
Pepernotenkoorts 
en kerststress
De dagen worden korter en bui-
ten wordt het kouder. Oftewel de 
maand december is aangebroken. 
De pepernoten liggen al een tijdje 
in de supermarkten en hier en 
daar doet de Kerstversiering lang-
zaam zijn intrede in de winkels. 
December, de maand van de gezel-
ligheid of toch niet?
Slecht slapen, geen honger, over-
spannen of super druk gedrag, 
korte lontjes of hoofdpijn.
Wie dit zo leest denkt niet met-
een dat de ‘gezellige’ feestmaand 
december voor de deur staat. 
Toch zijn het allemaal herkenba-
re gedragingen die veel ouder(s)/
verzorger(s), maar ook leerkrach-
ten, zullen terugzien bij kinderen. 
Voor vrijwel alle kinderen roept 
de maand december stress op. 
Kinderen zijn drukker, wiebelig en 
lawaaiig.
En waar komt de stress van-
daan. Teveel en te spannend. In 
december gebeurt er veel, heel 
veel. En eigenlijk alles is span-
nend. Sinterklaas, kerst, oud en 
nieuw. De laatste tijd worden deze 
feesten niet alleen in huiselijke 
kring gevierd, maar ook op school, 
de sportclub en de buitenschoolse 
opvang. Thuis is het moeilijk eraan 
te ontsnappen bijvoorbeeld door 
het Sinterklaasjournaal en andere 
berichten op televisie.
Duidelijkheid, afspraken, struc-
tuur? Tijdens de maand decem-
ber gaat alles vaak net een beetje 
anders. Zelfs voor het kind dat over 
het algemeen prima met chaos en 
veranderingen kan omgaan, staat 
in december de wereld op zijn 
kop. Kinderen kunnen overprik-
keld raken door alle activiteiten die 
er in deze maand gepland staan. 
Eén van de redenen dat bijvoor-
beeld Sinterklaas of de kerstman 
zo spannend is, komt doordat 
jonge kinderen nog geen onder-
scheid maken tussen werkelijkheid 
en fantasie. Het loopt door elkaar 
heen. 
Niet alleen bij kinderen ook bij 
ouders kan de maand december de 
nodige stress oproepen. Het kopen 
van cadeaus, surprises maken, het 
kerstdiner voorbereiden, deadlines 
op het werk. In december lijkt 
alles bij elkaar te komen. Kinderen 
voelen spanningen feilloos aan en 
reageren daarop. De meeste men-
sen ervaren druk en stress in de 
omgeving.
In december worden kinderen 
soms overstelpt met cadeaus. Het 
ene kind krijgt een speelgoed-
auto in zijn schoen, terwijl het 
andere kind een gelpen krijgt. 
Kinderlogica die de kop op kan 
steken is “Sinterklaas houdt veel 
meer van Jantje dan van mij.
Gouden regel in deze maand is, 
meer is minder. Soms krijgen kin-
deren zoveel cadeaus dat ze het 
overzicht kwijt maken. Het gaat 
niet om het cadeau op zich, maar 
om zoveel mogelijk krijgen. En als 
we deze maand leuk willen houden 
dan proberen we structuur te hou-
den, rust te creëren en genoegen te 
nemen met iets minder. Dan blijft 
december toch leuk!
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DORPSKRANT DONKERBROEK

Op 9 november de allerlaatste 
oproep op de facebookpagina Op ‘e 
Hichte geplaatst. “Helaas, nog maar 
2 aanmeldingen voor vrijwilligers 
bij de dorpskrant. Morgen is de 
deadline! Er moeten minstens nog 
4 vrijwilligers bij! TOCH NIET HET 
EINDE VAN OP ’E HICHTE?”. 

Deze laatste oproep heeft gehol-
pen. Ongeveer 1900 keer is het 
bericht bekeken en dan te weten dat 
Donkerbroek ruim 1800 inwoners 
heeft. Frappant! Donderdagmorgen 
10 november om 9.00 uur het eer-
ste telefoontje. Om 13.00 uur nog 
eens vier nieuwe vrijwilligers erbij. 
Schijnbaar gaat het net als met het 

inleveren van de kopij van de krant. 
Er moet een deadline zijn. 

Met zes nieuwe mensen voor de 
Dorpskrant, voor ons (Jacob en 
Martje) als overgebleven bestuurs-
leden reden om direct te besluiten 
door te gaan met de krant. We heb-
ben via onze facebookpagina en de 
dorpssite gecommuniceerd dat de 
krant blijft.

En goed nieuws vertelt snel in het 
dorp. Als nieuw bestuur en redac-
tie zijn we al bijeengeweest. In de 
komende kranten zult u geïnfor-

meerd worden over de taakver-
deling. Belangrijk is dat niet de 
vrijwilligers alleen de krant maken 
maar u als dorp. Kopij en tips kun-
nen we goed gebruiken. 

Donkerbroek blijft Op ‘e Hichte

Het bericht om met de krant te stoppen, heeft het dorp wel 
aan het nadenken gezet. We kunnen niet zonder krant! Tot 
10 november konden nieuwe redactie- en bestuursleden zich 
aanmelden. Op 9 november hadden er twee zich aangemeld. Te 
weinig.

Op de foto het nieuwe bestuur en 
redactie van de krant. 
Achterste rij, van links naar rechts: 
Wiebe de Jong, Jacob Kroondijk, 
Lia Braber en Goos Zantinge.
Voorste rij: Loes Ree, Dolf van 
der Stouwe, Martje Dongstra en 
Wieger Visser.

Terwijl de boot dichterbij kwam 
begon het plotsklaps te regenen. 
Wat uit de lucht vielen waren ech-
ter pepernoten. Als snel zetten de 
Sint en zijn Pieten voet aan wal en 
werden welkom geheten door bur-
gemeester van Donkerbroek Martha 
Veenstra. Zij had een cadeau voor 
de Sint meegebracht omdat dit het 
laatste jaar is dat ze als burge-
meester de goed heiligman mag 
verwelkomen. Na de binnenkomst 

met de boot koos de Sint voor een 
ander vervoersmiddel dan normaal. 
Dit maal was een sulky zijn ver-
voer. Zo vertrok de stoet met kin-
deren en Pieten onder begeleiding 
van beide muziek korpsen naar Pro 
Rege. Hier konden de kinderen nog 
met de Sint praten en een cadeautje 
geven. Er werd zelfs nog gedanst 
door de kinderen en Pieten.

(Foto’s: Wieger Visser)

Sint en Pieten komen aan in Donkerbroek
Terwijl het zonnetje lekker scheen was het wat anders dat de 
kinderen van Donkerbroek warm liet lopen. Zaterdagmiddag 
kwam namelijk de goedheilig man weer aan in ons mooie dorp. 
Ook dit jaar kwam hij niet alleen naar Donkerbroek maar werd 
hij vergezeld door zijn Zwarte Pieten. 
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Midgetgolf Dúndelle
● 18 holes wedstrijdbaan

● Met verschillende hindernissen
● Uitdagend spel voor jong en oud

● Omringd met bankjes
● Kleine speeltuin

Openluchtzwembad
● 25 meter bad

● Ondiep gedeelte
● Springkuil met 2 springplanken 

en onderwater vensters

Mjumsterwei 16 - 9243 SK Bakkeveen
tel. 0516 541493

www.dundelle.nl / info@dundelle.nl

Na een leuke acitiveit of
een heerlijke wandeling of fietstocht

nodigt het terras u uit voor een adempauze
met een kop koffie

of een verfrissend drankje of ijsje! 

U kunt Sanne de Ree, diëtist en 
voedingskundige bereiken middels:
Telefoon : 06-30375766
Email : info@sannederee-dietist.nl

Consulten zullen op afspraak 
worden gehouden bij 
Huisartsenpraktijk Donkerbroek, 
Herenweg 43, 8435 WP Donkerbroek

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

de dorpsvlag en het boek 
100 jaar Donkerbroek

PEDICURE HISKE
-GEDIPLOMEERD

-LID VAN PROVOET
-AANTEKENING DIABETES

-GESPECIALISEERD IN KALKNAGELS

HISKE DE HAAN
DORPSSTRAAT 14  / HAULE / 0516-422741 / 06-46036461

LEG UW VOETEN 
IN VERTROUWDE HANDEN
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Jaarvergadering ijsclub
IJsclub Donkerbroek hoopt samen met Actief Donkerbroek op een 
ijsrijke winter. Tijdens de jaarvergadering van ijsclub Donkerbroek 
is besloten om aankomende winter een samenwerking te starten met 
actief Donkerbroek. Wat er gepland gaat worden hangt af van de win-
ter. De vergadering mocht dit jaar 14 leden tellen. Heel mooi voor het 
afscheid van Alie Tuinstra die in het zonnetje werd gezet. Ze is 19 jaar 
bestuurslid van de ijsclub geweest en heeft het secretariaat indertijd 
overgenomen van F de Boer. Ivar Anbergen werd welkom geheten als 
het nieuwe bestuurslid van ijsclub Donkerbroek.

Colofon

Inleveradressen
Kopij voor de krant kunt u inle-
veren bij: Jacob Kroondijk, 
Buursterlaan 39, tel 0516-491614.

Inleverdatum voor de kopij
Geschreven kopij voor de volgende 
krant, dient u in te leveren uiter-
lijk op woensdag 14 december 
2016.
Bent u in het bezit van een com-
puter, en beschikt u over internet, 
dan graag uw kopij aanleveren via 
de mail. Dit kan tot maandag 19 
december 2016 op de volgende 
mail-adres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

De volgende krant 
VERSCHIJNT OP OF ROND 

23 DECEMBER 2016

Advertenties
Informatie over kosten voor het 
plaatsen van een advertentie bel 
0516-491614. Onder een adverten-
tie wordt ook verstaan het plaat-
sen van een affiche/poster of het 
bekend maken van een ledenver-
gadering of een actie ten behoeve 
van een stichting of een vereni-
ging. Kopij met daarin een bedrag 
vermeld, wordt ook als een adver-
tentie gezien.

