haar 
oppaskinderen en haar eigen kinde-
ren ideeën bedenken voor de eerste 
buitenspeeldag in 2017.

Sponsoring en 
vrijwilligerswerk
Zoals de meeste goede initiatieven 
is ook de buitenspeeldag volledig 
afhankelijk van sponsoring en vrij-
willigers. Het is een fijn gegeven 
dat er ook dit jaar weer sponsors 
waren die hebben bijgedragen aan 
deze geweldige buitenspeeldag voor 
de kinderen uit ons dorp. Maar ook 
dankzij alle vrijwilligers die hebben 
bijgedragen aan de buitenspeeldag, 
is de buitenspeeldag 2019 wederom 
een groot succes gebleken. Het zou 
mooi zijn dat dit soort initiatieven 
een vaste plek binnen onze gemeen-
schap krijgen. Dus wanneer u zich 
geroepen voelt om voor 2020 op 
welke wijze dan ook te willen bij-
dragen aan de buitenspeeldag, neem 
dan gerust contact op met Marjan 
Teijema of stuur even een bericht-
je aan de redactie. Dan zullen wij 
als redactie ervoor zorgen dat het 
bericht bij Marjan terecht komt.

Tekst en foto’s: Jeroen van Dijk

Derde buitenspeeldag in Donkerbroek
en wederom zeer geslaagd

Maandag 3 juni maakte Marjan Teijema (organisator en initiator 
buitenspeeldag) zich op voor haar derde buitenspeeldag die ook 
dit jaar weer werd georganiseerd aan de Meester Brunstingweg 
te Donkerbroek. 

Meer info
omtrent

DoarpsSintrum
op pagina 9
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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

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

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”

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203
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“Ik ga op reis …”
Nog een weekje en dan is het Dorpsfeest. Voor de broodnodige saamho-
righeid. Dat we steeds meer een gevoel krijgen van “hier hoor ik thuis; 
hier hoor ik erbij”.
Fijn dat we de tent ook mogen lenen voor de tentdienst. “Zomaar een 
dak boven wat hoofden en ook God wil wonen tussen de mensen in ...”
Zondagmorgen 7 juli. 
Inloop met koffie vanaf half 10
Iedereen van 0 tot 100-plus is van harte welkom.
Het prachtige Gospelkoor “Reflection” (o.l.v. Jan Bode) zingt voor ons. 
In haar liederen wil ze iets reflecteren van Gods Liefde voor alle mensen. 
De leden van onze eigen Bazuin begeleiden het zingen.
Thema: “Ik ga op reis …”
De zaterdag er voor reis ik zelf af naar onze nevennichtendag. We kwa-
men elkaar altijd met crematies en begrafenissen tegen. Een paar jaar 
geleden de eerste nevennichtendag. We krijgen wat meer last van PHPD 
(Pijntje Hier Pijntje Daar) en ook ingrijpender dingen. Wat kan familie 
fijn zijn.
Ik ken ook mensen die in de vakantietijd zeggen “we gaan weer onze 
familie op de camping”. Ja nee, niet familie als bloedband. Maar ze 
voelen als familie. Je staat al zoveel jaren naast elkaar. Het voelt soms 
vertrouwder dan met de eigen familie. Ook de kinderen bouwen zo 
vriendschappen op. 
Als je jong bent, neem je soms een tussenjaar. Je gaat met een rugzakje 
de wijde wereld in. Onderweg tref je allerlei mensen en soms klikt het zo 
dat je je levenspartner vindt. Of je vindt vriendschappen voor het leven.
Jaren geleden kwamen ze terug van hun vakantie in Frankrijk. “We zijn 
in de vakantie bestolen. Geld, paspoort, bankpas … . Alles weg”, vertel-
den ze na de vakantie.
“En hoe hebben jullie het gered …?”
Ze waren een paar hele vriendelijke mede-Nederlanders tegen gekomen 
die hen zo maar een paar honderd euro gaven. “Hier heb je ons nummer 
van de bank en je maakt het maar over als je terug bent”.
Die mensen hebben ze ervaren als handlangers van God die hen door 
een rottijd heen geholpen hebben. Wat een vertrouwen!!!
“Ik ga op reis …”
Als ik tijdens mijn vakantie in Westerbork buiten zit, het weer lekker is 
en ik andere gasten zie en hoor, begin ik wel es te dagdromen: “We zijn 
hier allemaal op doorreis. De één mag wat langer blijven dan de ander. 
Iedereen een eigen nationaliteit. Mijn paspoort zegt dat ik burger ben 
van het Koninkrijk der Nederlanden. Mocht ik in het buitenland in een 
benarde situatie of erger – vermist- raken dan vertrouw ik er op dat de 
Staat mij helpt of zoekt. Wij Burgers zijn niet vogelvrij maar worden 
(zelfs in den vreemde) beschermd door de arm van de Overheid.
Soms dwarrelt er dan ook zo maar een beeld uit de Bijbel bij me naar 
binnen. We zijn ook burgers van het Koninkrijk van God. Burgers van 
Gods Nieuwe Wereld. 
Als “ik op reis ga …” vertrouw ik op de Nederlandse Staat. Maar als 
puntje bij het paaltje komt merk ik dat mijn vertrouwen op mijn bur-
gerschap bij God toch sterker is. Ik ben blij verrast. Ik vind dat vertrou-
wen erg fijn: “ik op reis ga …”, en God reist met me mee … . In bergen 
en in dalen, ja God is overal.

Tsjerkeproat

30 juni
09.30 uur: ds. W. Baas
Dienst in Sintrumtsjerke
Bijzonderheden: Viering Heilig 
Avondmaal

07 juli
10.00 uur: ds. W. Baas 
Dienst in de feesttent 
m.m.v.Gospelkoor Reflection uit 
Tollebeek / Koffiedrinken vooraf.

14 juli 
09.30 uur: ds. W. Baas
Dienst in Sintrumtsjerke 

21 juli 
11.00 uur: ds. P. Hulshof Jubbega 
Dienst in de Dorpskerk Haule

28 juli 
09.30 uur: mw ds. N.M. Drop 
Ermelo 
Dienst in de Laurenstsjerke

04 augustus 
09.30 uur: mw ds. I. Baron 
Veenhuizen 
Dienst in de Dorpskerk Haule

11 augustus 
09.30 uur: Themadienst door 
Brassband De Bazuin 
Dienst in de Laurenstsjerke

18 augustus 
09.30 uur: ds. W. Baas 
Dienst in de Dorpskerk Haule

25 augustus 
09.30 uur: ds. W. Baas 
Dienst in de Laurenstsjerke

01 september 
09.30 uur: ds. W. Baas 
Dienst in Sintrumtsjerke

08 september 
09.30 uur: ds. W. Baas 
Dienst in Sintrumtsjerke

15 september 
09.30 uur: ds. W. Baas
Dienst in Sintrumtsjerke
Bijzonderheden: Startzondag en 
koffiedrinken

22 september 
09.30 uur: Mw ds. IJ. Riemersma 
Heerenveen
Dienst in Sintrumtsjerke

29 september
09.30 uur: ds. W. Baas
Dienst in Sintrumtsjerke

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Data
verschijning
Op ’e Hichte

• 27 september
• 25 oktober
• 29 november
• 20 december

Je denkt er vast nog niet aan en 
zit met je gedachten al bij de aan-
komende zomervakantie en groot 
gelijk heb je, maar mocht je nu al 
weten dat je mee wilt doen aan de 
Garage Sale van zaterdag 14 sep-
tember, geef je dan alvast op onder 
het bericht aanmelden op Facebook 
of door een mail te sturen naar 

garagesaledonkerbroek@gmail.
com. Zet in je bericht je straatnaam 
en huisnummer. Misschien dat je 
door alle vakantie drukt het straks 
vergeet te doen en ben je te laat. 

Opgeven kan tot maandag 26 augus-
tus, wanneer de kinderen weer naar 
school moeten. Je mag mij ook 

altijd persoonlijk een berichtje doen 
of aanspreken.

Ik ben al druk bezig om promo-
tieborden te maken die ik bij elke 
ingang van Donkerbroek wil neer-
zetten. Ik zal het op een site (meuk 
is leuk) aankondigen, om nog meer 
kopers te trekken. Op deze site wor-
den alle rommelmarkten, Sales, 
schuurverkopen, kofferbakverko-
pen, enz. gezet. De flyers zijn in de 
maak, nu alleen de aanmeldingen 
nog.

Verder zal er op Facebook geregeld 
een update en vorderingen geplaatst 
worden die te maken hebben met de 
Garage Sale. Heb je Facebook maar 
ben je nog niet lid van de groep, 
meld je vandaag dan nog even aan 
om niks te missen. Vergeten jul-
lie niet Garage Sale Donkerbroek 
ook te volgen op Instagram. Hierop 
worden ook zoveel mogelijk updates 
geplaatst.

Ik wens jullie allemaal een hele fijne 
zomervakantie en zie jullie aanmel-
dingen graag tegemoet.

Groetjes Annelies
Garage Sale Donkerbroek

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

Garage Sale Donkerbroek 
op zaterdag 14 september
Zoals jullie wellicht weten heeft de dorpskrant een zomerstop 
en dat houdt in dat er geen artikelen meer geplaatst kunnen 
worden omtrent de Garage Sale. De eerstvolgende Op é Hichte 
zal uitgebracht worden in september, wanneer de Sale al plaats 
heeft gevonden. Daarom wil ik toch nog graag de gelegenheid 
pakken om het onder de aandacht te brengen in deze krant. 

Waar het tegenwoordig steeds vaker gebeurd dat er 4 generaties zijn is 
het soms toch bijzonder om het toch te benoemen. Zo ook in dit geval. 
Op 15 juni is Tjitske Elise Visser geboren dochter van Froukje Hiske 
Teijema. Kersverse beppe Tjitske Aafke Willems en oerbeppe Froukje 
Riemtje Bootsma maken de 4 generaties compleet. Daarmee is het in 
dit geval dus Froukje, Tjitske, Froukje en Tjitske.

Vier generaties

Aanschaf 2 nieuwe AED’s
Dorpsbelang en Handelsvereniging 
Donkerbroek hebben samen twee 
nieuwe AED’s aangeschaft voor het 
dorp. Deze AED’s vervangen de AED 
die momenteel bij Bloemenhuis 
Carin hangt. Deze is afgeschreven 
en moet vervangen worden. Om een 
betere dekking voor het dorp te rea-
liseren is besloten voor twee andere 
locaties, te weten ter hoogte van de 
Coop Supermarkt en ter hoogte van 
Bouwkundig Tekenbureau J. Kok.

In het najaar van 2019 gaan we aan 
de slag om ook een betere dekking 
in het buitengebied te krijgen. Hier 
komen wij later op terug. Mocht u 
al van plan zijn een AED voor uw 
bedrijf aan te schaffen is het ver-
standig om te zorgen dat deze ook 
buiten openingstijden beschikbaar 
is. Mogelijk kunnen we dit samen 
realiseren. Voor vragen kunt u con-
tact opnemen met het Dorpsbelang.

Nieuwe burgerhulpverleners
Een AED heeft pas waarde als er 
voldoende burgerhulperverleners 
zijn die de AED kunnen bedienen in 

Hartveilig Donkerbroek
Op 14 maart 2019 heeft Bart Nijholt, hartveilig Appelscha, tij-
dens de ledenvergadering een uitleg gegeven over de noodzaak 
van een dekkend AED netwerk en voldoende burgerhulpverle-
ners in ons dorp. Voor het dorpsbelang voldoende aanleiding om 
hier mee aan de slag te gaan.

het geval van een noodsituatie. Op 
dit moment zijn er 18 burgerhulp-
verleners actief in Donkerbroek. 
Deze mensen zijn niet altijd thuis, 
beschikbaar of bereikbaar. Wij zijn 
dus op zoek naar meer burgerhulp-
verleners.

Op 11 en 16 september 2019 ver-
zorgt Bart Nijholt de eerste AED 
cursus in Donkerbroek. Deze 9 
plaatsen zijn inmiddels gevuld door 
de mensen die zich tijdens de leden-
vergadering opgeven hebben. Zij 
ontvangen binnenkort persoonlijk 
bericht.

V E R Z O E K O P G A V E 
A E D  C U R S U S

Op 1 en 8 oktober 2019 vindt de 2e 
AED cursus plaats. Hiervoor zoeken 
wij nog vrijwilligers. De kosten zijn 
15 euro p.p. Hiervoor krijgt u in 
twee avonden een volledige AED 
en reanimatie instructie, inclusief 
lesmateriaal. 

U kunt u opgeven bij het dorpsbe-
lang via facebook of het emailadres 
dorpsbelang@donkerbroek.nl
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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

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

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

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

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
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Niek Zwaagstra 10 jaar in 
dienst bij Thijs van der Meulen
Elke zaterdag ochtend om 7 uur al aan het werk, daar lopen de meeste 
mensen niet warm voor. Niek Zwaagstra draait zijn hand er niet voor om. 
Al tien jaar staat hij om die tijd de vis schoon te maken bij Thijs van der 
Meulen en dat bevalt hem best. In 2009 was Niek net klaar met de Mavo. De 
examens waren achter de rug en zo ging hij opzoek naar een baantje. Thijs 
kon de 15 jarige jongen wel gebruiken bij het voorbereidende werk. Vis 
schoonmaken, de kar klaar maken en al het materiaal weer schoonmaken, 
dat werden zijn taken. “Er gaat een hoop tijd zitten in de voorbereiding, dat 
zien de mensen niet” vertelt Thijs. 

Ook toen Niek aan de havo verder ging met leren, bleef hij op zaterdag in 
dienst . “Het is wel vroeg op staan maar de middag heb je mooi vrij’ vertelt 
Niek. “In die tien jaar ben ik wel beter geworden in mijn werk, In het begin 
sta je te hannesen met de vis en tegenwoordig kan ik ze bijna met mijn 
ogen dicht schoonmaken”. Ondertussen studeert Niek aan het van Hall: 
Kust en zee management. Nu zijn studie bijna ten einde komt lijkt er ook 
een einde te komen aan zijn werk bij Thijs. Maar tot het zo ver is, staat Niek 
nog elke zaterdag om 7 uur de vis klaar te maken voor de klanten.

Dat ze mee zou lopen kan een 
Donkerbroekemer niet zijn ont-
gaan. Via Facebook, donatieboxen 
door het dorp, de website en een 
interview in de krant was haar actie 
bekend geraakt. Donkerbroek leefde 
mee met Pietsje en alle mensen voor 
wie ze liep. Gerrie, Marten, Jantsje 
en Goos waren maar een aantal van 
de namen die ze op haar shirt mee 
omhoog zou dragen. “Goos kwam 
een paar maand terug bij me, voor 
het interview voorafgaande aan 
deze tocht. We hadden het 
er toen nog over, kom je 
ook het interview na de 
tijd doen? “ Pietsje slikt 
even. “Het liep helaas 
even anders, hij mocht 
nu mee omhoog”. Dat de 
tocht Pietsje veel doet is 
wel duidelijk, maar het is niet 
alleen maar verdriet. 

Het Alpe d‘HuZes avontuur begon 
voor Pietsje al een tijd geleden. 
Nadat ze bekend had gemaakt om 
mee te doen, begon het enorm te 
leven in het dorp. Terwijl Pietsje 
tegen de VAM-berg opliep kwamen 
de eerste donaties al binnen. De 
training ging ondertussen gewoon 
door. Ze liep naar Appelscha toe en 
beklom daar de Bosberg toren. Ze 
reisde af naar Nijmegen en beklom 
daar berg en dal, zodat ze klaar zou 
zijn voor de tocht in Frankrijk. Ook 

het bedrag groeide steeds verder. 
“De donaties bleven maar komen”. 
Echt heel bijzonder vond Pietsje de 
inzamelingsactie bij de uitvaart van 
Gerrie. Dit heeft haar echt geraakt. 
Net als de spontane actie van een 
wandelvriend die met de 11 Steden-
wandeltocht met de donatiebox voor 
haar rond ging, hart verwarmend.

Maandag 3 juni zijn Pietsje, 
Rommert en Koert vertrokken naar 
Frankrijk. Waar ze halverwege 

overnacht hebben in een hotel. 
Dinsdag kwam het drietal 
aan bij de Alpe d'Huez. 
“Die zelfde avond zijn 
we de route omhoog nog 
gaan verkennen. “Wat 
me enorm opviel was het 
verschil: hoe stijl de berg 

lijkt in de auto en als je er 
op loopt”. Vertelt Pietsje “Toen 

we met de auto bij de top waren, 
zijn we weer drie bochten naar 
beneden gereden om vandaar weer 
omhoog te lopen. De helling viel me 
toen alles mee”. 
Dan komt de dag zelf. Om 10 voor 5 
start Pietsje in de vierde startgroep 
samen met de fietsers en hardlopers 
aan haar beklimming, het is dan 
nog donker en er is een mooie wan-
del temperatuur. De tocht omhoog 
gaat Pietsje redelijk gemakkelijk af. 
Ze start goed en houdt haar eigen 
tempo aan. “Als je samen loopt is 

het gezellig, dan wissel je verhalen 
uit en luister je veel. Op de momen-
ten dat ik alleen liep dan gingen 
mijn gedachten naar al die namen 
op mijn rug. Dan dacht ik een voor 
een aan ze”. 

Ondertussen waren haar suppor-
ters; Rommert, Koert, Wiebe en 
Ettje, met de auto naar Oz gereden 
om daar vervolgens met liften naar 
boven te worden gebracht. Daar was 
het een stuk kouder en erg mistig. 
Toen Pietsje boven aankwam werd 
ze met de vlag van Donkerbroek 
verwelkomt en was er het rustmo-
ment in de tent. Eindelijk een bakje 
koffie en broodjes “Die smaakten 
erg goed!”

De fietsers daalden vervolgens weer 
af om aan hun volgende beklimmin-
gen te beginnen. De eerste hard-
lopers en wandelaars werden met 
een bus en liften weer naar het 
startpunt gebracht.

Pietsje liep met haar supporters 
langs het dorpje naar de plek die 
haar onderweg de rillingen bezorg-
den. Van Gerrie haar naam, die op 
de weg stond geschreven, moest een 
foto met elkaar worden gemaakt. 
Daarna brak de zon iets door, achter 
de mistige en besneeuwde bergen, 
en begon het weer te kriebelen. Ze 
wilde de rust weer opzoeken. Weg 
uit de drukte en het lawaai van de 
binnen komende sporters.

“Ik zou eigenlijk maar een keer 
omhoog” vertelt ze. Om nog een 
keer omhoog te kunnen lopen 
moet Pietsje eerst naar beneden. 
Die tocht bestaat uit: een busrit, 
twee kabel liften omlaag en nog 
een busrit wat samen anderhalf 
uur duurt. Dan start ze aan haar 
tweede beklimming met wat meer 
zon. Onderweg worden deelnemers 
constant in de gaten gehouden door 
vrijwilligers van de organisatie en 
andere deelnemers. “Bij mij zeiden 
ze: Zo die gaat even om boodschap-
pen, zo makkelijk leek ik omhoog te 
lopen.” Zo voltooit ze ook de tweede 
beklimming. 

Op de vraag of ze volgend jaar weer 
omhoog gaat twijfelt ze. “Het was 
zo bijzonder dit jaar, alles kwam 
bij elkaar. Het enorme bedrag van 
7500 euro, dat de ziekte zo dichtbij 
kwam en zoveel mensen ziek zijn. 

Deze deelname was zo’n hele 
bijzondere ervaring en dat 

wil ik zo houden. Ik ben 
zo trots op Donkerbroek, 
niet alleen dat er zoveel 
gegeven is, maar ook 
juist dat er zo meege-
leefd wordt” 

Ook wil ze iedereen die een 
donatie heeft gedaan, op welke 

manier dan ook, heel hartelijk 
bedanken! “Het is enorm fantas-
tisch wat dit doel voor mij heeft 
betekend en er mee is bereikt”. Sluit 
Pietsje af. 

Haar positiviteit is erg aanstekelijk 
en ze heeft gelijk, met elkaar kun-
nen we een hoop! Mocht je ook iets 
willen doen, doneren via Pietsje kan 
dat nog tot september.

Tekst Wiebe de Jong 
Foto’s Koert Donker

Een berg bedwongen
Zes juni was het dan zo ver. Een grote berg in Frankrijk werd die 
dag door allemaal Nederlanders bedwongen die geld inzamelden 
tegen kanker. We hebben het natuurlijk over Alpe d‘HuZes. Een 
van de mensen die onderaan de berg stond was Pietsje Dijkstra. 

“Het liep
helaas even

anders
.... “

“Ik zou
eigenlijk maar

één keer
omhoog!”

DORPSAGENDA

JULI
2 19:30 Zomeravond concert Excelsior, veldje Nijhof/Vaart OZ
5 14:30-17:00 Actief Donkerbroek: Suppen 
 17:00 HD tentfeest: Foodfestival met kinderactiviteiten en muziek 
 van Orange River
 21:30 HD tentfeest: Q-music the party met het foute uur
6 21:30 HD tentfeest: Coverband Flame en DJ martijn
7 10:00 HD tentfeest: Tentdienst m.m.v. gospelgroep Reflection
10 Reiscommissie ouderen Haule: busreis
25 14:30-16:00 Pro-rege: Inloopmiddag spelletjes

AUGUSTUS
29 14:30-16:00 Pro-rege: Inloopmiddag kwissen

SEPTEMBER
1 Actief Donkerbroek: Familie fietstocht
14 Garage sale donkerbroek
26 14:30-16:00 Pro-rege: Inloopmiddag spelletjes

Dit jaar voor het eerst gezamen-
lijk vanaf onze nieuwe school de 
Twirrewyn. Het was mooi wandel-
weer maar de tweede dag begon 
met veel regen. Halverwege liepen 
we door de weilanden en zagen 
we een mooie regenboog daarna 
werd het droog en begon de zon 
te schijnen zodat we gelukkig snel 
weer droog waren. De route was 

leuk en heel afwisseld we kwamen 
zelfs door een paardenstal. Zaterdag 
was het de laatste avond en liepen 
we in totaal met 66 kinderen van 
de Twirrewyn over de finish daar 
werden we opgewacht door trotse 
familieleden en mochten we een 
medaille en een wandeldiploma in 
ontvangst nemen. We kijken alweer 
uit naar volgend jaar!!

De Twirrewyn loopt 
avond4daagse
Van 12 juni tot 15 juni was de avondvierdaagse in Bakkeveen en 
vanuit Donkerbroek hebben we ook weer meegelopen.
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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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T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

BOONSTRA

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP
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Het is eindelijk zo ver! Na een lange periode dat 
het onmogelijk was, is het er dan eindelijk van 
gekomen. Wij hebben de vuurkorf aan gehad! 
Sterker nog, wij hebben er eerst eentje moeten aanschaffen. Dit aange-
zien het in de stad daadwerkelijk een overbodige luxe is. Altijd hebben 
wij de wens gehad om bij mooi weer, lekker in de tuin te kunnen zit-
ten en later op de avond een gezellig knisperend vuurtje aan te steken. 
Dat ideale beeld van een warm vuurtje is natuurlijk zeer vertekenend, 
aangezien de praktijk vaak is dat je toch heel veel in de rook zit en de 
volgende dag nog steeds stinkt naar een gemiddelde asbak. Ondanks dat 
is het toch lekker om te kunnen doen en was het heel gezellig en warm. 