Broekjes
De kosten voor het plaatsen 
van een broekje zijn € 5,00. Dit 
bedrag kunt u overmaken op rek.
nr. NL86.RABO.0340.5589.11 met 
vermelding van Broekje en naam.

Familieberichten
(overlijden, geboorte, huwelijk, 
huwelijks-jubileum en bedankjes)
Voor het plaatsen van één van deze 
berichten zijn de kosten €10,00. 
Dit bedrag kunt u overmaken op 
rek.nr. NL86.RABO.0340.5589.11 
m.v.v. Familiebericht en naam.

Klachten over de bezorging
Als u klachten heeft over de bezor-
ging van de dorpskrant, meldt dit 
dan bij onze inleveradressen

Losse nummers
Losse nummers van deze dorps-
krant zijn verkrijgbaar bij Anne 
Bloemhof, Oude Hof 20, tel. 
0516-491375 of Marjan Teijema, 
Mr. Brunstingweg 3a, tel. 0516-
492027.

Facebook
www.facebook.com/Op-e-Hichte

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

Eind juli heb ik jullie laten weten 
dat mijn 5 jaar oude poes Joëlle 
vermist was. Jullie hebben een 
advertentie geplaatst op internet en 
mij gevraagd te laten weten als ze 
weer terug kwam. 

Aangezien Joëlle op 22 juli voor het 
laatst gezien is had ik alle hoop al 
opgegeven. Haar zus Jari is weken-
lang echt in de tuin gebleven, treu-
rend om haar zus die weg was. Ze 
is nu weer min of meer de oude, al 
miauwt ze meer dan vroeger.

Vanmorgen werd ik gebeld door de 
dierenambulance met de vraag of 
ik een langharige kat kwijt was. Dit 
kan toch niet waar zijn schoot er 
door mijn hoofd. Een lieve mevrouw 
uit Drachten heeft de dierenam-
bulance gebeld omdat er al tijden 
een kat in de buurt van haar huis 
verbleef en regelmatig probeerde 

binnen te komen. De vrijwilligers 
van de dierenambulance hebben de 
kat gevangen en de chip uitgelezen. 
Het chipnummer van mijn Joëlle. Ik 
ben direct in de auto gestapt en naar 
Drachten gereden. Het is inderdaad 
Joëlle. Ze is helemaal gezond, ze 
was wel hongerig (heeft twee voer-
bakjes achter elkaar leeg gegeten en 
is nu bezig met de derde) en heeft 
wat klitten in haar haar. Na wat 
gesnuffel heeft ze zich op haar oude 
favoriete plekje geïnstalleerd alsof 
ze nooit is weggeweest.

Jari vind het maar niets, zo’n 
vreemd ruikende poes op haar plek. 
Ze heeft nog niet door dat het haar 
zus Joëlle is. Ik hoop dat Jari snel 
bijtrekt en vrede sluit met haar zus, 
zodat ze weer samen in een mandje 
kunnen slapen. We zijn heel blij dat 
Joëlle weer terug is.

Het is een wonder! Mijn 
poes Joëlle is weer terug!

DORPSAGENDA

NOVEMBER
26  20.00 uur Café Donkerbroek: Pokeren

DECEMBER
5  20.00 uur Dorpshuis: Kaarten
6 09.00 uur Dorpshuis: Volksdansen
 Dorpshuis: Dammen
10  Snertactie: Chr. Brassband De Bazuin
13  09.00 uur Dorpshuis: Volksdansen
 Dorpshuis: Dammen 
17 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen om een half varken
19 20.00 uur Dorpshuis: Kaarten
20 09.00 uur Dorpshuis: Volksdansen
 Dorpshuis: Dammen
21 19.00 uur Dorpshuis: Vrouwen van Nu
 18.00 uur Pro Rege: C.P.B. Kerstavond met liturgie (samen aan 

bouillonfondeu)
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Woensdag 19 oktober 2016. Tot 
onze verbazing zien we Loes met 
schort en teil staan. Afwasborstel 
in de hand. Heeft ze de afwas nog 
niet klaar. Maar dan begint ze met 
de opening van de vergadering, 
wenst alle 28 dames en de heer 
Smeenk van harte welkom. 

Dan gaat ze aan het werk, ja dames, 
geen afwas maar walnoten poetsen. 
Ze legt ze schoon en glimmend 
op een rij, vertelt ons er een ver-
haaltje bij. Ze komen van haar zus 
vandaan. Een mooi begin van deze 
avond. Na het lezen van het gedicht 
“zien en oordelen” wenst ze ons een 
fijne avond. Carolien is deze avond 
afwezig. Notulen van 21 september 
worden door Lia voorgelezen. De 
tuinclub is weer bijeen geweest. 
Geen ingekomen stukken. Lief en 
leed: mevr. Kachelland is bezocht. 

Op 8 november viert mevr. J. van 

Riesen haar verjaardag. Mevr. 
Menger wordt bedankt voor de tafel-
versiering. Bij mevr. van Middelaar 
kunnen de kerstkaarten weer wor-
den ingeleverd. De dames Jelly, 
Maya, Lieneke, Willy, Gelly, Geertje 
en Loes werken hieraan mee. Bij de 
rondvraag komt de contributie ter 
sprake. Dit krijgt nog een vervolg. 

Na de pauze krijgt de heer Gerben 
Smeenk uit Makkinga het woord. 
De heer Smeenk werkt bij Friesland 
Campina en hij vertelt over zijn bui-
tenlandse projecten. Hij reist met 
andere leiders naar het buitenland 
voor projecten met bijv. konijnen 
in Oeganda bij boeren langs voor 
belangrijke begeleiding. Hij laat 
mooie beelden zien bijv. koeien die 
gewassen worden voor de boer ze 
gaat melken. Kleine boeren, hoe 
ze efficiënt kunnen werken. Lia 
bedankt Gerben en wenst ons wel 
thuis.

Verslag bijeenkomst
Vrouwen van Nu Donkerbroek 

Jouw stem is geld waard! Jij steunt 
ons toch ook? Wij doen mee aan de 
RABO Ledensponsoring en hebben 
jullie stem hard nodig. 

Rabobank Heerenveen-Zuidoost 
Friesland houdt dit jaar voor het eerst 
de actie RABO Ledensponsoring. 

De Bazuin en 
RABO Ledensponsoring

In 2018 zijn alle ogen gericht op 
Leeuwarden als culturele hoofdstad 
van Europa. In Friesland bestaat 
het plan om op ludieke wijze de 
aandacht op deze bijzondere sta-
tus te vestigen, met de Grootste 
Gehaakte Deken van de wereld 
(zo’n vijf tot zes voetbalvelden). 

Daarvoor zijn 10.000 dekens van 
140/200 centimeter nodig. Elke 
deken is samengesteld uit 280 
gehaakte vierkantjes van 10 x 10 
centimeter. Materiaal, kleur en 
patroon zijn vrij naar keuze. Het 
doel is alleen te bereiken met veel, 
heel veel handen. Iedereen kan deel-

nemen: bewoners van verzorgings-
huizen, (sport)verenigingen, buur-
ten, families, brei-/haak cafés, leden 
van Vrouwen van Nu enz. Achteraf 
wordt de deken ontmanteld. 

De losse dekens worden via de orga-
nisatie voor goede doelen geschon-
ken aan mensen die ze nodig heb-
ben. Wie haakt er aan? Deelname 
kan door een of meer complete 
dekens te maken, maar ook door 
vierkantjes van 10 x 10 centimeter 
in te leveren. Doe je mee of ben je 
nieuwsgierig, neem dan contact op 
met Loes Ree, Herenweg 102 / tele-
foon: 06-18666826.

De grootste gehaakte deken

Zondag 27 november:

Zangavond in 
Donkerbroek 
Het is traditie dat deze zangavon-
den met liederen uit Johannes 
de Heer plaatsvinden op de 1e 
advent en op Palmpasen. Zondag 
27 november is het 1e advent 
en dan hebben we dus weer een 
zangavond. Naast deze liederen 
uit de bundel van Johannes de 
Heer worden er ook gedichten 
voorgedragen. 

Medewerking zal worden ver-
leend door zanger Jan de Jong 
(bariton) en W.v.d. Veen op het 
orgel. Kleintje Bazuin zal ook 
een gedeelte van de liederen 
begeleiden. Ook zullen zij solis-
tisch te horen zijn. 

Locatie: Laurenstsjerke, 
Donkerbroek.
Aanvang: 19.30 uur. 
Kom op tijd, want vol is vol.

Verkoop 
fotokalender
De nieuwe uitgave van de fotokalen-
der Donkerbroek is helemaal ver-
anderd. Het was tot nu toe gebrui-
kelijk om 6 bladzijden met daarop 
twee maanden af te drukken en een 
voorkant.

In de nieuwe opzet is gekozen 
voor 13 bladzijden, waarop iedere 
maand een bladzijde vult. Op de 
afbeelding is het verschil goed te 
zien. Hierdoor is er ruimte voor 
het maken van dagelijkse aanteke-
ningen. Ook is er gekozen voor een 
ander inbind systeem.

In de komende weken zal de kalen-
der afgerond worden en aan het 
eind van de maand komen leden 
van De Bazuin deur-aan-deur om 
deze kalender voor 5 euro per stuk 
aan de man te brengen. Door deze 
actie hoopt De Bazuin geld binnen 
te krijgen voor het vernieuwen van 
hun instrumentarium. Mocht u op 
korte termijn een kalender nodig 
zijn, dan kunt u ’s avonds tussen 6 
en 7 terecht op de Nijhof 7 (behalve 
op zondag).