Wat mij ook in positieve zin is opgevallen, is dat de gemiddelde humor 
van iemand in Donkerboek beter is dan die van de mensen in de stad. 
Waar ik eerder niet veilig de auto kon wassen zonder dat er wel een of 
twee mensen langs waren gekomen om te vragen of ze die van hen er 
achter konden zetten, is dit mij toch gelukt de afgelopen maand. En nou 
weet ik niet of dat toeval is, maar het is zo fijn dat er niet zoveel mensen 
langs komen en je op de vingers kijken en het niet kunnen laten om dit 
soort opmerkingen te maken. Toen ik het echter deelde op social media 
kwam wel precies die reactie binnen, maar die woont ver buiten het 
dorp dus voor het gemak reken ik die niet mee. 

Eerder heb ik eens geschreven over het aanbod van thuisbezorgd en 
over de snackbar in Donkerbroek, maar nog niet over het aanbod van 
restaurants waar je heerlijk kan gaan zitten eten. Soms is het fijn om 
eens lekker buiten de deur te gaan eten. Nou kunnen we daar natuur-
lijk heel kort in zijn, aangezien het enige wat ik tot nu toe tegen ben 
gekomen het Witte Huis is. Waar eerder de keuze reuze was in waar we 
eens zouden gaan eten, is dat nu toch wel beperkt en sindsdien zijn we 
ook niet zo vaak meer uit eten geweest. Goed voor de portemonnee, 
maar slecht voor de vriendin, want die is dol op buiten de deur eten en 
aangezien ze toch wat chagrijnig was de laatste tijd, zullen we maar een 
tafeltje gaan reserveren bij het Witte Huis binnenkort. 

Tot na de zomerstop!

VREEMDE 
VOGELS

Overleg fracties Gemeente 
Ooststellingwerf
Ook in de afgelopen periode zijn 
nog gesprekken met raadsfracties 
gevoerd. De laatste updates over 
de ontwikkelingen in Donkerbroek 
zijn gegeven. Er waren complimen-
ten voor de zorgvuldige uitwer-
king en er werden nog een aantal 
tips gegeven voor de te zetten ver-
volgstappen. Zo werd bijvoorbeeld 
aangeraden een verzoek in te dienen 
om het agendapunt vernieuwbouw 
school en verkeersplan, zoals dat 
in september op de agenda komt te 
splitsen in twee punten. Zo zorgden 
we er voor dat hierover inhoudelijk 
nog een gesprek aan gegaan kan 
worden, voordat de financiën hier-
voor vastgesteld zijn. De stemming 
tijdens alle gesprekken was positief, 
van een aantal partijen hebben wij 
terugkoppeling ontvangen dat zij 
Donkerbroek steunen in de plan-
nen.

Commissie Ruimte
Naar aanleiding van de gesprek-
ken die we voerden, heeft de VVD 
in de Raadscommissie vergadering 
Ruimte van 5 juni vragen gesteld 
in het vragenkwartier, waarna wij 
namens de burgemeester het ver-
zoek kregen om hierover informatie 
te verstrekken (wat wij uiteraard 
gedaan hebben). In het schriftelijke 
omschrijving van de vragen geeft de 
VVD aan dat “op basis van de gepre-
senteerde en aangepaste plannen, 
zij van mening zijn dat de bouw 
van het DoarpsSintrum 
door moet gaan”.

De agenda, de schriftelij-
ke vragen en het beant-
woorden van de vragen 
kunt u hier lezen en 
terugluisteren op de site 
van de gemeenteraad via 
www.ooststellingwerf.nl.

Naast met de terugkoppelingen en 
het schrijven van de VVD, zijn wij 
ook blij met de uitspraak van de 
burgemeester mbt de inrichting van 
de omgeving; dat “er nog voldoende 
tijd is om hier naar te kijken; aange-
zien dit pas gaat spelen wanneer de 
vernieuwbouw van de school bijna 
klaar is”.

Gesprek met Wethouder 
Hijlkema en Burgemeester 
Oosterman
Tijdens het spreekuur van Mw. 
Hijlkema, maakten wij een afspraak; 
graag wilden wij ook aan haar laten 
weten hoe de zaken ervoor staan 
in Donkerbroek. Burgemeester 
Oosterman schoof aan bij dit over-
leg.

Projectplan en berekeningen
Na de gesprekken met de gemeen-
te is nogmaals met Aannemer 
Buiteveld om tafel gegaan. Voor 
de onderbouwing van de daad-
werkelijke bouwkosten van ons 
DoarpsSintrum, moest de offerte 
officieel gemaakt worden. Met deze 
laatste begroting, konden wij de 
laatste hand leggen aan het pro-
jectplan en was het compleet. 14 
maanden onderzoek, samengevat in 
een boekwerk van, incl. bijlagen, 
ruim 150 pagina’s. 

Een samenvatting van de vele 
raakvlakken met de pijlers en 
speerpunten vanuit de Gemeente 
Ooststellingwerf, de provinsje en 
maatschappelijke ontwikkeling:
• Participatie
•  Duurzaamheid (circulariteit en 

CO 2 neutraal in 2030)
• Leefbaarheid en samenleving
• Bestrijding van eenzaamheid

• De kerkenvisie
•  De omgevingswet, inrichting van 

de ‘ruimte’
•  Sport, bewegen, gezondheid en 

welzijn

De raadsvergadering
18 juni was het zover. Een span-
nende avond, waarop we namens 
Donkerbroek gebruik hebben 
gemaakt van het inspreekrecht voor 
burgers:

“Geachte aanwezigen,
Vanavond sta ik voor u als 
woordvoerder van Dorpsbelang 
Donkerbroek.

Graag bieden wij u namens 
Donkerbroek het uitgewerkte 
plan aan van het burgerinitiatief 
DoarpsSintrum & inrichting van 
het centrum van Donkerbroek. 

Dit project speelt in op de nieuwe 
omgevingswet die januari 2021 van 
kracht wordt. Het is een prach-
tig voorbeeld van burgerparticipa-
tie zoals dat straks in de nieuwe 
wet ook vorm zal krijgen. Want 
zou het niet geweldig zijn als 
Ooststellingwerf ook hier een kop-
loperspositie zou kunnen innemen? 

De situatie in Donkerbroek 
is ervoor geschikt om te 
pionieren. Want ondanks 
dat wij ons in een krimp-
gebied bevinden blijkt 
Donkerbroek aantrekke-
lijk en is het dorp afgelo-
pen jaar licht gegroeid. 

Donkerbroek is gunstig 
gelegen en goed bereikbaar. Het 

is een bruisend dorp, heeft een rijk 
verenigingsleven, veel vrijwilligers 
en vele activiteiten, van jong tot 
oud. 

Dit burgerinitiatief is ontstaan 
vanuit de wens om in te spelen 
op demografische ontwikkelingen 
door het bruisend karakter ook in 
de toekomst te kunnen behouden.

Met het nieuwe DoarpsSintrum 
wil Donkerbroek
•  inspelen op de draagkracht van 

het dorp en participatie stimu-
leren,

•  bestaande verouderde voorzie-
ningen vervangen voor één duur-
zame accommodatie waarin vrij-
willigers en activiteiten elkaar 
kunnen versterken

•  bestaande knelpunten mbt de 
gymzaal en wat betreft verkeer en 
parkeren oplossen

•  sociale cohesie en het gevoel van 
saamhorigheid verder verstevigen 
en zelfredzaamheid bevorderen

•  en eenzaamheid verder tegengaan 
door een laagdrempelige accom-
modatie met gecentraliseerde en 
voor iedereen toegankelijke acti-
viteiten neer te zetten.

Met dit plan hebben wij deze 
wens concreet gemaakt 
en onderbouwd. De 
exploitatie ervan is dek-
kend. Hierbij zijn door 
Dorpsbelang diverse des-
kundigen ingeschakeld 
en is dezelfde architect 
en aannemer betrokken 
als bij de school, zodat het 
ook vanuit esthetisch oogpunt 
een geheel wordt.

In het plan treft u de uitwerking 

van 14 maanden onderzoek aan. 
Vanuit milieu oogpunt zijn niet alle 
onderzoeken afgedrukt, u ontvangt 
morgen via e-mail een digitale ver-
sie met alle onderbouwingen en 
onderzoeksresultaten.

Namens Dorpsbelang Donkerbroek 
dank ik u voor uw input aan dit 
initiatief. Met het plan ontvangt 
u ook een spaarvarkentje met een 
shawl om; waarmee wij u vragen 
om ons niet in de kou te laten staan 
en hopen wij dat we dit najaar met 
een positieve insteek verder kunnen 
praten over Donkerbroek.”

Met achter ons staand een groot 
aantal dorpsgenoten die ook naar 
Oosterwolde gekomen waren, werd 
het varkentje met het plan aange-
boden aan de raadsfracties en het 
college van B&W. 

Er werd opgemerkt dat het varken-
tje nog leeg was, waarop wij beloofd 
hebben ze dit najaar weer gevuld op 
te komen halen…

De raadsvergadering terughoren / 
lezen? Dat kan hier op de site van 
de gemeenteraad via www.ooststel-
lingwerf.nl.

Nog één maal inspreken
19 juni jl. heeft Dorpsbelang 
opnieuw van het inspreekrecht 
gebruik gemaakt. Toen zijn ter 
voorbereiding op de komende 
gesprekken omtrent het verkeers-
circulatieplan de twee tekeningen 
aangeboden (u weet wel, die van 
96% draagvlak).

Media
In de media is Donkerbroek afge-
lopen periode zichtbaar geweest. 
Met de nieuwsbrieven, interviews, 
uitnodigingen hebben wij getracht 
belangstellenden op de hoogte te 
houden. Daarnaast hebben diverse 
kranten het nieuws zelf opgepakt en 
is het plan op Omrop Fryslân radio 
benoemd. Iets waar we trots op en 
blij mee zijn.

In de verschillende berichten wordt 
uitgebreid gesproken over de inves-
teringsbehoefte van het plan. Wat 
daar in de meeste gevallen niet bij 
vermeld wordt, maar wel zeker de 
moeite van het melden waard is, is 
we als dorp ruim 4 ton in kunnen 
brengen, vanuit fondsen en eigen 
werkzaamheden.

Doarpswurk
Om ons beter voor te bereiden op de 
nieuwe omgevingswet; voor het pro-
ject DoarpsSintrum, maar ook voor 
de ontwikkeling van de Dorpsvisie 
etc., is een informatieavond bij 
Doarpswurk gevolgd. Interessante 
materie, deze wet biedt veel moge-
lijkheden tot burgerparticipatie en 
het nemen van initiatieven om de 
leefbaarheid in een dorp te verbete-
ren en in stand te houden. De eerste 
avond was gericht op de ‘theorie’, de 
vervolgavond in september zal meer 
ingaan op de praktijk.

Zomer - vakantie
Tijdens de 2 inspreekmomenten is 
Dorpsbelang verteld dat het stuk 
en de tekeningen pas na de zomer 
op de verschillende agenda’s zul-
len komen. In ieder geval vóór de 
begrotingsbesprekingen voor 2020. 
Uiteraard blijven wij dit proces vol-
gen en zullen wij bij tijdens de 

betreffende vergaderingen / agen-
dapunten aanwezig zijn in de 

raadszaal om alles uit eer-
ste hand te horen.

Eind september ontvangt 
u van ons de volgende 
nieuwsbrief, voor nu, 
namens Dorpsbelang 

Donkerbroek, een hele 
fijne zomer toegewenst.

Ontwikkeling DoarpsSintrum Donkerbroek
Ook afgelopen maand is hard gewerkt aan het leggen van de laat-
ste hand aan het projectplan “Burgerinitiatief DoarpsSintrum 
en herinrichting Centrum Donkerbroek”. Deze nieuwsbrief 
is de laatste voor de zomer; eind september zal nieuwsbrief 5 
uitkomen.

De situatie in
Donkerbroek

is 
geschikt!

“Deze wens
concreet

gemaakt ...”

Wat is je naam?
Jorrit Kok 
Wat voor soort vrijwilligerswerk 
doe je allemaal? Dorpsbelang 
Donkerbroek, ook ben ik zo nu en 
dan leider bij het 1e elftal van sv 
Donkerbroek.  
Hoe lang doe je dit nu?
1,5 jaar bij het dorpsbelang en 3 jaar 
leider bij voetbal.  
Waaruit bestaat je werk 
als vrijwilliger? 
Binnen het dorpsbelang hebben we 
verschillende taken. Op dit moment 
houd ik me hoofdzakelijk bezig met 
werkzaamheden betreffende het 
eventuele nieuwe Doarpssintrum te 
Donkerbroek. 

 
Waarom doe je vrijwil-
ligerswerk en wat vind 
je er leuk aan? 
Ik vind het leuk om iets 
voor het dorp te beteke-
nen en via het dorpsbe-
lang leer je ook mensen 

kennen waar je normaal gesproken 
niet mee in contact zou komen.  
Heb je tips voor mensen 
die overwegen vrijwilligers werk te 
gaan doen? 
Om het verenigingsleven etc. bin-
nen het dorp Donkerbroek in stand 
te houden is het belangrijk om vrij-
willigerswerk te doen. 
Heb je naast het vrijwilligerswerk 
nog tijd voor andere hobby’s, zo ja 
welke? 
Ik ben graag met mijn werk bezig 
en ga graag met vrienden naar wed-
strijden van sc Heerenveen. 
Wil je verder nog wat zeggen 
tegen de mensen in ons dorp 
Donkerbroek? 
Ik ben er trots op dat ik in 

Donkerbroek ben opgegroeid, 
daarom wil en kan ik 
veel betekenen voor ons 
mooie dorp. Ik raad het 
iedereen aan die betrok-
ken wil zijn bij het dorp 
om vrijwilligerswerk te 
doen. 

Vrijwilliger in het dorp

“...trots op
dat ik in

Donkerbroek 
ben...”
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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
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 Ik ben Doutzen Heida en ben 11 
jaar.  
            Mijn hobby`s zijn 
korfballen, buiten zijn en spelletjes 
spelen.  
            Ik ga naar het Stellingwerf 
college en mijn niveau is havo/ vwo.  
            Ik kijk uit naar mijn nieuwe 
klas.  
            Ik ga hier natuurlijk ook mijn 
vrienden, juffen en meesters 
missen, maar ook deze klas  
 

Hallo ik ben Merijn Cazemier.  
Mijn hobby’s zijn voetballen en 
slagwerk spelen  
Met voetbal ben ik keeper.  
Ik ga HAVO/VWO doen op 
Stellingwerfcollage.  
Ik ben nu 11 ooit word ik hopelijk 
12.  
Wat ik ga missen op de basisschool 
is denk ik het spelen in de pauzes.  
Ik kijk uit naar mijn nieuwe klas.  
Bedankt voor uw aandacht,  
K3 Airlines komt je halen  
 

Groep 8 (2018/2019) De Twirrewyn 
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Hallo ik ben Wietske Nicolaij.  
Ik ben 12 jaar oud.  
Mijn hobby's zijn voetballen, 
zwemmen, trampolinespringen en 
spelen met vriendinnen.  
En ik ga volgend jaar naar 
CSG Liudger in Waskemeer op 
HAVO/VWO niveau.  
Ik ga klasgenootjes missen.  
En ben heel benieuwd naar mijn 
nieuwe klas.  
  
Groetjes Wietske  
 

Hallo ik ben Rimmer Houwing  
Ik ben 12 jaar en ga volgend jaar de 
het Stellingwerfcollege in 
Oosterwolde. Ik heb er heel veel zin 
in. Wat ik ga missen is het 
voetballen in de pauzes. Waar ik 
naar uitkijk is om nieuwe vrienden 
te maken. Mijn hobby's zijn: Korfbal, 
voetbal en naar het schoolplein met 
vrienden gaan. Het niveau dat ik ga 
doen is Havo- Vwo.   
 

Hoi ik ben Lieke de Haan, Ik ben 
11 jaar. Mijn hobby's 
zijn: Trampoline springen en 
Volleybal. Ik ga naar Stellingwerf 
college en doe het niveau 
mavo/havo. Ik kijk er na uit om 
nieuwe vrienden te maken en ik 
ga de juffen en meesters missen.  
Groetjes Lieke  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo ik ben Wessel Jans Bergsma.  
Ik ben twaalf en geboren in 2006 in 24 juni.  
Mijn hobby´s zijn kletsen over van alles en nog wat 
(soms onzin soms echt nuttige dingen) & gamen.  
Volgend schooljaar ga ik naar Waskemeer in 
´t Liudger en ga ik naar niveau HAVO.  
Ik heb erg veel zin om veel over biologie en 
technologie te leren, maar ik vind het wel jammer 
dat ik dan niet meer veel van mijn vrienden kan 
zien en natuurlijk veel vrije tijd hebben.  
Hartelijk bedankt voor het lezen van mijn stukje.  
 

Hallo mijn naam is Niels Jager. Ik ben 12 
jaar oud. Ik ga naar de school De Kei in 
Heerenveen. Ik ga de chromebooks missen. Ik 
kijk uit naar de hele nieuwe school. Mijn 
hobby´s zijn: veel gamen en ik wil later kok 
worden.  

Hallo ik ben Niek Plender 11 jaar 
oud.  
Mijn hobby´s zijn: freerunen en 
gamen.  
Ik ga naar de school Stellingwerf 
college.  
Wat ik ga missen zijn mijn vrienden 
en geen huiswerk.  
Waar ik me op verheug: dat ik een 
andere route moet fietsen.  
Wat mij stom lijkt is dat de school zo 
groot is en zo veel leerlingen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi ik ben Anna Koster ik ben 11 jaar.  
Mijn hobby is acro.  
Ik ga volgend jaar naar Stellingwerfcollege in Oosterwolde 
mijn niveau is Mavo/Havo   
Ik kijk er naar uit om nieuwe vrienden te maken.  
Ik ga wel mijn vrienden missen en ook de juffen en 
meesters.  
  
  
            Groetjes Anna!!!  
 

Hoi ik ben Anouk van der Wal ik ben 11 jaar oud.  
Mijn hobby´s zijn Paardrijden, Voetballen, en buiten 
zijn.  
Ik ga naar het Stellingwerfcollege. Mavo/Havo  
Ik kijk uit naar mijn nieuwe klasgenoten.  
Ik ga missen mijn klasgenoten op de basisschool en de 
juffen en meesters natuurlijk.   
  
  
  
                    Groetjes Anouk!!!!  
 

Mijn naam is Nova Bruinen  
Ik ben 12 jaar   
Mijn nieuwe school heet CSG Liudger mijn niveau 
is Mavo  
Wat Ik ga missen aan de basisschool is onze 
muzieklijst  
Ik kijk ernaar uit om nieuwe mensen te 
ontmoeten  

Mijn hobby is muziek ( kpop ) luisteren   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo ik ben Giel van de Wolfshaar en ben 12 jaar 
oud en woon in Donkerbroek. Mijn hobby's zijn mijn 
vader helpen op de boerderij en voetballen. Ik ga 
volgend jaar naar het Stellingwerf college in 
Oosterwolde en ga Havo/vwo doen. Ik kijk er naar uit 
naar de gym, want gym is het leukste vak van de 
school. Ik ga het voetballen in de pauze missen, 
omdat ik dan lekker buiten ben.  
Groetjes Giel van de Wolfshaar   
 

Hallo,  
  

Ik ben Myrthe Postma en ik ben 12 jaar oud.  
Mijn hobby`s zijn: korfbal, gamen en buiten 
spelen.  
Ik ga volgend jaar naar het Stellingwerfcollege in 
Oosterwolde, mijn niveau wordt Mavo/Havo.  
Ik kijk er naar uit om nieuwe vrienden te maken.  
Maar ik ga wel mijn vrienden missen en de 
juffen/meesters.  
  
                             Groetjes Myrthe!  
 

Hoi ik ben Gerlof Hoekstra 12 jaar 
oud.  
Mijn hobby's zijn: voetbal en cornet 
spelen.  
Ik ga naar de school CSG Liudger.  
Wat ik ga missen zijn mijn vrienden 
en de oude school.  
Waar ik me op verheug is: nieuwe 
vrienden maken.  
Wat mij stom lijkt is steeds per vak 
een andere leraar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoi ik ben Finn Rooks 12 jaar oud.  
Mijn hobby's zijn: freerunning, 
voetbal en tekenen  
Ik ga naar het Stellingwerf college.   
Wat ik ga missen is dan wel is 
sommige vrienden en mijn oude 
school.  
Wat mij nog wel moeilijk lijkt is dan 
wel dat je moet wennen aan de 
nieuwe leraren en dat het een 
grotere school is.  
  
 

Hallo   

Ik ben Evelyn de Boer en ik ben 11 jaar 
oud.  
Mijn hobby's zijn korfballen, tekenen en 
buiten zijn.  
Ik ga volgend jaar naar stellingwerfcollege in 
Oosterwolde, mijn niveau is Mavo/Havo.   
Ik kijk er naar uit om nieuwe klasgenoten te 
ontmoeten en de nieuwe juffen en 
meesters.  
Ik ga mijn ander klasgenoten missen en de 
juffen en meester Wim.  
  
                        Groetjes Evelyn  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben Tess Offringa ik ben 12 jaar oud en mijn hobby 
is acro ik ga naar het Liudger in Drachten met VWO 

niveau ik kijk er naar uit om nieuwe vrienden te maken 
maar ga mijn klasgenootjes en juf wel missen.  

Bay bayyyy  

 

Hallo,  

Ik ben Kristel Klooster en ik ben 
11 jaar.   
Mijn hobby's zijn: buitenspelen met 
vriendinnen, zwemmen 
en trampolinespringen met 
vriendinnen.  
Ik ga naar de middelbare school in 
Waskemeer, die school heet: 
csg Liudger en ga daar het niveau 
havo/vwo doen.   
Dit ga ik missen: klasgenoten, veel 
vrije tijd, weinig huiswerk en de 
speeltoestellen op het plein.  
Ik kijk uit naar: samen naar 
Waskemeer fietsen, nieuwe school 
en ik ben benieuwd naar mijn 
klasgenoten op het Liudger.  
 

Ik ben Ate de Jager en ik woon in 
Donkerbroek.  
Ik ben 11 jaar oud. En ik ga naar het 
Stellingwerfcollege, daar ga ik  
VWO+ doen. Mijn hobby's zijn 
gamen, buiten zijn en 
hiphop/streetdance.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallo   

Ik ben Sylke Stoker   
Ik ben 11 jaar   
Mijn hobby's zijn 
trampolinespringen, zwemmen,   
Voetballen en met vriendinnen 
afspreken.   
Volgend schooljaar ga ik naar 
CSG Liudger in Waskemeer   
Daar ga ik Havo/Vwo doen.   
Ik ga dan wel mijn klasgenoten 
missen.   
Maar ik heb er best wel zin in en ben 
benieuwd   
Naar mijn nieuwe klasgenoten   
Groetjes Sylke  
 

Mijn naam is Jarissa Frietema, ik ben 12 
jaar oud.  
Volgend jaar ga ik naar CSG Liudger en doe ik 
havo/vwo  
Ik ga De muzieklijst missen want dan leer je 
meerdere liedjes.  
Ik kijk uit naar Nieuwe mensen.   
Mijn hobby's zijn paardrijden op mijn eigen 
pony, muziek luisteren meestal Koreaanse 
popmuziek, slapen, foto's maken, en zingen.  
  