Hierbij geeft de bank de vereni-
gingen en stichtingen een steuntje 
in de rug. Ieder lid van Rabobank 
Heerenveen-ZuidoostFriesland kan 
zijn of haar stem uitbrengen. Iedere 
stem levert ons 5,- euro op. Van 
1 t/m 31 december 2016 op www.
rabobank.nl/heerenveen. Jij stemt 
toch ook? 
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 Gerookte vis Gebakken vis
 Verse vis Zoute haring

WOENSDAG VAN 10.30 TOT 12.30 UUR
OP PARKEERTERREIN BIJ PINAUTOMAAT HERENWEG 46  

ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
BIJ COOP SUPERMARKT BOONSTRA

Donkerbroek - Tel. 06-55928119 - www.vishandelvandermeulen.nl

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

Loodgieters- en Installatiebedrijf

FA. GRUPSTRA-SIKKEMA
• Gas • Water 
• sanItaIr en C.V.
• Lood en ZInKWerKen
• daKBedeKKInGen

P. W. Jansenweg 35, Jubbega
Telefoon 0516 - 461284

www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s

’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525        06 230699687 
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Hoor wie klopt daar kinderen ….
Natuurlijk gaat dat over Sinterklaas. Over die Goed Heilig man die 
van kleine kinderen houdt. Rond 5 december komt hij. Alle kinderhar-
ten kloppen vol verwachting. De schoen staat verwachtingsvol bij de 
schoorsteen.
Toen ik nog een kind was, dook ik die ene zaterdagmorgen samen met 
mijn zus de kelder in. Bang als ik was voor die “onbekende” klop op de 
deur. Sinterklaas bracht ons bruikbare cadeaus: een pyjama, een t-shirt, 
een trui. Als gezin zaten we bij elkaar en maakten het heel gezellig. En 
wij hadden nog de tijd.

Later begreep ik dat Sinterklaas een kameraad vond in Sint Maarten. 
Arme kinderen vinden een mooi cadeau ook fijn. En gelukkig lees ik af 
en toe dat er ergens mensen zijn die Sinterklaascadeaus weggeven aan 
kinderen die anders niks krijgen. Gods goedheid is voor arm en rijk.
Sinterklaas en Sint Maarten hebben met God en geloof te maken. Beide 
vind ik het hele mooie feesten. Iets van ‘(Gods) goedheid’ wordt ruim-
hartig gedeeld.

Zondagavond 13 november zaten we met zo’n 100 jongeren in de loods 
van Vogelzang Tentverhuur te luisteren naar Joop Gottmers. Joop is een 
ex oud-Europees kampioen kickbokser en crimineel en drugsverslaafde. 
Door zijn vader geprogrammeerd om alleen maar op zichzelf te vertrou-
wen. God is voor zwakkeren die het niet in eigen kracht kunnen. 
Joop vertelde het verhaal van zijn leven. Dat God langzaam aan Zijn 
heilige voet tussen de deur van zijn hart zette. Ook zo’n vreemdeling 
die ‘(Gods) goedheid” met Joop wilde delen. Joop vond het maar raar dat 
dei antiekhandelaar zei dat Joop God nodig had. “Laat je toch nakijken. 
Gekkie. God nodig hebben. Veel gekker moet het niet worden!”. Hij 
moest er kortom niks van hebben. En die zondagavond vertelde Joop 
hoe God langzaam in zijn leven binnen gekomen is en hij een ander 
mens is geworden.
Zo is deze dikke doorgewinterde en levensgevaarlijke crimineel lang-
zaam aan omgevormd tot een mooi visitekaartje. Joop is een mooi 
visitekaartje geworden dat God nog steeds van zich doet horen. En 
natuurlijk snap ik wel dat sommigen lachen omdat zoiets helemaal 
niet kan. Stel je voor zeg: God die zo’n gemene doortrapte crimineel op 
zoekt. Veel gekker moet het ook niet worden!! Dan kan God toch beter 
een ander op zoeken.
Raar dat uitgerekend zo’n slecht mens door God gebruikt wordt. Dat 
kan toch helemaal niet. God is toch iets uit een oud en grijs verleden?? 
Toch???

Zondagavond 13 november zag ik in zo’n doortrapte schurk toch een 
mooi visitekaartje van Gods goedheid (een evangelist) die een heel mooi 
verhaal had: God houdt van jou en hij vind je kostbaar. De moordwapens 
(handen en voeten) van een kickbokser omgesmeed tot uithangborden 
van vrede en liefde.
Blijkbaar klopt God nog steeds op de deuren van ons hart. Nu weet ik 
niet hoe dat met u en jou zit, maar ik vertrouw daar op: God klopt soms 
op de deuren van mijn hart. Want je moet niet denken dat God ons de 
rug heeft toegedraaid. Joop kan je vertellen hoe anders die God is … 

TsjerkeproatWe konden rond de klok van 18.00 
uur rond de 100 jongeren verwel-
komen in de loods van Vogelzang 
Tent en Horecaverhuur met een kop 
koffie, thee of limonade. Wiebrand 
verwelkomde iedereen en opende 
de avond met gebed waarna voor 
iedereen soep en broodjes waren om 
gezamenlijk te eten. De sfeer was 
gezellig en gemoedelijk, een leuk 
begin van de avond.

Rond kwart over 7 kon iedereen 
plaats nemen rondom de box ring 
waarin Joop Gottmers ging spreken.
Een indrukwekkend verhaal over 
zijn leven en verleden voordat hij 
tot geloof kwam.

Bijzonder om te horen dat iemand 
zover afgedwaald kan zijn in de 
wereld van boksen en criminaliteit 

/ geld en roem waarna hij op een 
gegeven moment geen andere uit-
weg zag dan zichzelf van het leven 
te beroven.Joop had zich voorgeno-
men dit te doen op zijn verjaardag 
waarin hij te kennen gaf voor zich-
zelf dat de drugs, geld en de roem 
het van hem gewonnen had.

Op het moment dat hij een einde 
wilde maken onder invloed van heel 
veel drugs ging de deurbel waar-
mee zijn plan voor zelfdoding niet 
doorging. 

Na jaren van boksen en zich bezig te 
houden met het gebruik en verhan-
delen van drugs in de onderwereld 
kwam hij meerdere malen in de 
gevangenis en daar is hij door mid-
del van bijbel lezen en bidden en 
een noodkreet tot God tot geloof 
gekomen.

Nu leeft een Joop een leven als 
christen. Hij komt nog steeds bij de 
mensen die te maken hebben met 
de onderwereld maar nu op een hele 
andere manier door te laten zien 
wat God met je leven kan doen. Ook 
spreekt hij geregeld voor groepen 
mensen en ook op scholen.

Rond de klok van 21.00 uur was 

de avond afgelopen en hopen we 
dat Joop op verschillende manieren 
de jeugd heeft kunnen laten zien 
wat zowel drugsgebruik, de macht, 
roem en geld én aan de andere kant 
het wandelen met God in en met je 
leven kan doen.

We kunnen terugkijken op een 
mooie en waardevolle avond! De 
eerste reacties van "eigen" jeugd en 
ook die van omliggende dorpen was 
positief.

15 januari staat de 2e jongeren on 
tour avond gepland. En wat we dan 
voor avond gepland hebben...... ;-) 
Wordt vervolgd....

Groeten
Binny, Josien, Sjoukje, Linda, 
Sietske, Wiebrand, Simon, Gerben, 
Marie en Roelie
(Organisatie Jongeren on Tour)

Eerste Jongeren on Tour avond

Afgelopen zondag was het dan zover: Onze eerst Jongeren on 
Tour avond. Nadat we met elkaar de avond voorbereid hadden 
was het nu afwachten of er door de jongeren gehoor werd gege-
ven aan de avond en dat werd er! Meer dan!

SINTRUMTSJERKE

Zondag 27 november
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 1e Advent

Zondag 4 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig 
Avondmaal, 2e Advent, koffiedrin-
ken

Zondag 11 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 3e Advent, koffie-
drinken

Zondag 18 december
9.30 uur: da. Y. Riemersma-
Beintema, Heerenveen
Bijzonderheden: 4e Advent

Zaterdag 24 december
22.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Kerstnachtdienst, 
m.m.v. chr. brassband De Bazuin

Zondag 25 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 1e kerstdag, kerk-
gezinsdienst

LAURENSTSJERKE

Zondag 27 november
19.30 uur: mw. A. Kalteren
Bijzonderheden: missionaire zang-
avond 

DORPSKERK Haule

Zaterdag 24 december 
19.00 uur: kerstfeest

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Breicursussen voor beginners en 
gevorderden. Aparte cursussen 
sokken breien. Borduurcursussen. 
Workshop kaarten maken. Info: 
www.halkaboma.nl

Voor al uw trouw-en rouwarran-
gementen. Decora Bloembindsters, 
Sietske Kamminga 0516-491761/
Aafje Rooks, 0516-491299. Kijk ook 
eens op onze web-site: www.decora-
bloembindsters.nl

Pedicure Hiske de Haan heeft 
een nieuw mobiel nummer: 
06-46036461. Het huidige mobel 
nummer is vervallen.

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

BROEKJES

Snertakties
2016/2017

Hieronder staan de data vermeld 
van de snertakties voor het komen-
de seizoen. Knip dit bericht uit of 
schrijf het in uw agenda, want op 
deze dag wordt er voor u gekookt. 
Wilt u geen snert? Ze zijn ook blij 
met uw gift! 

10 december Brassband de Bazuin
14 januari SV Donkerbroek
4 februari Gymnastiekver. Haule
25 februari Muziekver. Excelsior
18 maart Dorpskrant Haule

De verkoopprijs voor een liter snert 
is € 2,50.