Annyeong   
  
 

Hallo ik ben Famke Stoker.  
Ik ben 11 jaar oud.  
Mijn hobby´s zijn zwemmen, 
trampolinespringen, voetballen  
En met vriendinnen afspreken.  
Ik ga naar 
CSG Liudger in Waskemeer en doe 
het niveau kader.  
Ik ga mijn klasgenoten wel een 
beetje missen.  
Ik kijk er wel naar uit om naar 
het Liudger te gaan.  
Groetjes Famke  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hallo Ik ben Sil Klompstra  
Ik ben 12 Jaar oud. Ik ga naar de 
school Ooststellingwerf college. 
Ik ga mijn vrienden en de 
chromebooks missen. Waar kijk Ik 
naar uit? De hele School. 
Mijn hobby's zijn computeren en ik 
wil graag op voetbal. 
 

Hoi, ik ben Anke Nynke 
Rooks.  
Ik ben 12 jaar. Ik ga naar het 
Stelligwerf college in 
Oosterwolde en ik doe niveau 
vwo.  
Mijn hobby's zijn: 
buitenspelen, gamen, met 
vriendinnen spelen en met 
mijn cavia knuffelen.  
Ik ga mijn BFF Ilse heel erg 
missen en natuurlijk de klas 
en de leerkrachten ook.  
Ik kijk er heel erg naar uit om 
nieuwe vrienden te maken.  
 
Groetjes Anke Nynke  
  
 

Groep 8 (2018/2019) neemt afscheid
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Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van

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

www.verlaan.nl

Uw auto op de 1e plaats

Autobedrijf Verlaan

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

Quality Parket 0516 – 491345 www.qualityparket.nl

De tijd van de vliegen komt er weer aan!

Wees ze dit jaar voor en bestel nu alvast
een vliegenhor op maat. 

Bij Quality Parket vind u vliegenhorren
van het Nederlandse merk Hamstra. 

Bestelt u in de maand juli horren voor 
ramen of deuren dan worden uw horren 
GRATIS geplaatst (geldt alleen in 
Donkerbroek).

Kijk voor een indruk van de prijs op onze 
website of vraag ernaar in de winkel.

U heeft al een rolhor vanaf € 78,=

 Overgewicht

 Ondergewicht / ondervoeding

 Diabetes 

 Hoge Bloeddruk

 Te veel cholesterol

 COPD

 Hart- en vaatziekten

 Zwangerschapswens

 Voedsel allergie en –intoleranties

 Maag- en darmklachten

 Suppletie advies

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

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

Maak nu een afspraak:
06 - 303 757 66
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dus voor grond verbetering Wikke 
en Lupinen. De delen van de 
Duurswoudemerheide die ontgon-
nen waren zijn daar ingezaaid met 
Lupinen om daar landbouwgrond 
van te maken. Zo zie je dus planten 
die zo maar ergens op duiken en 
ons herinneren aan wat er vroeger 
gebeurde. Ook werd het toegepast 
in de Blauwe Bos om de grond te 
verbeteren voor de bosbouw. Dat 
was toen verplicht, Staatsbosbeheer 
moest ieder jaar een vast gesteld 

aantal m3 hout leveren. Nu zou 
men zeer trots zijn op de uitge-
strekte heidevelden.

Beschrijving van de plant
De Latijnse naam geeft aan dat het 
een klimplant is. De stengel zoekt 
steun bij andere soorten om daarbij 
omhoog te klimmen. In de meeste 
gevallen is dat gras. Het kan zo een 
pol vormen en wordt ongeveer 60 
cm hoog. De bloem is zeer fraai 
gekleurd met de grootste kroon bla-
deren donkerpaars en dan een soort 
huig van bloemblaadjes helder rood. 
Als de vrucht rijp is zitten de zaad-
jes in zogenaamde houwen en die 
werden voor veevoeding gebruikt. 
Aan de vorm van de vrucht kun je 
zien dat ze familie is van de erwt 
en de tuinboon. Zo weten we dat de 
plant bij de vlinderbloemigen hoort. 
Daarnaast zijn er nog enkele Wikke 
soorten die wel inheems zijn.De 
bekendste daarvan is Vogel Wikke. 
Deze heeft een aar met donkerblau-
we bloemen en staat op dit moment 
ook te bloeien.

(p.s. Er zijn 24 jonge zwaluwen 
uitgevlogen)

Foto’s Marga

In sommige bermen staat een opval-
lende plant te bloeien. De Voeder 
Wikke is haar naam. Er zijn veel 
plantensoorten die uit de tuinen 
zijn verwildert en een plaatsje in 
het wild hebben opgezocht. Deze 
plant hoort daar niet bij, die is over 
gebleven uit de landbouw historie. 
We weten dat de meeste hoger gele-
gen gronden rondom Donkerbroek 
vroeger begroeid waren met heide. 
Eerst werden kleine stukjes heide 
ontgonnen, later toen de mechani-
satie op gang kwam werden grotere 
stukken om geploegd. De grond die 
boven kwam was zeer voedsel arm. 
Deze werd ingezaaid met soorten 
die stikstof in de grond bracht. Dat 
waren o.a. Lupines en deze Voeder 
Wikke.

Als de vrucht rijp was werd het 
gemaaid en als voer gebruikt. De 
wortels bleven in de grond want 
daar had de plant de stikstof bol-
letjes gevormd. Zo gebruikte men 

Voeder wikke
Latijnse naam: Vincia Sativa
Fryske namme: Geen

Eerder schreven wij over de regenworm. 
Nu wat vervelende plagen waarvoor weinig 
oplossingen zijn. In het gras hebben we 
vooral last van engerlingen en emelten. In 
de tuin is dat de larve van de taxuskever.

De engerling is de larve van de rozen-, mei-, juni-, 
salland- of mestkever en vreet aan voornamelijk 
aan graswortels. Hierdoor komt de grasmat los te 
liggen wat vogels als kauwen en eksters aantrekt. 
Omdat zij alles omploegen, lijken zij schade te ver-
oorzaken. Als je een engeling vindt (wit met een 
donker achterlijf en zes voorpoten), dan rolt hij 
zich op. Sommige engerlingen ontwikkelen zich 
in één jaar van larve tot kever. Andere doen daar 
twee of wel vier jaar over. Daardoor keert schade 
steeds terug. Bovendien leggen de kevers die uit 
hun pop (zitten in de grond) komen vaak bij de 
uitvliegopening alweer eieren.

De meeste engerlingen zijn goed te bestrijden met 
insectparasitaire nematoden (aaltjes). Verkrijgbaar 
bij gazonbemesting.nl Deze zoeken de larven 
op en dringen bij hen binnen. In de dode larve 
ontstaat een nieuwe generatie nematoden die op 
zoek gaat naar nieuwe larven. Belangrijk hierbij 
is het goed vochtig houden van de bodem – houdt 
dit minimaal drie weken vol! In droge grond 
kunnen de aaltjes zich namelijk niet verplaatsen. 
Zaai aangetaste plekken opnieuw in en strooi wat 
beendermeel om de wortelgroei te stimuleren. Het 
tijdstip van bestrijding is afhankelijk van de soort. 
Over het algemeen geldt dat als er veel actieve 
engerlingen zijn én de bodemtemperatuur hoger 
is dan 8 °C, de bestrijding zin heeft.

Voor de emelt (larve van de langpootmug) geldt 

een cyclus van een jaar. Hij is grijs en pootloos en 
2 tot 4 cm lang. In augustus-september leggen de 
vrouwtjes hun eitjes die na tien tot veertien dagen 
uitkomen. Bestrijding kan vanaf september tot aan 
de eerste nachtvorst en in april-mei. De emelt eet 
bovengronds plantenmateriaal en wel precies op 
de grens van wortel en stengel-blad. In juni komen 
dan de langpootmuggen te voorschijn.

Larven van de taxuskever zijn ivoorkleurig, sterk 
gekromd en bewegelijk. Ze hebben een duidelijke 
bruine kop en geen poten. Volwassen taxuskevers 
voeden zich ‘s nachts en maken golfvormige inke-
pingen aan de rand van de bladeren en bloemen. 
Deze vraatschade is dikwijls het eerste teken van 
hun aanwezigheid. Ook deze larven voeden zich 
met de wortels van planten. Het betreft daar-
bij vooral rododendron, azalea, camelia, hedera, 
viburnum, taxus, geranium, hosta en eunonymus. 
Maar ook aardbeien kunnen veel last hebben. De 
grootste schade vinden we van maart tot oktober. 
De beplanting komt los te staan of toont ver-
drogingsverschijnselen (bij taxus vooral) en kan 
afsterven. Zorg voor goede groeiomstandigheden 
door beluchting en organische bemesting. Probeer 
kevers weg te vangen. Bestrijding van de larven 
kan ook met nematoden, in april-mei en daarna 
vanaf augustus tot aan de eerste nachtvorst.

En een bestrijding met aaltjes standaard opnemen 
in het onderhoudsprogramma geeft voldoende 
effect om een mooie grasmat, planten of haag te 
houden.

Bronvermelding: Hoveniers vak 

Gertjan Hilarius
Buursterlaan 32 8435 XN Donkerbroek 

U W  G A Z O N
Zomerse spinazie stamppot 
met brie en cashewnoten
Ook lekker met warm weer van-
wege de zomerse ingredienten!

Nodig voor 4 personen:
1,25 kg aardappels * 450 gram spi-
nazie vers * 1 puntje brie * 1 potje 
zongedroogde tomaatjes * 1 hand 
cashewnoten * mellk * zout en zwar-
te peper

Bereidingswijze:
Schil de aardappels, was ze en snijd 
ze in kleinere stukken * Circa 20 
minuten koken totdat ze gaar zijn
Ondertussen de zongedroogde 
tomaatjes snijden en de helft van de 
brie in kleine stukjes (ongeveer 1 bij 
2 cm) snijden
Als de aardappels gaar zijn, afgieten 
en samen met de melk en zout en 
peper, stampen en een lekkere puree 
van maken
Voeg de zongedroogde tomaatjes toe 
en de stukjes brie * Doe dan de 
spinazie erbij en meng goed * Even 
proeven of die lekker op smaak is * 
Vervolgens alles in een ovenschaal 
doen en de andere helft van de brie (die u bijvoorbeeld in reepjes/plakjes 
snijdt) erover doen en de cashewnoten erover verspreiden * Oven op 200 
graden en even laten staan totdat de brie gesmolten is

Lekker eten!

Erik en Yvonne Klos

De recepten die wij in de Op 
e Hichte zetten komen ook 
terug in onze afhaalmaaltij-
den! 1 keer in de 14 dagen 
kunt u bij ons maaltijden 
ophalen. Deze kunt u voor-
af bestellen en worden vers 
voor u gekookt. Meer infor-
matie? Dat kan telefonisch 
0519-492055 of per email 
info@kooknzo.nl

Vogel Wikke
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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

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:

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek juni 201915

Vrijdag 5 juli kunnen de basisschool-
leerlingen zich heerlijk uitleven op 
de Opsterlandse Compagnonsvaart. 
Het suppen is voor vele kinderen 
een hele happening. We staan aan 
het begin van een week met tropi-
sche temperaturen. Hopelijk zijn 
de weergoden ons de 5e ook goed 
gezind. 

Ter hoogte van de "Koopmans 
Welvaartdraai" gaan de supboards te 
water. U snapt dat het noodzakelijk 
is dat de deelnemers in het bezit 
moeten zijn van een zwemdiploma. 
Daarnaast zien we graag dat er een 
ouder/begeleider bij de kinderen is. 
De jeugd kan vrij deelnemen. De 
activiteit begint om 14.30 uur en 
zal tot ongeveer 17.00 uur duren. 
Daarna kan iedereen, na het opfris-
sen, direct aanschuiven bij het food-
festival op het evenemententerrein. 

Actief Donkerbroek wordt bij deze 

activiteit, net als de andere activi-
teiten, ondersteund door een buurt-
sportcoach van Scala. Wilt u zien 
hoe deze mensen het er op een 
supboard vanaf brengen? Dat kan 
want `s morgens zijn alle buurt-
sportcoaches en hun stagiaires te 
vinden op de vaart ter hoogte van de 
Vaart oost Zijde. Ze kunnen vast wel 
wat aanmoediging gebruiken. Alle 
activiteiten van Actief Donkerbroek 
zijn op eigen risico. Er worden tij-
dens de activiteiten foto's geno-
men welke op de dorpssite en/of 
de Facebookpagina worden gezet. 

Mocht u hier bezwaar tegen hebben 
dan dient u dat bij de fotograaf te 
melden. 

Familiefietstocht 
op 1 september
Na de zomerstop beginnen we op 1 
september met de familie fietstocht. 
De voorbereidingen hiervoor zijn al 
in volle gang. Er worden 2 routes 
uitgezet van ongeveer 20 en 40 km. 
Starten kan vanaf 13.30 tot 14.30 
uur vanaf Café Donkerbroek. De 
finish is ook bij Hans en Pietsje. Het 
is wel belangrijk dat u zich na de 
fietstocht afmeld. De kosten bedra-
gen voor kinderen 1,50 en volwasse-
nen 2,50. Hierbij zijn 2 consumpties 
inbegrepen. 

Jeu de boules
U kunt nog de hele zomer op woens-
dagmorgen vanaf half 10 jeu de 
boules spelen op de twee banen bij 
het dorpshuis. Gezelligheid alom. 

Voor de meest actuele informatie 
kunt u terecht op de Facebookpagina: 
Actief Donkerbroek. 

Laatste activiteit van Actief Donkerbroek 
voor de zomerstop: suppen
De lijnen van de volleybalvelden zijn nog maar net opgeruimd 
en we storten ons al op het volgende feestje.

Oude tijden 
herleven in Donkerbroek
De inwoners van de Laurentiusstraat/ Veerhuisweg keken vreemd op toen 
er vrijdagmorgen 21 juni rond half elf, een koets met 1 Fries paard ervoor 
en 4 Friese paarden erachter ” oer de wei “ kletterde. De reden voor de rit 
was niet zomaar, want al snel werd duidelijk dat het ging om een bruide-
gom (Frans) die zijn bruid (Lotte) ging ophalen. Het was een imposant 
gezicht , een mooie Fries voor een originele oude koets uit 1910, op de 
bok de eigenaar van stal ”Hummelhof “ en de koetsier M Heuker (mede) 
eigenaar van Heuker handels & exportstal. Zonder de fanatieke inzet van 
deze beide paarden liefhebbers was het niet mogelijk geweest om deze 
grote wens van de bruid in vervulling te laten gaan. Voor de bruid (die zelf 
ook een fanatieke amazone is ) was dit een totale en bijzondere verrassing! 
Dankzij de inspanningen van de familie Jonkman/Britstra en alle andere 
betrokkenen (Laura, Dieuwke, Esther en vader van de bruid), kon deze 
droom gerealiseerd worden. 

Natuurlijk moest er eerst geoefend 
worden en er moest een goed doel 
aan verbonden worden. Het goede 
doel werd de stichting “Het verge-
ten kind”. De kinderen kregen een 
formulier mee naar huis en de vraag 
om sponsoren te zoeken voor hun 
prestatie. Dat is goed gelukt. De for-
mulieren werden weer ingeleverd 
op school en de sponsorloop kon 
beginnen. Op woensdag 15 mei was 
het zover. Na wat warming up spel-

letjes op het veldje achter de school, 
een lekkere koek en een beker-
tje ranja kon het startsein gegeven 
worden. Vanaf de Buursterlaan lie-
pen ze een parkoers door de wijk. 
Mede door het mooie weer en de 
vele toeschouwers werd het een 
prachtig evenement. 
Om 11 uur klonk het eindsignaal. 
Wat hadden de kinderen hun best 
gedaan! Moe maar voldaan gingen 
ze terug naar school. De dagen 

erna gingen de leerlingen bij de 
sponsoren langs om hun geld op te 
halen. Het gezamenlijke bedrag is 
ver boven verwachting. De kinderen 
haalden een bedrag van 2533,15 
euro  op! De kerk had tijdens Pasen 
bij een sobere maaltijd ook geld 
opgehaald voor dit belangrijke 
doel. Zij stortten er nog 143 euro 
bij op. De kinderen, inwoners van 
Donkerbroek en de 2 CIOS leerlin-
gen konden de stichting “Het ver-
geten kind” uiteindelijk blij maken 
met een enorm eindbedrag van 
2676,15 euro.

Leerlingen bs de Twirrewyn lopen 
voor “het vergeten kind”

Een half jaar geleden bedachten 2 CIOS leerlingen voor een 
eindexamen een grote activiteit voor basisschool de Twirrewyn 
in Donkerbroek. Een sponsorloop voor de groepen 3 t/m 8. 

Op 1 en 2 juni deed Fardau 
Cazemier mee aan de regionale 
finale in Heerenveen. Tijdens 
wedstrijden in het afgelopen sei-
zoen konden de 24 snelste zwem-
mers van Friesland, Groningen en 
Drenthe hun hiervoor plaatsen.

Per leeftijdscategorie konden ze zich 
plaatsen voor 5 slagen (afstanden). 
Fardau had haar geplaatst voor de 
100 meter vrije slag, 50 meter vlin-
derslag, 100 meter schoolslag en 
200 meter wisselslag. Een spannend 
weekendje voor Fardau, die zwemt 

Regionale finale voor 
Fardau Cazemier

bij ZCNF’34. Dat je bij de beste 
24 van de 3 noordelijke provincies 
zit, is al heel wat! In het zwembad 
van Heerenveen was het een drukte 
van jewelste. Heel veel zwemmers, 
publiek en juryleden waren er in 
en om het zwembad. Dat geeft toch 
altijd wat spanning. 

Op zaterdag 1 juni begon voor 
Fardau de wedstrijd met haar favo-
riete slag, de vlinderslag. Na een 
spannende strijd werd ze 4e! Een 
knappe prestatie, waarin de ver-
schillen erg klein waren. Diezelfde 
middag zwom ze ook de 100 meter 
vrij, waarin ze knap 9e werd. 
Op zondag begon ze met de 100 
meter schoolslag, waar ze als 15e 
eindigde. Daarna zwom ze de 200 
meter wisselslag. Dit houdt in dat je 
achtereenvolgens 50 meter vlinder, 
50 meter rugslag, 50 meter school-
slag en 50 meter vrije slag zwemt. 
Door met name haar snelheid op 
de vlinderslag en vrije slag, tikte ze 
keurig als 9e aan. Een goede presta-
tie van deze jonge zwemster!

De Stellingwerver Werkgroep 
‘Bekiek et mar’ heeft besloten om 
in 2019 extra aandacht te besteden 
aan kunstenaar Johannes Mulders 
(Boijl). Vorig jaar organiseerde deze 
werkgroep een succesvol drieluik 
over de kunstschilder Dirk Kerst 
Koopmans, de schilder van de 
Scheene. In samenspraak met Pieter 
Jonker van de Stichting Nobilis te 
Fochteloo houdt de werkgroep in 
oktober een ‘Muldersdag’. Jonker 
heeft recent een prachtig boek 
over Mulders geschreven. Johannes 
Mulders was een uiterst produc-
tieve kunstenaar. Hij heeft honder-
den kunstwerken gemaakt. Veel van 
zijn schilderijen en tekeningen zijn 
in bezit van particulieren en niet 
bekend. Samen hopen de Werkgroep 
‘Bekiek et mar’ en Pieter Jonker 
met de ‘Muldersdag’ meer over de 
kunstenaar en zijn werk te weten 
te komen. De bedoeling van deze 

dag is dat bezitters van een kunst-
werk de gelegenheid krijgen dit te 
tonen aan andere belangstellenden. 
Daarbij kunnen zij vertellen hoe ze 
ermee in aanraking zijn gekomen. 
Dat zal vast en zeker mooie verha-
len opleveren. Naast deze uitwis-
seling zullen er op de ‘Muldersdag’ 
ook lezingen over Mulders en zijn 
werk gehouden worden. Het ver-
haal over deze bijzondere schilder 
is nog niet compleet. Dat is na 
de presentatie van Jonkers boek 
duidelijk geworden. De werkgroep 
hoopt daarom dat er verschillende 
nog niet bekende werken van hem 
boven water zullen komen. Zij wil 
dus graag weten of er voor zo’n dag 
voldoende belangstelling is. Daarom 
hierbij een oproep aan iedereen die 
werk van Johannes Mulders in bezit 
heeft: graag dit melden bij info@
bekieketmar.nl of per telefoon bij 
Karst A. Berkenbosch 06-55836983. 

Johannes Muldersdag: Wie bezit 
een werk van deze schilder?

Het bestuur van Dorpshuis en 
afgevaardigden van de Protestantse 
Kerk Donkerbroek-Haule hebben 
in de afgelopen tijd contact met 
elkaar gezocht. 

Voorzichtig hebben we eerste ver-
kennende gesprekken gevoerd. 
Natuurlijk waren er al contacten 
omdat we samen met Dorpsbelang 
bezig zijn een nieuw Doarpssintrum 
te realiseren in ons dorp. 

Dorpshuis en Pro Rege (kerk) vin-
den beide dat er samenwerking 
met elkaar gezocht moet worden 
om voor Donkerbroek tot één 
dorpshuis of doarpssintrum te 
komen. We gaan voor het plan 
van Dorpsbelang. Maar mocht dat 
niet slagen dan gaan we door met 
het scenario dat Dorpshuis en Pro 
Rege samen verder gaan. Samen 
gaan we voor een centrum waarin 
het verenigingsleven een plaats 
krijgt maar waar ook ruimte is 
voor nieuwe en andere activitei-
ten. Alles op één locatie maar ook 
met de bedoeling dat Donkerbroek 
voor lange tijd een passende voor-
ziening kan behouden. Belangrijk 

is de gedragenheid in het dorp. 
Hiervoor willen we een werkgroep 
samenstellen met vertegenwoordi-
gers uit verschillende geledingen. 
We denken aan de muziekvereni-
gingen, ouderen, biljartvereni-
ging, jongeren, kerk, dorpshuis, 
sport, Donkerbroek actief, zonne-
bloem, begrafenisvereniging enz. 
Belangrijk is dat de werkgroep 
gaat nadenken over de toekomst 
van een nieuw Doarpssintrum. 
Waar heeft ons dorp behoefte aan, 
welke voorzieningen wensen we 
in het Doarpssintrum en wat vin-
den we belangrijk als inwoners 
van Donkerbroek. Natuurlijk gaan 
we voor het plan van Dorpsbelang 
maar kijken ook naar het alterna-
tief. Het voorbereidende werk van 
de te vormen werkgroep is toepas-
baar in het plan van Dorpsbelang 
maar ook voor een eventueel alter-
natief. 