VZ-jes sparen voor De Bazuin!
Iedereen komt wel eens bij een supermarkt. De ene winkelt hier en de 
ander daar. Als je bij de Albert Heijn in Oosterwolde komt, heb je vast al 
gehoord van de VZ-jes. Het zijn spaarkaarten waarbij je kunt sparen voor je 
Vereniging en voor jeZelf. Ook De Bazuin doet mee met deze actie. Lever 
je spaarkaart voor de Vereniging in bij Alida Oldersma, Vicariestraat 31. Zo 
kun je op een makkelijke manier sparen voor de Bazuin. De actie loopt t/m 
31 december 2017. 

Korte berichten
Bevolkingsonderzoek
borstkanker
Ook alle vrouwen in Donkerbroek en 
omstreken van 50 tot en met 70 jaar 
krijgen een schriftelijke uitnodi-
ging voor het bevolkingsonderzoek 
borstkanker. Begin maart staat de 
mobiele onderzoekswagen weer in 
Donkerbroek. Voor meer informatie 
kunt u een bezoek brengen aan de 
website van Bevolkingsonderzoek 
Noord.nl

Kapotte flesjes in
zandbak ’t Startblok
De kleuters van obs ’t Startblok 
kunnen niet veilig meer spelen in 
de zandbak van de school. Al enke-
le weekenden achter elkaar wordt 
door vandalen flesjes tegen de blin-
de muur kapot gegooid. Een trieste 
maar vooral een kwalijke bezigheid. 
Jammer dat verveeldheid uitmond 
in vandalisme.

Dievengilde
weer op pad
Vorige week was het dievengilde 
weer actief in Donkerbroek. Rond 
02.00 uur werd bij een woning aan 
de Fruitier de Talmweg tuingereed-
schap gestolen. Een en ander blijft 
uit beelden van een bewakingsca-
mera. Diezelfde nacht was het ook 
raak aan de Posthuisweg. Ook hier 
was tuingereedschap het hoofdoel 
van de dieven.

10 december
snertactie
Chr. brassband De Bazuin houdt 
op zaterdag 10 december a.s. haar 
jaarlijkse snertactie. Dus hoeft u 
die dag zelf niet te koken. Wel 
moet u er voor zorgen dat de snert 
op smaak wordt gebracht. Want 
de snert wordt zoutloos verkocht. 
Ook vleesgerelateerde producten 
verhogen de smaak en vulling van 
deze erwtensoep. Eet smakelijk en u 
steunt de brassband. Lust u of wilt u 
geen snert, een gift is de vereniging 
ook de moeite waard!

Inleveren kopij krant
De kopij van de krant kunt u 
inleveren via ons mailadres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.
com .

U kunt de geschreven kopij 
inleveren bij 
Jacob Kroondijk, 
Buursterlaan 39, 
tel 0516-491614.
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T 06-27210720 A Schapendrift 28d Donkerbroek
E pauline4hair@gmail.com

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten



O P  ’ E  H I C H T E  -  D O R P S K R A N T  D O N K E R B R O E K  N O V E M B E R  2 0 1 67

Herhaalde 
oproep!
Herhaalde oproep voor actieve dor-
pelingen die in september 2018 
een klinkend dorpsfeest willen 
organiseren.

Vorige maand hebben wij al een 
oproep gedaan aan alle inwoners 
van Donkerbroek met de vraag of 
wij u bij kunnen schrijven op de 
lijst van diegenen die het dorpsfeest 
in 2018 willen organiseren.

Tot nu toe heeft nog niemand zich 
spontaan gemeld. Het vorige dorps-
feest was een fantastisch spektakel. 
Zo’n feest eens in de 5 jaar willen we 
toch niet missen? Daarom opnieuw 
het dringende verzoek aan u allen.

Heb je, of heeft u belangstelling, 
lijkt het je/u leuk, reageer dan bin-
nen twee weken na deze uitgave van 
“Op ‘e Hichte” door een mailtje naar 
dorpsbelang@donkerbroek.nl of per 
post Dorpsbelang, p/a Herenweg 51 
te Donkerbroek of telefonisch 0516 
423750.  

N.B. Zoals vorige keer al aangeven, 
“Alles hoeft zelf niet bedacht te wor-
den, want er is een goed draaiboek 
beschikbaar”.

Kunt u de dorps-
bibliotheek 
nog vinden?
Het is inmiddels al weer zo’n 5 
jaar geleden dat de bibliobus niet 
meer in Donkerbroek komt. Vanaf 
dat moment heeft Dorpsbelang 
het initiatief genomen om zelf tot 
een bescheiden Dorpsbibliotheek 
te komen. Deze is gevestigd in 
Verenigingsgebouw Pro Rege 

Tussentijds is het boekenbestand 
een aantal keren door ons in samen-
werking met de bibliotheek Zuid 
Oost Friesland aangepast. Het is de 
bedoeling dat binnenkort weer een 
aantal boeken worden gewisseld. 

De Dorpsbibliotheek is geopend 
op dinsdagmiddag van 14.30u tot 
17.30 u.  en op dinsdagavond van 
19.00 tot 21.00 uur. Schroom niet, 
maar loop gewoon eens binnen!

Contributie
In verband met wisseling van het 
penningmeesterschap is de datum 
van invordering van de contributies 
(automatische incasso) wat doorge-
schoven.

Eind november, begin december 
van dit jaar zal de contributie voor 
het lidmaatschap van Dorpsbelang 
Donkerbroek voor het jaar 2016 
worden geïnd. De contributie 
bedraagt onveranderd € 5,00.

Voetbalvrouwen 35+ in Nij Beets
Ook de 30+ en hoofdzakelijk 35+ dames van Donkerbroek 
speelden hun laatste speelronde. Met de gloednieuwe clubtassen 
reisden de dames af naar Nij Beets.

Op de foto staan boven van links naar rechts: John Koopmans, Janet 
Beekman, Jolanda Woudstra, Yvette Wieland, Silvia vd Meulen, Marjan 
Teijema. Onder: Irma Visser, Arja van Weperen, Lauri Bos, Sonja de Boer, 
Roelina Ausma

Er was deze keer geen journalist 
aanwezig om de wedstrijden te 
‘becommentariëren’… Feit was wel 
dat de dames van Donkerbroek in de 
laatste speelronde veel lof oogsten 

van de tegenstanders. De trainingen 
van John Koopmans worden altijd 
goed bezocht en het enthousiasme 
lijkt bij de dames steeds grotere 
vormen aan te nemen. De selectie 

is inmiddels al weer uitgebreid naar 
14 speelsters! En dat is uiterst posi-
tief te noemen voor het damesvoet-
bal in Donkerbroek. 

In Nij Beets deden ze weer een gooi 
naar het maken van een doelpunt. 
De uitspraken van Johan Cruijff zijn 
ook doorgedrongen tot dit team. 
‘Als je niet schiet dan scoor je niet, 
en ‘als je niet scoort dan win je 
niet’…

De vorderingen van de dames waren 
goed te zien. Ondanks twee nipte 
nederlagen van 1-0, tegen Blue Boys 
en Langezwaag, werd er tegen de 
sterkste ploeg, WTTC/Udiros in elk 
geval een doelpunt gemaakt. Het 
was Arja van Weperen die met haar 
doelpunt, de eer voor Donkerbroek 
een keer wist te redden. De wed-
strijd eindigde in een 1-3 nederlaag. 
Er wordt nog even doorgetraind om 
er na de winterstop weer met volle 
moed tegenaan te gaan. In 2017 
gaan de dames op zoek naar hun 
eerste overwinning…

Het team dat op de bijgevoegd 
foto staat, is inmiddels aange-
vuld met de nieuwe speelsters: 
Jacqeline Marschal, Alinda de 
Haan, Josien Reinders, Miranda 
Goeree(Oosterwolde) Evelien Vera 
Feddema (Drachten) en Yvonne van 
Leeuwen(Ureterp).

ODV – Donkerbroek 2-2
Ondanks een veldoverwicht van 
Donkerbroek, kwam ODV vrij snel 
op een 2-0 voorsprong. Ietwat onge-
luk verdedigend werk was debet 
aan de tegengoals, maar ook het 
inzetten van 1e elftal spelers bij 
deze tegenstander was niet echt 
35+ waardig… Nadat Simon 
Lindeboom en Willem Hoekstra 
achterin hoogstpersoonlijk orde op 
zaken stelden, stuurde Lindeboom 
de immer snelle Erik Bosma op 
avontuur. Bosma bracht de bal keu-
rig op naar voren. Routinier Janko 
Bergsma kwam eraan te pas om de 
bal vakkundig bij Johan de Boer 
voor de voeten te leggen. Zijn uit-
haal was goed voor de aansluitings-
treffer, 2-1. 

Donkerbroek voerde de druk naar 
voren enorm op. Guus Hoekstra 
penetreerde, met een rush, als een 
olifant door de porseleinkast en 
legde de bal af op Janko Bergsma. 
Er volgde een onnavolgbare pas-

seerbeweging en met een scherp 
schot in de hoek liet Janko de kee-
per kansloos. Het was 2-2. En alles 
was rechtgezet. Nadat keeper Jeen 
Kootstra nog een goede redding 
verrichtte en Simon Lindeboom ook 
nog een ODV’er van scoren afhield, 
speelde Donkerbroek de wedstrijd 
vakkundig uit. ODV had al haar 
kruit verschoten en kwam er niet 
meer aan te pas. Donkerbroek hield 
met een gelijkspel alles in eigen 
hand. Eric vd Horn/vd Bos was in 
deze wedstrijd geheel onzichtbaar. 
Deze keer was echter de oorzaak dat 
hij de hele avond afwezig was…  De 
afwezigheid gold ook voor routinier 
Klaas Stoker. Eindstand 2-2!

Stanfries – Donkerbroek 1-5
Ook in de tweede wedstrijd maakte 
Donkerbroek het zichzelf onnodig 
moeilijk. Ondanks de personele 
problemen bij Stanfries kwamen 
ze onverwacht tóch op voorsprong. 
Een goed ingeschoten bal vanaf 
een meter of 15 belandde achter 

Jeen Kootstra op de paal. De bal 
vloog daarna weer hard het veld 
in, caramboleerde tegen de rug van 
Jeen en rolde alsnog het doel in, 
1-0!  Frist Boerrigter liet zich na 
deze achterstand meer gelden en 
nam hij het voortouw voor een 
opmars naar voren. Via Johan de 
Boer werd Niels Woudstra in stel-
ling gebracht, maar het leek niet 
de avond van Niels te worden. Hij 
liet enkele kansen onbenut, maar 
hij wist daarna wél Janko Bergsma 
in staat  te stellen om de verdiende 
gelijkmaker te noteren, 1-1. 

De voorsprong van Donkerbroek 
werd over de linkerkant ingeleid 
door Guus Hoekstra.  Met een 
prachtige pass bereikte hij Janko 
Bergsma. Die liep daarna enkele 
spelers voorbij alsof ze er niet 
stonden, frommelde zich langs de 
achterlijn en legde breed op de 
vrijstaande Johan de Boer. Deze 
goalgetter kende geen problemen 
en Donkerbroek stond op voor-
sprong, 1-2. Donkerbroek dender-
de door want bij een overwinning 
op Stanfries was de titel al een 
feit! De drie B’s gooiden daarna de 
wedstrijd in het slot middels het 
schaven van een mooi ‘Briehoekje’ 
Bosma, Boerrigter Bergsma. 
Laatstgenoemde B. leek niet hele-
maal in zijn hum, want de koning 
van de assist legde de bal niet af, 
maar scoorde wederom gewoon 
zelf, 1-3!! 

Omdat Stanfries voorin geen potten 
meer kon breken, speelde Willem 
Hoekstra ook steeds meer vooruit. 
Met een prachtige ‘Hoekstra-shuffle’ 
werd de bal weer bij Janko Bergsma 

Donkerbroek 35+ voetbalkampioen in Wijnjewoude
Op vrijdag 28 oktober moest het gebeuren voor Donkerbroek. 
De allesbeslissende speelronde om het kampioenschap vond 
plaats in Wijnjewoude. Omdat de grijsgrauwe larven, de emel-
ten, middels een enkele reis Donkerbroek- Oosterwolde, nu de 
velden van Oosterwolde hadden ingenomen, kon daar niet wor-
den gevoetbald. ODV was daarom zo sportief om als gastheer te 
fungeren van de laatste speelronde.

Boven van links naar rechts: Han Ausma, Erik Bosma, Niels Woudstra, 
Guus Hoekstra, Frits Boerrigter, Willem Hoekstra. Onder: Jeen Kootstra, 
Johan de Boer, Simon Lindeboom, Janko Bergsma. Coach Johan Teijema 
maakte de foto. Op de foto ontbreken: Klaas Stoker, Eric vd Horn vd Bos 
en Dirk Mulder (die ook op het veld altijd ontbreekt...)

gebracht. Nu legde Bergsma de bal 
terug op Johan de Boer die de hoe-
ken voor het uitzoeken had. De Boer 
schoot de bal echter ‘recht door zee’ 
en had geluk dat de Stanfries goalie 
hier niet achteraan dook… De bal 
ging (on)gelukkig onder hem door 
en de stand was 1-4. Bij de laat-
ste actie werd de Stanfries goalie 
geheel in zijn hemd gezet. Guus 
Hoekstra had de bal veroverd waar-
bij hij ineens zag dat er geen keeper 
meer in het doel stond. De snelle 
Niels Woudstra kreeg de bal goed 
in de loop mee en kon recht op het 
doel af. Nog voordat Niels bij het 
doel was stond de keeper al in zijn 
hemd… Een vergeefse poging om 
het keepersshirt over het hoofd te 
trekken mislukte faliekant, waarna 
deze werd weggegooid, om erger te 
voorkomen. De rappe Niels had de 
bal toen allang van dichtbij binnen-
geschoten, waarna de keeper ook 
figuurlijk in zijn hemd was gezet, 
1-5! Met deze klinkklare overwin-
ning was het kampioenschap een 
feit.

Donkerbroek – De Griffioen 
2-1
Ook in de seizoens-afsluitende wed-
strijd wist Donkerbroek een drie-
punter binnen te halen. Na een snel 
doelpunt van Johan de Boer (1-0)
zette De Griffioen het laatste tandje 
bij en wist daarmee ook nog een 
gelijkmaker te produceren. (1-1)
Met het eeuwig rondspelen van de 
bal probeerden ze een gelijkspel 
tegen de kampioen uit het vuur te 
slepen. De met liesklachten kam-
pende Han Ausma viel het laat-
ste kwartier in om nog een draai 
aan de stand te willen geven. Een 
schitterend hakje en een slap schot 
op doel boden nog geen soelaas. 
Nadat Willem Hoekstra nog een bal 
richting de kantine had geschoten 
kwam daar toch een schitterend 
apotheose… 

In de laatste minuut verzorgde 
Simon Lindeboom de opbouw naar 
voren, waarna Frits Boerrigter zijn 
schot op doel gekeerd zag worden 
door de keeper. De bal ketste echter 
het veld in, voor de voeten van Han 
Ausma. Met de linkervoet moest 
er nog even goed gemikt worden, 
maar de winnende bal vloog perfect 
tussen paal en keeper door, het was 
2-1! Zo sloot Donkerbroek met een 
overwinning geheel in stijl af… 

Met acht overwinning, drie gelijke 
spelen en slechts één nederlaag 
mocht het 35+ team van coach 
Johan Teijema, zich geheel terecht 
kampioen noemen van dit najaar! 
Met nog één afsluitende training 
zit het voetbalkalender jaar van de 
35 plussers er al weer op. Na de 
overwintering zijn de oude mannen 
in maart 2017 weer op de velden te 
bewonderen!

Verrassend 
concert
Het publiek in de Schutse in 
Appelscha kreeg de handen ruim 
op elkaar voor het mooie concert 
dat het Gemengd Koor Boyl en Alta 
Trinita zondag gaven. 

De balans tussen het overwegend 
klassieke repertoire was evenwich-
tig en de muziek en zang klonk, 
zowel gezamenlijk als afzonderlijk, 
met een warme klankkleur op deze 
stormachtige zondag.

Meer info: www.gemengdkoorboyl.
nl, www.altatrinita.nl



O P  ’ E  H I C H T E  -  D O R P S K R A N T  D O N K E R B R O E K  N O V E M B E R  2 0 1 68

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

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

&

Fruitier de Talmaweg 3A
8435 WE Donkerbroek

0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

OEDS DE JONG MACHINES

OEDS DE JONG
Mobiel: +31(0)6-11358064

‘t West 30
8435 VN Donkerbroek (NL)

Tel/fax : +31(0)516-463270
E-mail : info@oedsdejong.nl

WWW.OEDSDEJONG.NL

Voor al uw verhuis-, geboorte-, 
trouw- en jubileumkaarten, 
rouwdrukwerk, liturgieën,
logo ontwerp, huisstijlen, briefpapier, 
facturen, enveloppen, visitekaartjes,
brochures, magazines, kranten, 
kalenders, reclameborden!

Drukwerk

Oog voor
kwaliteit!

bvk
GRAFISCH

VORMGEVER

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78

b.visser-koenders@kpnmail.nl

Jouwdrukkerijdichtbij!
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Een heel bijzonder diertje is 
deze hagedis. De laatste waarne-
ming was afgelopen zomer toen 
we met z'n drieën zaten te vis-
sen in Veenhuizen. Er was net een 
regenbuitje geweest en het zonne-
tje kwam er weer door. Toen werd 
ik geroepen hier lopen hagedissen 
over de balk van de damwand. En 
dat was deze soort. Toen er ook nog 
een ringslang voorbij kwam kon de 
middag al helemaal niet meer stuk. 
Daarvoor nog eentje gezien aan de 
Steenpoelweg. Ter hoogte van het 
bosje had een hele dikke stobbe 
gelegen en die was in de s loot 
geduwd. In de grond waar hij gele-
gen had kropen ook een paar hage-
dissen. In het Wijnjeterper Schar 
kwamen ze massaal voor en tijdens 
de excursies ving ik er altijd een om 
ze aan de mensen te laten zien. Van 
iemand had ik de tip gekregen om 
als hij op de platte hand zat lichtjes 
over de keel te strijken, dan bleven 
ze mooi zitten. Dat lukte maar het 

vangen was wel van het weer afhan-
kelijk.

Voorkomen 
Ze komen dus in onze omgeving 

voor. En dat kan in droog terrein 
zijn maar ook, en dat is het beste, 
natte partijen afgewisseld met 
droge. Een belangrijke voorwaarde 
is wel dat er open plekken moeten 
zijn. Helemaal ideaal is afwisselend 
met heide en bloemrije grasland.

Leefwijze 
De naam geeft al iets bijzonders 
aan nl. Levendbarende hagedis. In 
maart vindt de paring plaats als de 
vrouwtjes het winterverblijf hebben 
verlaten. De mannetjes zijn al een 
paar weken eerder bovengronds. 
Omdat het koudbloedige dieren zijn 
moeten ze eerst opwarmen voor 
de paring kan plaats vinden. Als 
dan het vrouwtje ook parings-klaar 
is vindt de bevruchting plaats. In 
de buikholte worden dan 5 tot 8 
vruchtjes gevormd. Die zijn omge-
ven door een dun vliesje. Bij de 
geboorte in augustus breekt het 
vliesje onmiddellijk open. Ook 
gebeurt het wel dat in de buikholte 
het vliesje al breekt. En komen 
ze er levend uit en komen ze dus 
levend ter wereld. Van af dat ogen-
blik moeten ze zelfstandig verder. 
Het voedsel bestaat uit kleine insec-
ten wormen en spinnen. Het duurt 

Levendbarende hagedis
Latijnse naam: Lacerta Vivipara

Fryske namme :Gerskruperke

Afgelopen weekend stond het NK 
baanwielrennen op het programma 
in Alkmaar. 