Samengevat we zoeken enthousi-
aste dorpsgenoten voor de werk-
groep. Meld je voor 06 augustus aan 
bij: Jaap ten Hoor (06-610680740) 
of Jacob Kroondijk (06-53617984)

Dorpshuis en Pro Rege 
onderzoeken samengaan
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Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen 
www.dundelle.nl / info@dundelle.nl 

0516 541493 
 

 
 

             
           Midgetgolf:                           Openluchtzwembad:                  
        18 holes wedstrijdbaan                                  25 meter bad 
 Met verschillende hindernissen                     Ondiep gedeelte   
Uitdagend spel voor jong en oud                Springkuil 
           Omringd met bankjes                met 2 springplanken en  
             Kleine speeltuin                                     onderwater vensters    
   

 
Na een leuke activiteit of  een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt  uit 

voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje. 
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www.postmahoveniers.nl

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing
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Naast de "vaste" sportieve buurt-
verenigingen van 't Oost (2 teams), 
't Heidefolkje (2 teams) en West-
Kapelle was ook het "Dreamteam" 
weer present, had de fami-
lie Draaistra een compleet team 
opgetuigd en waren er nog nieu-
welingen met "exotische" namen 
als Spaanplaat en The Squirts. In 
twee poules werd er op twee vel-
den gestreden om de prijzen. De 
poulewedstrijden werden om en 
om gespeeld, zodat ook teams van 
elkaars wedstrijden konden genie-
ten. Er werd flink aangemoedigd en 
gaandeweg de middag stroomden 
ook familieleden en kinderen toe 
om de prestaties van de teams te 
bewonderen.

De Poulefase
De wedstrijdleiding had teams inge-
deeld in twee poules. Poule A met 
5 teams en Poule B met 4 teams. 
Om het aantal wedstrijden gelijk 
te houden was er voor Poule B 
nog een extra ronde ingepland: De 
nr 1 tegen de nr 4 en de nr 2 
tegen de nr 3 (volgorde eindstand 
na halve competitie). In Poule A 
werd 't Heidefolkje 1 met overmacht 
winnaar: alle wedstrijden werden 
gewonnen. Dreamteam (2e) wist 
nipt Westkapelle (3e) voor te blijven. 
The Squirts en Buurtvereniging 't 
Oost 2 eindigden resp. als 4e en 5e. 
Poule B daarentegen bleek een ware 
"poule des doods". De teams waren 
erg aan elkaar gewaagd, en niet 
zelden werd er in de wedstrijd door 
beiden een set gewonnen, waardoor 
het aantal setpunten voor en tegen 
belangrijk werd. Hoe dicht het uit-
eindelijk bij elkaar zat bleek uit 
de eindstand, waarin Spaanplaat en 
Buurtvereniging 't Oost 1 in punten 
gelijk eindigden, maar Spaanplaat 
toch eerste werd op basis van 
een beter setsaldo van 1 punt! 't 
Heidefolkje 2 en de Fam Draaistra 
hadden maar 1 wedstrijdpunt min-
der en werden resp. 3e en 4e.

Eindstand Poule A:
1. ‘t Heidefolkje 1    4-8 0 +77
2. Dreamteam 4-5 0 +23
3. West-Kapelle  4-4 5 -11
4. The Squirts 4-1 5 -44
5. Buurtver ‘t Oost 2  4-1 0 -45

Eindstand Poule B:
1. Spaanplaat 4-4 5 +15
2. Buurtver ‘t Oost 1  4-4 5 +14
3. ‘t Heidefolkje 2 4-3 5 -11
4. Fam Draaistra 4-3 5 -18

De Kruisfinales
De eerste vier van de beide pou-
les deden mee in de kruisfinales. 
Buurtvereniging 't Oost 2, als vijfde 
van de A-poule deed niet mee maar 
was wel automatisch geplaatst voor 
de "Poedelpartij" in de Finaleronde. 

In de strijd om de plaatsen 5 t/m 
8 was de Fam Draaistra te sterk 
voor West-Kapelle (2-0) en wist 't 
Heidefolkje 2 in een spannende par-
tij The Squirts af te troeven (1,5-
0,5). In de strijd om de bovenste 
4 plaatsen deed 't Heidefolkje na 
een stroef begin goede zaken tegen 
Buurtvereniging 't Oost 1 (2-0), 
terwijl Spaanplaat overtuigend 
Dreamteam versloeg (2-0). 

De Finales
De wedstrijd om de 7e en 8e 
plaats was spannend. Zowel 
West-Kapelle als The Squirts 
wonnen een set, zodat het 
aantal setpunten de doorslag 
moest geven: West-Kapelle 
trok daarin met 30-26 aan het 
langste eind en eindigde dus op 
plaats 7. The Squirts kwamen 
als verliezer automatisch terecht 
in de "Poedelpartij" met de nr 5 uit 
de A-Poule: Buurtvereniging 't Oost 
2. Laatsgenoemde was de sterkste 
en eindigde dus op de 8e plaats, 
terwijl The Squirts, als verliezer de 
Poedelprijs in de wacht sleepte.

De Fam Draaistra en 't Heidefolkje 2 
speelden om de 5e en 6e plaats. Ook 
hier weer een spannende partij met 
wisselende kansen. Na twee sets 
stond er voor beide één gewonnen 
set op het scorebord en allebei met 
17-9! Beide teams speelden dus pre-
cies gelijk en werden zodoende ex 
aequo vijfde in het eindklassement.

Buurtvereniging 't Oost 1 en 
Dreamteam kwamen binnen de lij-
nen voor de strijd om het brons. 
Dreamteam was overtuigend de 
sterkste en won beide sets (0-2), 
waarna iedereen zich ging opma-
ken voor de finale van het vierde 
Buitenvollybaltoernooi in 5 jaar.

De finale tussen 't Heidefolkje 1 en 
Spaanplaat ging lange tijd gelijk 
op. Wisselende kansen en goed vol-
leybal. De eerste set werd afgesloten 
op een gelijke stand (14-14), zodat 
de tweede set de winnaar moest 
opleveren. Tot halverwege de twee-

de set ging het nog steeds gelijk 
op, maar in het tweede deel wist 
Spaanplaat het verschil te maken 
(0,5-1,5 23-28) en werd de nieuwe 
Buitenvolleybalkampioen 2019! 

De eindstand:
1. Spaanplaat; 2. 't Heidefolkje 1; 
3. Dreamteam; 4. Buurtvereniging 
't Oost 1; 5. Fam Draaistra en 't 
Heidefolkje 2; 7. West-Kapelle; 8. 
Buurtvereniging 't Oost 2; 9. The 
Squirts.

De prijsuitreiking
Durk Poortinga van Actief Don- 

kerbroek maakte de einduitslag 
bekend en Elly Oosterhof reikte 
de prijzen uit. The Squirts kre-
gen de poedelprijs: een flinke tros 
bananen. Achtereenvolgens kregen 
Dreamteam (3e), 't Heidefolkje 1 
(2e) en Spaanplaat (winnaar) een 
taart uitgereikt corresponderend 
met hun prestatie. Men kan terug-
zien op een gezellige en sportieve 
volleybalmiddag met vele spannen-
de partijen onder perfecte weers-
omstandigheden. En mochten deel-
nemers of toeschouwers door dit 
evenement enthousiast geworden 
zijn: elke maandagavond is er recre-
antenvolleybal vanaf 19.30 uur in de 
gymzaal. Iedereen is welkom. 

Tenslotte
Actief Donkerbroek dankt verder 
alle vrijwilligers die de velden heb-
ben opgezet, "De Twirrewyn" voor 
het gebruik van stroom en ten-
ten, Scala voor de begeleiding en 
gebruik van de Jongerenbus en sv 
Donkerbroek voor het gebruik van 
de gymzaal. Tot volgend jaar, wan-
neer Actief Donkerbroek het eerste 
lustrum van het Buitenvolleybal te 
hoopt vieren.

“Spaanplaat” in spannende 
finale langs ‘t Heidefolkje 1
Perfect volleybalweer was het afgelopen zaterdag 22 juni. Negen 
teams hadden zich ingeschreven voor het jaarlijkse buitenvol-
leybaltoernooi. 

ACRO scoort!
Open Groninger Kampioenschap 
8 & 9 juni Scheemda 
Voor alle teams in de C/D/E-lijn de laatste 
wedstrijd van het seizoen. Op zaterdag 
was SV Donkerbroek vertegenwoordigd 
met 4 teams en zijn we teruggekeerd met 
2 medailles. 

In de ochtend was het eerst de beurt 
aan E-senioren duo Carine Vaals en Yelin 
Bosma. Zij zetten een mooie oefening neer 
en dit werd beloond met een 4e plaats. Zij 
kregen een medaille omgehangen, omdat 
ze heel veel tegenstanders hadden en dit 
een knappe prestatie was. 
In de middag was het de beurt aan Roselie 
ter Borg & Isa Dijkstra en Wietske Nicolai 
& Bente Dam. Beide teams zijn dit seizoen 
begonnen in de E-instap en bij deze wed-
strijd hebben ze in een niveau hoger deel-
genomen, E-jeugd. Beide teams hebben 
mooie oefeningen laten zien en kunnen 
trots zijn op het resultaat. 
Als laatste van de dag was het de beurt aan 
Marissa Nijssen, Yente Flameling en Rixt 
vd Wijk. Door blessures ging dit seizoen 
niet zoals gepland, maar toch konden ze 
deze laatste wedstrijd mooi mee draaien. 
Ze hebben een strakke oefening neergezet 
in de D-junioren en werden beloond met 
een 1e plaats. 
Op zondag waren er nog twee teams aan de 
beurt. Marith Terpstra en Lobke Klos lieten 
een mooie oefening zien, maar de concur-
rentie in de D-junioren was erg sterk. De 
punten lagen heel dichtbij elkaar en helaas 
was het nèt niet goed genoeg voor een 
podiumplek.
Linda de Boer en Anouk de Groot begon-
nen met hun balans oefening. Ondanks 
dat deze oefening niet helemaal vlekkeloos 
verliep, leverde dit toch een 2e plaats op. 
Linda en Anouk herpakten zich en lieten 
een prachtige tempo oefening zien en werd 
het goud bij hen omgehangen. Een mooie 
1e plek. Al met al mooie resultaten behaald 
en de teams kunnen trots zijn op zichzelf.

Zilver op de Nationale Finale 
D/E lijn  in Oss! 
Tevens op 8 juni vond in het zuiden de 
nationale finale plaats. 

Romy Sluijmer, Petra Nicolai en Kristel 
Klooster hadden zich middels plaat-
singswedstrijden, Fries en District-
kampioenschap weten te plaatsen voor 
het NK. Vol trots reden zij naar het zuiden 
en bereidden zich voor op hun oefening. 
Het hele seizoen hebben ze hier volop 
voor getraind! Ze lieten op de vloer een 
prachtige oefening zien. Ze kregen een 
kleine aftrek en daarom wed hier het zilver 
omgehangen. Een super prestatie van het 
E-jeugd trio met deze mooie afsluiting van 
het seizoen. 

23 juni Nederlands 
Kampioenschap Ahoy 
Rotterdam
Het hele seizoen hebben Renske de Jong, 
Esmée Koster en Xante Anbergen keihard 
getraind om op het NK te mogen staan 
tussen alle topsporters van Nederland! 