Tristan zijn vaste piloot Teun Mulder 
heeft na hun gouden race in  Rio de 
fiets aan de wilgen gehangen en 
daarom stond Tristan dit weekend 

aan de start met piloot Patrick Bos.
Op de 1km snelden de mannen naar 
het goud in een supertijd , waarmee 
ze de concurrentie ver achter hun 
lieten.

Een dag later stond de 4 km ach-
tervolging op het programma. Met 

een toptijd van 4min en 15 sec en 
een dik pr voor Tristan werd ook  op 
dit onderdeel de Nederlandse titel 
gepakt.

Een topweekend voor Tristan en 
Patrick met supertijden. Dit biedt 
veel perspectief voor de toekomst.

Twee Nederlandse titels voor Tristan 
Bangma op het NK Baanwielrennen

De Nachtdravers:

Geachte dorpsgenoten,
Het jaar loopt alweer op zijn einde. Dit bete-
kend dat het voor de Nachtdravers een drukke 
periode maar, gezellige periode zal worden. 
We zijn in September begonnen met het jaar-
lijkse wok uitje, wat weer heel gezellig was. 
Nadat we rustig zijn begonnen met vergade-
ren, één keer in de twee week, zijn we nu al een tijdje elke zaterdag 
avond aan het vergaderen. 
De nieuwe entree van Donkerbroek is klaar en wij hebben van de 
gemeente groen licht gekregen om de drie vlaggenmasten te plaatsen. 
Hier gaan we in 2017 dan ook zo spoedig mogelijk mee bezig. 
Helaas moeten wij door de supermooie grote bloembak vooraan in 
het dorp het plekje voor onze kerstboom inleveren. Gelukkig hebben 
we samen met de gemeente en de BAM een nieuwe plek vooraan in 
het dorp gevonden. De BAM heeft voor ons een grote diepe buis in de 
grond gezet, zodat wij de boom hier in kunnen laten zakken, en niet 
zelf een gat hoeven te graven. Dit is een grote upgrade waar wij als de 
Nachtdravers heel blij mee zijn. Wederom hebben wij een mooie boom 
geregeld, die dit jaar weer uit Donkerbroek komt. 
De jongens zullen op 3 december de boom plaatsen. Ondertussen zijn 
de vrouwen dan druk bezig met het inpakken voor de presentjes voor 
de ouderen in ons dorp. Nadat alle werkzaamheden zijn verricht zul-
len we met alle Nachtdravers deze dag afsluiten met de traditionele 
stamppotavond.
Er zijn weer vele aanmeldingen voor het gezamenlijke koffiedrinken 
van 70+’ers. Zoals het nu lijkt belooft het ook dit jaar weer een groot 
succes te worden. Heeft u zich nog niet opgegeven maar wilt u toch nog 
komen? Geeft u zich dan snel op bij de voorzitter Sybrand Draaistra. 
Alle enveloppen zijn alweer een tijdje binnen bij de Nachtdravers. Er 
zijn dit jaar weer vele giften opgehaald. Ook dit jaar zijn er veel sug-
gesties, donkerbroek(st)er van het jaar en de nieuwe burgemeester 
ingevuld. Hiervoor willen wij jullie harstikke bedanken. 
We zijn nog hevig in discussie met elkaar wat voor gift(en) het zal/zul-
len worden en wie de Donkerbroek(st)er en de nieuwe burgemeester 
van Donkerbroek zal worden. Dit wordt allemaal bekendgemaakt op 
de kar om 00:30 uur bij stichting BOAT, achter het vernieuwde café 
Donkerbroek. 
We kunnen vast bekendmaken dat we in samenwerking met de Hans 
en Pietsje de nieuwe kroegeigenaren van café Donkerbroek een dj heb-
ben vastgelegd om knallend het nieuwe jaar in te luiden. Wie deze dj is 
houden we nog even geheim.
Al met al dient er nog genoeg te gebeuren om alles perfect voor elkaar 
te krijgen. De Nachtdravers zullen zich de komende weken extra hard 
inzetten en hopen dat ze net als voorgaande jaren een geslaagde jaar-
wisseling kunnen vieren met vele dorpsgenoten. We hopen jullie te 
zien bij één van onze activiteiten, en natuurlijk bij onze oudjaarshow 
achter café Donkerbroek om 00:30 uur. Waarna we met zijn allen in 
café Donkerbroek feestend het nieuwe jaar ingaan. 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter Sybrand 
Draaistra 06-29935204.

Met vriendelijke groeten, “De Nachtdravers”

ongeveer 3 jaar voor ze volwassen 
zijn. Een volwassen diertje bereikt 
een lengte van 15 tot 18 centime-
ter. De mannetjes zijn doorgaans 
iets groter. De kleur is overwegend 
bruin met enkele lichtere vlekjes. 
De mannetjes hebben een oranje 
achtige onderbuik. Opvallend is de 
lange staart die bijna twee tot drie 
keer zo lang is dan de kop hals romp 
van het dier. Er is nog iets opvallend 
aan de staart bij gevaar of bij het 
ontsnappen aan een belager valt de 
staart van het lichaam af en krui-
pen ze zelf verder. Hieraan gaan ze 
niet dood maar het belemmert wel 
hun zwem vermogen. Want bij het 
zwemmen worden de pootjes tegen 
het lichaam gehouden en roeit ze 
met de staart. Het zijn goede zwem-
mers en vangen ondertussen drij-
vende insecten. Ze schuilt bij slecht 
weer onder stenen of boomstam-

metjes en zo gauw de zon weer gaat 
schijnen gaan ze vaak op die stenen 
of boom stammetjes lekker liggen 
te zonnen. Ik heb ze daar vaak aan 
getroffen. Want de lichaamstempe-
ratuur daalt als ze uit de zon zijn 
naar 15 graden en bij het opwar-
men loopt die op tot 30 graden. De 
voornaamste vijanden zijn kraaien, 
roofvogels, egels, slangen en adders. 
Vaak leven ze in een groep bij elkaar 
maar ze vormen geen kolonie en 
leven ieder voor zich zelf.

De grootste bedreiging is wel de 
verruiging van het leefgebied. 
Als het gebied helemaal is dicht 
gegroeid en er geen open plekken 
zijn zal ze daar uitsterven. Helemaal 
ideaal is het als er veel bloeiende 
planten zijn want dan zijn er ook 
insecten. Het is wel een beschermde 
diersoort.
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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

 UITVAARTVERENIGING
 DRAAGT ELKANDERS LASTEN
 DONKERBROEK

 Voor het verzorgen van Uitvaarten en Crematies kunt u 
een beroep doen op onze vereniging.

  Voor informatie en adreswijzigingen kunt u terecht bij 
de secretaris email: secr.del@gmail.com

 Bode: 
 mw. Erna Jansen, tel. 0512-539898 mob. 06-30389594

 Voorzitter: dhr. B. Rekker, tel. 0516-491429
 Secretaris: mw. W. ten Wolde-Dongstra, tel. 0516-491389
 Beheer aula: dhr. J. Baron, tel. 0516-491958

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

Centrale verwarming
Water & Sanitair

Dakbedekking
Gasinstallaties
Zonnepanelen

Onderhoud
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer

Tel. 0516 - 42 15 10
info@devegt.nl

www.devegt.nl

Herenweg 60b 
8435 WV Donkerbroek

0516-491363 

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

pedicure ook voor 
 reuma -en diabeet patiënten

dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen
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K O R F B A L OPGERICHT

De korfbalpalen worden in de zaal 
weer opgericht.

Twee en een Halve Meter
De F1 toog voor de 1e zaalcompeti-
tiewedstrijd naar Lemmer. Het werd 
een waar doelpuntenfestijn. In het 
voordeel van Lemmer. Dat dan weer 
wel. (22-4). Aan het enthousiasme 
zal het niet liggen. Niet in het veld. 
En niet rondom het veld. 

Drie Meter-1
E1:
Het vernieuwde E1 krijgt een 
zwaar zaalseizoen. Niet alleen vele 
verre uitwedstrijden (o.a. Elim 
(!?), Schoonoord, Groningen, 
Stadskanaal), maar ook op niveau. 
De eerste 2 wedstrijden konden niet 
in winst worden omgezet. Maar dat 
gaat veranderen, wat ik je brom.

E2:
Met inspirerende hulp van enkele 
invallers won de E2 hun eerste 
zaalwedstrijd. Jawel. En er werd 
nog stevig gescoord ook in een 
doelpuntrijke wedstrijd (6-8). Top. 
De tweede speelronde had dit team 
‘vrij-af’. Langer nagenieten.

Drie Meter-2
D2:
Het superteam D2 heeft er 2 wed-
strijden in de zaal op zitten. En 2 
verloren. Tegen LDODK D5 werd er 
goed tegenstand geboden, maar de 
2 doelpunten waren te weinig. “Mar 
het komt oars”.

D1:
Twee gespeeld, 2 gewonnen!! Dus 

koploper.  Dit team onder lei-
ding van captains Mark Kristiaan 
en Geeske Oosterloo. EKC2000 
(Emmen) en Thrianta (Hoogeveen) 
zijn de andere koplopers in deze 
nog prille zaalcompetitie. Komt het 
mede door de nieuwe shirts van 
Coop Boonstra?

Drie en een Halve Meter
De B1 speelde afgelopen zaterdag, 
19 november, hun beste wedstrijd 
van het seizoen. In Buitenpost, 
tegen Olympia (Twijzel) werden 
de punten na een superspannende 
slotfase gedeeld. (4-4). Het gehele 
team toonde de gehele wedstrijd 
inzet. Waarbij onder andere een 
lange Olympia-heer een ware kwel-

Competitie 2016/2017 geest was. Na brutaal, laat in de 1e 
helft, een 0-1 voorsprong was de 
stand begin 2e helft 3-1. We toon-
den veerkracht en een super inzet 
en hierdoor werd de stand weer 
gelijk getrokken. De stand werd 
opgekrikt naar 4-3 en 4-4 waarna 
de spannende laatste 5 minuten in 
gingen. Schoten van Donkerbroek, 
maar ook van Olympia tolden net 
van de korf. Het gelijkspel werd als 
een overwinning gevierd.

Zeven meter –> 8 meter!!
7 selectiespelers uit Donkerbroek? 
8 selectiespelers uit Donkerbroek!  
Kersverse moeder Janneke heeft 
zich weer bij de selectie gevoegd en 
stort zich op de zaalcompetitie. Het 
eerste resultaat van de senioren 1 
mag er zijn: een 12-14 overwinning 
op DES in Norg. En een nipte over-
winning (18-17) op Leeuwarden. 
Medekoploper as we speak. Koru 
(Uffelte), OKO/Bies (Opende) en 
Kinea (De Knipe) strijden waar-
schijnlijk om de titel. 

De senioren 2 waren de eerste speel-
ronde vrij. Hier gaan Club Brothers 
en Dio 2 voor de titel!? (gokje) Maar 
genoeg kansen voor Donkerbroek/
VZK 2.

Bij de senioren 3 veel oude beken-
den (HHCombi, Wez Handich/DOW, 
Lintjo en Kinea). Wat dat gaat ople-
veren? In ieder geval: verlies tegen 
Lintjo en winst op Wez Handich/
DOW zijn de harde feiten na de 1e 
twee speelrondes.

Afgedrukt
Voor wedstrijdprogramma zaalcom-
petitie, up-to-date standen, en heul 
veul foto’s van het KorfbalKamp 
2016 naar   www.korfbaldonker-
broek.nl 

Facebookpagina
Sinds kort in de lucht : De 
Facebookpagina van korfballend 
Donkerbroek. www.facebook.com/
SV-Donkerbroek-afdeling-korfbal. 
Nog sneller info de weide wereld in. 
Beheerder is Robin van der Veen.

Tussenstanden 
Zaalcompetitie 2016-2017
(verwerkt t/m 20-11-2016)

Pupillen F1
Westergo F1 2 4
Lemmer F1 1 2
LDODK F2 1 2
SCO F2 2 2
Harich F2 1 0
Donkerbroek F1 1 0
Oerterp/VKC F2 2 0

Pupillen E2
De Walden E4 2 4
Donkerbroek E2 1 2
Harkema E2 1 2
Flamingo’s E4 2 2
Noordenveld E2 2 1
DES (N) E1 2 1
Udiros E3 2 0

Pupillen E1
SDO (S) E1 2 4
ROG E1 1 2
OKO/Bies E2 2 2
Elko E1 2 2
Stadskanaal ’74 E1 2 2
Spes (E ) E2  1 0
Donkerbroek E1 2 0

Pupillen D2
LDODK D5 2 4
Meko ’74 D1 1 2
KIOS (R) D2 1 2
Koru/UDI D2 1 2
Wordt Kwiek D2 1 0
Donkerbroek D2 2 0
Thrianta D2 2 0

Pupillen D1
EKC2000 D1 2 4
Donkerbroek D1 2 4
Thrianta D1 2 4
Elko D1 1 0
SCO D1 1 0
Vitesse (Be) D2 2 0
DOS ’46 D3 2 0

Aspiranten B
WIK ‘34 B1 2 4
Altijd Kwiek B1 1 2
Wees Kwiek/NKC B1 2 2
Olympia (T) B1 1 1
Donkerbroek B1  2 1
De Pein B2 0 0
SIOS (W)/SCO B2 2 0

Senioren 1  
Koru 1 2 4
Donkerbroek/VZK 1 2 4
WSS 1 2 3
Kinea 1 2 3
OKO/Bies 1 2 2
Leeuwarden 1  2 0
De Pein 1 2 0
DES (N) 1 2 0

Senioren 2  
Dio 2 2 4
Lintjo 3 2 4
Club Brothers 2 1 2
WSS 3 2 2
VZK/Donkerbroek 2 1 0
De Pein 2 2 0
Kinea 2 2 0

Senioren 3
Lintjo 4 2 4
Donkerbroek/VZK 3 2 2
Wez Handich/DOW 5 2 2
HHCombi 1  1 2
Koru 3 2 2
Roreko 3 1 0
Kinea 4 2 0

Agenda
26 november: 
F1, E2, E1, D1 en B1 te bewon-
deren in sporthal te Bongerd te 
Haulerwijk.

30 november:
Jaarvergadering sv Donkerbroek. 
Clubhuis De Tobbe. Aanvang 
20.00 uur.

04 december:
VZK/Donkerbroek 1 + 2 tegen 
Kinea 1 + 2. Sporthal Bongerd, 
Haulerwijk.

28 december:
Old Stars Toernooi. Sporthal 
MeJander te Oldeberkoop. 
Aanvang 19.00 uur.

Programma korfbal 
t/m 20 december 2016 (Wijzigingen voorbehouden)

Zaterdag 26 november:
Donkerbroek B1 – Altijd Kwiek B1 15.50 uur
Donkerbroek D1 – EKC 2000 D1 14.50 uur
Wordt Kwiek D2 – Donkerbroek D2 11.00 uur
Donkerbroek E1 – ROG E1 13.55 uur
Donkerbroek E2 -  De Walden E4 13.55 uur
Donkerbroek F1 – Oerterp/VKC F2   13.00 uur

Zondag 27 november:
Koru 3 - Donkerbroek/VZK 3 11.30 uur
WSS 3 - Donkerbroek/VZK 2 10.30 uur
Koru 1 - Donkerbroek/VZK 1 13.50 uur

Zaterdag 3 december:
WIK ’34 B1 - Donkerbroek B1 12.00 uur
DOS ‘46 D3 - Donkerbroek D1 14.45 uur
Meko ’74 D1 - Donkerbroek D2 10.10 uur
Spes ( E) E2 - Donkerbroek E1 10.00 uur
Noordenveld E2 – Donkerbroek E2 11.15 uur
LDODK F2 - Donkerbroek F1 09.00 uur

Zondag 4 december:
Donkerbroek/VZK 2 – Kinea 2 13.00 uur
Donkerbroek/VZK 1 – Kinea 1 14.15 uur

Zaterdag 10 december:
Donkerbroek B1 – De pein B2 17.00 uur
Donkerbroek D2 – Meko ’74 D1 16.00 uur
Donkerbroek E1 – OKO/Bies E2 15.00 uur
Donkerbroek E2 -  Harkema E2 15.00 uur
Donkerbroek F1 – Westergo F1   15.00 uur

Zondag 11 december:
Roreko 3 - Donkerbroek/VZK 3 13.15 uur
Club Brothers 2 - Donkerbroek/VZK 2 13.50 uur
WSS 1 - Donkerbroek/VZK 1 13.45 uur

Zaterdag 17 december:
DES (N) E1 – Donkerbroek E2 09.30 uur

Zondag 18 december:
Kinea 4 - Donkerbroek/VZK 3 11.10 uur
De Pein 2 - Donkerbroek/VZK 2 13.20 uur
De Pein 1 - Donkerbroek/VZK 1 14.30 uur

Trainer
Trainer Lammert van der Veen 
heeft aangegeven na dit seizoen 
te stoppen bij VZK/Donkerbroek. 
Het is z’n 3e seizoen bij de com-
binatiesenioren.

Korfbal-jarigen 
in december
01-12 : Tymen Jansma
08-12 : Tjalling Kaastra
11-12 : Haije Nicolaij
16-12 : Jort Boonstra
17-12 : Elly Oosterhof
21-12 : Anke Nynke Rooks
22-12 : Geeske Oosterloo

Coop shirtsponsor korfbal D1

De voorzitter Martha Veenstra 
van CPB opende op woensdag 16 
november de avond door ons allen 
hartelijk welkom te heten. We zon-
gen met elkaar het lied van het 
begin, waarna Martha ons voorging 
in gebed. Ze las daarna een medi-
tatie over wat onze handen kunnen 
doen, scheppen en creëren, maar 
ook ze inzetten voor en uitste-
ken naar elkaar. Het huishoudelijke 
gedeelte werd vlot afgehandeld.

Na een eerste kopje koffie was 
het woord aan onze dorpsgenote 
Carlien Achterkamp, samen met 
ons lid Gerhanne van Dijk, die 
haar met de technische kant ‘de 
presentatie op de computer’ assi-
steerde, om te vertellen over haar 
passie voor de Nuttige Handwerken. 
Carlien bracht ons weer terug in 
onze jeugd, in de handwerkles. Hoe 
we daar met klamme handjes zaten 
te worstelen op ons eerste werkstuk 
‘de inktlap’. 

We herkenden ons daar allemaal in. 
Carlien is een gepassioneerd vertel-
ster en met de beelden erbij van de 
mooie oude werkstukken kwamen 

we weer helemaal in de sfeer van 
toen. 

De witte handschoentjes, á la bibli-
ofiel Boudewijn Büch, ontbraken 
nog net, maar het enthousiasme en 
de eerbied voor het oude ambacht 
waren hetzelfde. Jammer dat zoveel 
mooie oude technieken in de verge-
telheid dreigen te raken. De Nuttige 
Handwerken hebben een geheel 
eigen geschiedenis. Vanaf ± 1840 
stond het als vrijwillig vak op het 
schoolrooster. Dit was voor veel 
ouders de reden om hun dochters 
toch maar naar school te sturen, 
want zo leerden ze technieken waar 
ze in hun latere leven profijt van 
konden hebben.

Vanaf 1862 werd het een verplicht 
vak. In die tijd kregen de meisjes 
ongeveer 3 uur per week ‘Nuttige 
Handwerken’ onderwezen, waar-
onder breien, haken, verstellen, 
stoppen en naaien de belangrijk-
ste waren. Later kwamen de fijne 
handwerktechnieken zoals stof 
versieren, borduren, smocken en 
kantklossen of kantbreien meer in 
beeld. We kennen allemaal nog de 

rode ‘schoolmerklap’. Bij velen van 
ons hangt die nog aan de muur 
als aandenken aan onze moeder of 
grootmoeder. Er waren ook een paar 
bijzondere exemplaren te bewonde-
ren, de leden waren nl. opgeroepen 
om handwerk wat in hun bezit was 
mee te nemen zodat dit als illustra-
tiemateriaal dienst kon doen. 

Carlien liet foto’s zien van o.a. een 
pronkrol zoals die in het verleden op 
de school voor Nuttige Handwerken 
werd gemaakt. De pronkrol van 
Catharina Perk bevatte 65 technie-
ken. Hij kon worden gebruikt als 
een soort C.V. bij sollicitaties. Op 
deze manier kon je laten zien wat je 
allemaal beheerste. 

In de pauze werden de meegebrach-
te handwerken uitgebreid bewon-
derd. De eerdergenoemde gebreide 
inktlap, de gehaakte pannenlappen, 
het net voor de kaatsenballen, ze 
waren er allemaal naast de andere 
prachtige werkstukken zoals het 
heel oude smockwerkje wat zonder 
handschoenen eigenlijk niet aan te  

LEES VERDER OP PAGINA 13!

Een avond vol nostalgie en omzien naar vervlogen tijden
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HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw,
onderhoud en storing

De Kromten 5 - 8434 PJ WASKEMEER
Tel. 0516 - 85 82 34 / 06 - 27 14 53 96

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

G.W. Smitweg 4
8435 WG 
Donkerbroek
 Tel: 0516 49 1345

W:www.qualityparket.nl 
E: info@qualityparket.nl
F: www.facebook.com/QualityParket

U kunt bij ons terecht voor:
houten vloeren, Vloeren 
schuren, tapis vloeren, onder-
houd, PVC vloeren, laminaat, 
buitenparket, traprenovatie, 
inloopkasten, schuifwandkasten, 
draaideurkasten, rolgordijnen, 
alle soorten buitenzonwering.

Rolgordijnen / Plissé / Jaloezieën
Bent u ook zo zat van uw verkleurde 

oude rolgordijnen en wilt u wel eens 

wat nieuws voor de ramen. Kies dan 

nu voor de kwaliteit van Quality 

Parket. 

In de maand december krijgt u

15% korting op alle types gordijnen 

      en plaatsen is gratis in Donkerbroek 

                                      *Vraag naar de actievoorwaarden in de winkel
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Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

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

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

Voor auto en motorrijlessen:

the art of driving
Meuleveldweg 16
8431 GH Oosterwolde
tel: 0516-516996
mob: 06-11446552

website: www.rijschooleisinga.nl
email: rijschooleisinga@live.nl

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

 

Heb jij iets met radio? Stem dan eens af op bovenstaande frequentie. 

Nu nog beter te ontvangen dan voorheen, dankzij de nieuwe toren in Appelscha! 

Plaatselijke omroeporganisatie ODRIE zoekt dringend enkele vrijwilligers!!!!!! 

Misschien ben jij die vrijwilliger die ons kan helpen! 

Wij zijn dringend op zoek naar: 

Een enthousiaste duizendpoot voor in 
en rond de studio in Oosterwolde. 

Studiobeheerder. 

en 

Een secretaris (M/V) die het bestuur 
komt versterken. 
 

Iets voor jou? Kijk dan, voor de invulling van deze klussen, op onze website 
http://www.omroepodrie.nl/, onder vacatures. 

 
 

 

BELANGRIJKE TIP 
voor het aanleveren van foto’s

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

Foto’s met een hoge resolutie worden scherper afgedrukt en
je kunt ze beter vergroten en verkleinen!

raken viel en de prachtige borduurlap die 
één van onze leden in 1954 op een cursus in 
het oude café aan de Vosseheer gemaakt had. 
Aan een groep meisjes/vrouwen werd daar 
een winterlang allerlei borduurtechnieken 
onderwezen en na afloop ontvingen de deel-
neemsters een heus diploma hiervoor. Ook 
dat was aanwezig.

Na de pauze ging Carlien in op wat er tegen-
woordig nog aan handwerken wordt beoe-
fend. Gelukkig vindt er nu weer een opleving 
plaats van deze geweldige technieken. Breien 
en haken is weer ‘hot’.

Als is het veel vrijblijvender en alleen ‘ter 
ontspanning ende vermaak’. Denk maar aan 
de versierde bomen die enkele jaren terug het 
straatbeeld opeens opluisterden. Op internet 
is veel te vinden zoals b.v. het kantbreien van 
Monique Boonstra. Ook het quilten, bordu-
ren op kaarten enz. wordt nog veel gedaan. 
En op scholen zijn er plotseling rages zoals 
Scoobidoo en Looming wat ook vormen van 
handwerktechnieken zijn.

Martha besloot de avond door de spreekster 
en haar ‘assistente’ hartelijk te bedanken 
en hen een mand met lekkernijen voor de 
koude winteravond aan te bieden. Hierna 
besloot ze de avond met het lezen van het 
gedicht ‘Handen’ van Alfred Bronswijk. Het 
was een avondje omzien, maar zeker niet in 
wrok, omzien met heimwee naar vervlogen 
tijden toen we onszelf nog het genoegen van 
het scheppen van dingen en de tijd daarvoor, 
gunden. 

De volgende krant 
VERSCHIJNT OP 
OF ROND 
23 DECEMBER 
2016
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For sale Makelaardij 
Het makelaarskantoor van Appelscha en omgeving met 

persoonlijke aandacht voor de klant

 Verkoopcourtage 1,5% van de koopsom excl. Btw
Aankoopcourtage € 695,- excl. Btw

Taxatierapport € 260,- excl. Btw en evt. validatiekosten 

Tel: 06-46 51 45 52          www.forsalemakelaardij.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

Openingstijden: maandag 13.00-20.00 uur
dinsdag 9.00-15.00 uur

woensdag 9.00-15.00 uur
donderdag 9.00-15.00 uur

vrijdag 9.00-15.00 uur
zaterdag gesloten

Schapendrift 6a - Donkerbroek - Tel. 0516 491550
Tevens is het mogelijk een afspraak te maken via:

www.1kapper.nl

BELANGRIJKE TIP 
voor het aanleveren van foto’s

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

Foto’s met een hoge resolutie worden scherper afgedrukt en
je kunt ze beter vergroten en verkleinen!

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

de dorpsvlag en het boek 
100 jaar Donkerbroek
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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

Een aandeel in elkaar

Bel met (0513) 52 15 00 of ga naar rabobank.nl/hypotheken.

Je bent verliefd. Op het huis dat je net bezichtigd hebt. Je wilt snel weten of het

financieel haalbaar is. Gelukkig kun je morgen al in gesprek met onze hypo-

theekadviseur. Of maak alvast een berekening in het online Hypotheekdossier.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheek-
gesprek.

Vandaag
bellen.

www.postmahoveniers.nl

Openingstijden:
Maandag:  13.00 - 17.30 uur
Dinsdag:  08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.30 uur
Woensdag:  13.00 - 20.00 uur
Donderdag: 08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.30 uur
Vrijdag:  08.30 - 12.00 uur en 13.00 - 17.30 uur
Zaterdag:  08.30 - 12.00 uur 

Een afspraak maken doet u telefonisch: 0516-850885 
of online: hmhaarmode.nl
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Menu
Amuse

Tasje rookvlees met monchou

soep
Gebonden preisoep met

beenham of groentesoep
geserveerd met stokbrood

en kruidenboter

HoofdGerecHT
Kipdij gevuld met stokzwam-
metjes, bosui, cranberry en 
pruim, omwikkeld met een 

plakje ontbijtspek met rode 
wijnsaus

of
Boerenschnitzel (ui, champig-

nons, paprika en spek)
witlof met ham en kaas uit de 
wok, sperziebonen, gebakken 

aardappelen, stoofperen

NAGerecHT
crème Bruleé met bos-

vruchten, fryske dumkes en 
slagroom.

€ 25,00 p.p.

Bestellen voor 18 december

Eethuis 
Stap es in

www.stapesin.nl

telefoon 0516 491232

Voor de kerstdagen:

Huzarensalade

Vissalade

Kip/kerriesalade

€ 4,25 p.p.

Bestellen voor 18 december

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

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

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

CoopCompact Boonstra
Herenweg 13, Donkerbroek 
Tel. 0516-491313

coop.nl

coopcompact Boonstra 
& openingstijden
ma t/m woe 8.00 - 18.00 uur
do en vr 8.00 - 20.00 uur
zaterdag  8.00 - 18.00 uur
Ook tussen de middag open

ma t/m woe 8.00 - 19.00 uur
do en vr  8.00 - 20.00 uur
zaterdag  8.00 - 18.00 uur 

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

BELANGRIJKE TIP 
voor het aanleveren van foto’s

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

Foto’s met een hoge resolutie worden scherper afgedrukt en
je kunt ze beter vergroten en verkleinen!

Tel.: 0516 - 48 15 97        

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl  

Opper Haudmare 2
9241 WD  Wijnjewoude

 

drukkerij