Alle disciplines van KNGU zijn te bewonde-
ren in Ahoy. Een spektakel om te zien voor 
het publiek, maar nog mooier om er zelf 
te mogen staan.  In de ochtend vertrok het 
A-pupillenteam op tijd richting Rotterdam 
en in het derde blok lieten ze een prachtige 
oefening zien. Het werd nog erg spannend, 
want bij voorbaat hadden ze 0,3 aftrek. Bij 
dit niveau volop concurrentie en liggen de 
punten dicht bij elkaar;  het gaat om honderdsten. Ze eindigden nèt naast 
het podium. 4e worden van Nederland is uiteraard een mooie prestatie om 
trots op te zijn na al het harde werken en tegenslagen.
Op de middag waren de A-junioren combiteams (AcroAcademy) aan 
de beurt. Anna Koster & Robin Hooijenga en mixpaar Tess Offringa & 
Marten-Lin Visser lieten drie fantastische oefeningen zien, wat resul-
teerde in goud! Twee Nederlands Kampioenen! 

Het acroseizoen is nu achter de rug en er zal weer worden 
getraind voor het nieuwe seizoen. Voor Anna en Tess gaat het 
seizoen nog iets langer door. Zij staan in oktober op het EK in 
Israël. 
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Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie   

h Onderhoud   

h Verbouw
h Timmer-, 

tegel- en 
metselwerk

Theo Kamminga

moskouwei 8 
9241 WJ
Wijnjewoude
Tel:0516-481280 /
mob: 06-15048134

De ziekte van Parkinson is nóg 
ongeneeslijk. Steun daarom 
wetenschappelijk onderzoek.

Hoofdweg 667A, 2131 BB Hoofddorp - Telefoon: 023 - 5540755  
E-mail: info@parkinsonfonds.nl - IBAN: NL10ABNA0504201530

“Na 26 marathons
staat nu mijn 

leven ineens stil”

www.parkinsonfonds.nl

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

Servicepakket 
pluZ

Huishoudelijke 
hulp

Verzorging Verpleging Specialistisch 
Centrum

Wonen

Zo doen we dat:
• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

• Onze zorg, uw regie
• 24 uur per dag
• Ook specialistische zorg

De Friese Wouden 
werkt samen met u 
aan de beste zorg

Bezoek ons wijkkantoor: Fruitier de Talmaweg 6-A, 8435 WE Donkerbroek
Openingstijden: Maandag en donderdag 12.00 - 15.30 uur (en op afspraak)  
Neem voor al uw vragen over zorg, welzijn en dienstverlening contact op met:

 Tel. 088 512 58 09
www.friesewouden.nl

Team 
Donkerbroek

Thuis in de beste zorg

Garage
Zaterdag 14 september

11.00 uur - 16.00 uur

AS L E
Donkerbroek
Aanmelden via Facebook of mail 

voor maandag 26 augustus
Aanmelden via Facebook of mail 

voor maandag 26 augustus
Zet in je bericht je straatnaam en huisnummer 

Nu ook te volgen op @ garagesaledonkerbroek

garagesaledonkerbroek@gmail.comGarage Sale Donkerbroek

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule, 

beheer 
begraaf-
plaatsen

Voor informatie over: C uitgifte graven
 C overbrenging urnen
 C plaatsing gedenkstenen
 C onderhouden gedenkstenen
kunt u contact opnemen met: 
dhr. J. Hartink, ’t West 16, Donkerbroek, telefoon 491702

Heb je een activiteit?
Geef dit door voor de dorpsagenda!
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Reusachtig
K O R F B A L OPGERICHT

28, 29 EN 30 JUNI:
Korfbalkamp

(rust ???)

Eindstanden
veldcompetitie
Pupillen C1
Donkerbroek C1 6 8
Lintjo C1 6 8
SCO C1 6 4
Wordt Kwiek C1 6 4

Pupillen D1
Donkerbroek D1 6 8
Heerenveen D4 6 3
Drachten D2 6 2

Pupillen D2
Leonidas D2 6 10
Oerterp/VKC D1 6 8
Donkerbroek D2 6 3
Udiros D2 6 3

Pupillen E1
Donkerbroek E1 6 8
Udiros E1 6 8
Moedig Voorwaarts E1 6 5
Wordt Kwiek E3 6 3

Pupillen F1
DTS (S) F1 10 19
DES (N) F1  10 16
Zunobri F1 10 7
VZK/Donkerbroek F1 10 6
DWA/Argo F1 10 6
De Walden F3 10 6

Pupillen F2
LDODK F2 6 12
Oerterp/VKC F1 6 8
WWMD F2 6 4
Donkerbroek F2 6 0

Senioren 1  
Club Brothers 1 14 27
Donkerbroek/VZK 1 14 22
Roreko 1 14 17
Dio 1 14 15
TFS 1 14 13
WSS 1  14 12
Vitesse (Be) 1 14 6
SDO (S) 1 14 0

Senioren 2  
Kinea 2 12 19
KIOS (R ) 3 12 17
Olympia (T) 2 12 14
De Pein 2 12 13
Dio 2 12 11
AVO 5 12 5
Donkerbroek/VZK 2 12 5

Junioren A1  
Kinea A1 12 23
Lintjo A1 12 21
Udiros A2 12 16
VZK/Donkerbroek A1 12 12
Noveas A1  12   8
Drachten A3 12 2
De Waterpoort A1 12 2

Aspiranten B1  
AVO B2 12 22
Noordenveld B1 12 20
Dio/D’broek/VZK B1 12 15
ROG B1 12 13
De Granaet B2 12 10
Drachten B2 12 4
Rodenburg/OWK 12 0

Aspiranten B2
Noordenveld B2 12 24
Hoogkerk/Nic B3 12 19
Rodenburg/OWK 12 16
Oerterp/VKC B1 12 12
Ritola B1 12 7
Korwi B1 12 5
Dio/D’broek/VZK B1 12 1

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 
Bosma-Veenstra. (met hulp van 
iedereen voor de input)

Rust !

C1 als kampioen de zomer in!
Korfballiefhebbers konden gisteravond in Oldeberkoop hun hart ophalen 
tijdens de wedstrijd Lintjo C1 – VZK/SV Donkerbroek C1. Wat kregen we 
een leuke match voorgeschoteld! 

Meteen in de eerste minuut kwam Donkerbroek al op voorsprong en kwam 
de 0-1 op het scorebord. Dat Lintjo zich niet zomaar gewonnen gaf was 
wel duidelijk want Donkerbroek moest verdedigend flink aan de bak. De 
zeer aangename temperatuur zorgde er voor dat er al snel zweetdruppels 
parelden op de gespannen gezichten van de spelers. De score bleef gedu-
rende de wedstrijd voornamelijk in het voordeel van Donkerbroek maar 
echt een groot gat werd er niet geslagen. Dat zorgde voor een gezonde 
spanning op de kunstgrasvelden op Sportpark Lunia. Met veel supporters 
langs de lijn kon de C1 er toch nog even een schepje bovenop doen en zo 
deed de spreekwoordelijke derde man toch zeker ook wel zijn werk. Fijn, al 
die belangstellenden langs de lijn!  Met 5-7 werd deze geweldige wedstrijd 
gewonnen door; de geoliede machine, het superleuke, enthousiaste team 
van spelers, trainers en coaches… de C1 van Donkerbroek! Hier hoorden 
natuurlijk bloemen en een foto bij. C1, geweldig verdiend, van harte!

Tekst en foto’s: Jenny Bosma-Veenstra

Geslaagd
Kampioenen
We feliciteren de aspiranten C en 
pupillen E1 met hun welverdiende 
kampioenschap. Bij de aspiranten 
was het verrassend (zeker voor uw 
verslaggever), maar in het  onder-
linge duel met Lintjo werd het ver-
schil gemaakt !!!

De pupillen E1 werden op stadion 
Ontwijk kampioen, mede omdat 
concurrent Udiros punten liet lig-
gen deze dag. Opvallend: In het 
onderlinge treffen met Udiros in 
de laatste competitieronde verloor 
kampioen Donkerbroek E1, zodat 
Udiros het gelijk aantal punten 
behaalde. Donkerbroek E1 heeft 
echter een veel veel beter doelge-
middelde.

Nog een felicitatie (met een grote 
buiging): De senioren 1 zijn gepro-
moveerd naar de 2e klasse. De beste 
nummers 2 zouden ook direct pro-
moveren. Hiervoor moest in de laat-
ste competitieronde gewonnen wor-
den van buur Dio. En dat gebeurde. 
In een mooie, gelijkopgaande wed-
strijd werd de uitslag 13-16. Hulde.

Pupillen D1, D2, F1 en F2
De pupillen D1 zakten in de kampi-
oenswedstrijd finaal door het ijs. Ze 
werden weggespeeld door een feller, 
scherper en enthousiaster Udiros 
D1. We kunnen niet anders conclu-
deren dan dat Udiros de ware kam-
pioen is. (“onze” bloemen werden 
(met tegenzin) overhandigd aan de 
Nieuwehornsters).

De D2 liet nog een mooie wedstrijd 
zien op het zonovergoten Ontwijk. 
Hier werd Udiros D2 met 10-3 ver-
slagen. Een mooie opsteker voor dit 
combinatieteam. 

De F1 en F2 hadden het moeilijk 
deze voorjaarscompetitie. Veel nieu-
welingen. Dus het was even wennen 
aan al die gekke regeltjes, gekke 
mensen aan de kant en die gekke 
coaches.

Volgend seizoen wordt het Te Gek !!!

Junioren A1, aspiranten Dio/
Donkerbroek/VZK B1 en B2
De junioren A1, waarin de 
Donkerbroeksters Inger Liemburg, 
Jelle postma, Jelmer Oosterloo, 
behaalden een keurige middenpo-
sitie in deze voorjaarscompetitie. 
Bovengenoemd 3-tal zal komend 
seizoen worden toegevoegd aan de 
selectie. (en dan hebben we het over 
de senioren !!!)

In de aspirantenteams Dio/Donker-
broek/VZK zit geen vertegenwoor-
diger van Donkerbroek. De wedstrij-
den werden dit voorjaar gespeeld in 
Oosterwolde. De B1 behaalde een 
keurige 3e plaats in de ranglijst. De 
B2 behaalde 1 schamel puntje uit 12 
wedstrijden.

Sponsorbord
De sponsorcommissie afdeling korf-
bal is goed bezig. Zie artikel hier-
naast.

Beste 
dorpsgenoten, 
Ongetwijfeld hebben jullie het al 
zien hangen in de hal van “De 
Tobbe”: ons mooie en spiksplin-
ternieuwe sponsorbord! 

De Sponsorcommissie afdeling 
Korfbal is de afgelopen tijd druk 
bezig geweest met het zoeken naar 
sponsoren voor op het bord. En 
met groot succes, want het bord 
is helemaal vol! We zijn ontzet-
tend blij met al deze, grotendeels 
nieuwe, sponsoren! 

Mede dankzij deze bedrijven en 
personen kunnen wij als club 
onze sport met heel veel plezier 
blijven uitoefenen. Sponsoren, 
namens de afdeling Korfbal, heel 
erg bedankt!!! 

Ook geïnteresseerd in sponsoring 
en wil je weten wat er allemaal 
mogelijk is? Neem dan contact 
met ons op via het contactformu-
lier op de korfbalwebsite!

Sportieve groet, 
Sponsorcommissie
afdeling Korfbal 
Anita v.d. Broek, 
Haye Nicolaij en 
Oeds de Jong
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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

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

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 

van Young Living

Dames en Heren kapper 
Haarkleur-specialist 

Balayage 
Kleurcorrecties 

Make-up

 Schapendrift 6A,  8435WK Donkerbroek   0516491550

Kijk voor onze openingstijden en 
het maken van een afspraak op 

 
 www.dekappersjop.nl 

0516491550

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten


