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Woningen 
voor ouderen
Donkerbroek heeft een mooi 
appartementencomplex. De 8 
woningen zijn verkocht.
Veel senioren hebben er hun plek-
je gevonden. Het complex staat 
in het centrum van het dorp. 
De locatie heeft veel voordelen. 
Je woont op loopafstand van de 
supermarkt en dit betekent dat je 
je onafhankelijker bent. En er is 
altijd bedrijvigheid. Je woont aan 
of nabij de hoofdstraat van ons 
dorp, de Herenweg. De drukte van 
de Herenweg geeft het gevoel dat 
je nog midden in de maatschappij 
staat. Als oudere ben je niet weg-
gestopt in een hoekje. 
Maar toch is er een grote groep 
ouderen die niet voor deze voor-
ziening in aanmerking komt. 
Zij kunnen eenvoudig weg geen 
woning of appartement kopen. 
Toch zouden deze ouderen graag 
een dergelijke woonvoorziening 
wensen. Geen tuintje meer, die 
als de jaren vorderen, steeds 
bezwaarlijker wordt. Maar de 
woningbouwverenigingen bou-
wen niet meer in ons dorp. De 
huidige seniorenwoningen wor-
den als het even kan te koop 
aangeboden. Voor veel ouderen 
staan deze woningen te ver van 
het centrum. De afstand met de 
rollator tot bijvoorbeeld onze 
COOP is te groot. Waar je vroeger 
als het allemaal bezwaarlijk werd 
naar Rikkingahof in Oosterwolde 
of Sinnehiem in Haulerwijk 
ging, is dat tegenwoordig geen 
optie meer. De overheid heeft 
het hele zorgstelsel drastisch 
veranderd. En toch willen deze 
ouderen graag in Donkerbroek 
blijven. Nu gaat WoonFriesland 
waarschijnlijk de seniorenwonin-
gen aan de Wilpkamp kopen van 
woningcoöperatie Mooiland. Deze 
woningen zijn oud en eigenlijk 
rijp voor afbraak. Het zou toch 
mooi zijn als WoonFriesland 
hier een aantal huurapparte-
menten bouwt. Toch dicht bij de 
supermarkt. Groot voordeel voor 
Donkerbroek is dat de ouderen 
blijven wonen in Donkerbroek en 
niet hun vertrouwde dorp hoeven 
te verlaten. Want verhuizing naar 
Oosterwolde vergroot alleen maar 
de eenzaamheid. Laat als dorp 
de gemeente politiek weten dat 
er vraag is naar seniorenappar-
tementen bij het centrum. Staat 
u ingeschreven bij één van de 
woningcoöperaties laat hen dan 
weten wat u graag zou willen. Nu 
jongeren steeds vaker een woning 
in ons dorp kopen en daardoor in 
ons dorp blijven, begrijpt de klok-
kenluider niet waarom er altijd 
wordt gesproken over krimp. 
Laat jong tot oud met plezier in 
ons mooie Donkerbroek wonen. 
Want waarom mag en kun je als 
oudere niet in Donkerbroek blij-
ven. Je blijft als oudere gewoon 
Donkerbroekster. 

De klokkenluider

Een ware verrassing was ook de 
show. Deze geweldige show werd 
begeleid door een liveband! Dit 
is een unicum in Nederland, nog 
nooit eerder vertoond! Nancy and 
the Sinatras moeten volgende keer 
een iets groter podium regelen, 
dan kunnen de artiesten van SV 
Donkerbroek nogmaals hun show 

doen.  Na de eerste wedstrijddag 
was er voor de vrijwilligers, waarvan 
velen vanaf het begin betrokken 
zijn, een buffet en nadien kreeg 
Nancy met haar Sinatras bij de 
meeste mensen de voetjes wel van 
de vloer. 

We zijn ook erg blij met onze vrij-

willigers, die zonder moeite het 
hele weekend in touw zijn. We wer-
den wederom overladen met com-
plimenten voor de catering beide 
dagen. Dat hebben we toch maar 
goed voor elkaar. 

Als klap op de vuurpijl kwam Piet 
Paulusma nog het weer doen en dan 
klinkt “oant moarn” uit ongeveer 
100 mondjes toch wel erg speciaal!
Ook de prijzen voor de verloting 
waren dit jaar bijzonder mooi en 
meer dan anders, mede dankzij 
sponsoren en leden. 

Valentijnscup 2018

Dit jaar hadden we voor het eerst 
een heuse “selfie-corner” met een 
superschattige lijst en attributen. 
Zo kon iedereen nog een leuke foto 
van zichzelf maken bij deze lijst, Zo 
komt er elk jaar wel meer bij en elk 
jaar is het nog een beetje gezelliger 
dan de vorige editie. Met de vraag 
of we dit volgend jaar wel kunnen 
overtreffen!

Helaas, door meerdere toernooien 
dit weekend, waren er geen bui-
tenlandse verenigingen aanwezig. 
Eigenlijk was dit ook wel weer toe-
passelijk, omdat we in Nederland 
zijn begonnen. Dat heeft ook wel 
weer wat.

Dit weekend ook aantal medail-
les gewonnen door teams van SV 
Donkerbroek. 

Goud:
•  Kyra Nieuwhof, Meike Tognini en 

Riann Horrel (D-jeugd)
•  Lobke Klos, Romy Sluijmer en 

Kristel Klooster (E-jeugd) 
•  Linda de Boer, Indra de Vries en 

Anouk de Groot (C-junior) 
Zilver: 
•  Nina van Roon, Elin Bergsma 

en Elriecke Buurlage (B-senior 
balans) 

•  Renske de Jong, Esmée Koster en 
Xante Anbergen (A-pupillen) 

Brons: 
•  Nina van Roon, Elin Bergsma 

en Elriecke Buurlage (B-senior 
tempo)

Al met al veel werk verzet door 
het projectteam Valentijnscup 
Donkerbroek en met hen meer dan 
50 vrijwilligers en sponsoren. Puur 
genieten!!

Het beloofde een bijzondere editie te worden. 10 jaar 
Valentijnscup. Alles wat beloofd is door de organisatie, is ook 
uitgekomen. Wederom een super gezellige wedstrijd met bijna 
500 deelnemers. Alle deelnemers kregen dit jaar een jubileum-
shirt mee! 

Het Lammert Brouwer fonds, 
kent u het?
Het Lammert Brouwer fonds is een 
fonds bedoeld om initiatieven van 
verenigingen, stichtingen en orga-
nisaties financieel te ondersteunen. 
Het richt zich op initiatieven in 
de maatschappelijke zorg, in de 
ruimste zin des woords. De mid-
delen van het fonds kunnen wor-
den ingezet in de dorpen Makkinga, 
Elsloo, Donkerbroek, Nijeberkoop 
en Oldeberkoop. In ieder dorp is een 
contactpersoon die in het bestuur 
zitting heeft. 

Momenteel bestaat het bestuur uit 

voorzitter Jan Veenstra (Makkinga), 
secretaris Gosbert Brandsma 
(Oldeberkoop), penningmeester 
Anneke Lukkes (Oldeberkoop), 
en de algemeen bestuursleden 
Tiny Scheenstra (Nijeberkoop), 
Betty Veurman (Elsloo) en Harry 
Neimeijer (Donkerbroek).

Hoe werkt het?
Het bestuur vergadert 3 maal per 
jaar, in de maanden februari, juni en 
oktober. Aanvragen dient u vóór die 
betreffende maand in te dienen. Na 
de vergadering ontvangt u bericht 
of uw aanvraag gehonoreerd wordt.

Wilt u meer weten of 
een aanvraag doen?
Natuurlijk zijn de bestuursleden 
van harte bereid om toelichting 
te geven over de mogelijkheden. 
Aanvragen kunnen ingediend wor-
den door het aanvraagformulier in 
te vullen. Dat kan via de website of 
door uw aanvraag te sturen naar de 
secretaris, p.a. Oosterwoldseweg 31, 
8421 RR Oldeberkoop.

Nieuwsgierig geworden?
Kijk dan op de website www.lam-
mertbrouwerfonds.nl. Op de site 
staat ook de ontstaansgeschiedenis 
van dit fonds, er staat uitgelegd 
waarom het fonds de naam van 
Lammert Brouwer heeft, en u kunt 
hier uw aanvraag indienen.

Het bestuur is gewend om vanuit 
diverse organisaties aanvragen te 
ontvangen, en wenst ook de komen-
de tijd weer een bijdrage te kunnen 
leveren aan allerlei initiatieven die 
goed zijn voor de maatschappelijke 
zorg in de betreffende dorpen.
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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, 

Haule en 
Waskemeer

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

 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

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen?

Lever dit schriftelijk in bij Loes Ree (Herenweg 102)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Uit ons midden werd weggenomen ons lid,
mevrouw

B.W. Mulder - van der Veen 
Wij wensen de familie Gods nabijheid 

C.P.B. Donkerbroek

Donkerbroek, februari 2018

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden

van mijn lieve famke en vrouw, onze lieve en
zorgzame moeder, schoonmoeder en beppe

Ali Meindertsma-Fokkema
betuigen wij onze oprechte dank.

Fam. Meindertsma

Donkerbroek, februari 2018

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

BROEKJES

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

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

Op 14 april is er  
‘s middags een actieve 

speurtocht door het dorp. 
Met aansluitend een BBQ.!! 

Voor jong &oud, komt allen!! 

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen is 
het belangrijk om je op te geven voor 30 maart op: 
sj.dehaan74@gmail.com of 06-44864664(Roelie) 

Ook aangeven of je komt BBQ of alleen de speurtocht 
gaat doen. 

Meer info in de volgende kerkklanken / dorpskrant! 

  MOBIELE 
SPEURTOCHT 

14 APRIL 2018 
AFSLUITING 
JEUGDSEIZOEN 

Snertakties
2018

Hieronder staan de data 
vermeld van de snertak-
ties voor het komende sei-
zoen. 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! 

24 februari –
17 maart – 7 april

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

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

30 maart 2018
Kopij inleveren kan t/m

25 maart 2018

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

Inleveren kopij:
Digitale kopij kunt u aanleveren 
tot en met zondag 25 maart 2018 
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 activiteit wil 
aankondigen in de vorm van een 
affiche betalen €15,- tenzij van de 
activiteit een verslag 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 Loes Ree, 
Herenweg 102. 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

Voor-
aankondiging
leden-
vergadering
Op woensdag 7 maart 2017 hou-
den wij onze jaarlijkse leden-
vergadering in het dorps-
huis aan de Fruitier de 
Talmaweg.

Voor de pauze van 20.00u 
tot ca. 21.15u is iedere 
inwoner vanaf 18 jaar 
vanuit Donkerbroek van 
harte welkom. Na de pauze 
is de vergadering uitsluitend voor 
leden toegankelijk. Vindt u iets van 
Donkerbroek, wat er moet veran-
deren of wat er beter kan, schroom 
dan niet en kom.
Reserveer deze datum alvast in uw 
agenda!

Subsidie 
aanvragen 
kan weer! 

Dorpsbelang ontvangt jaarlijks 
van de gemeente een bedrag 

van ca. €  4.300,--. Deze 
bijdrage is bedoeld om 
initiatieven op het gebied 
van leefbaarheid, welzijn, 
sport, spel etc. te stimu-
leren.

Plaatselijke verenigingen, 
stichtingen en/of initiatief-

groepen die dit jaar nog bijzondere 
activiteiten gaan organiseren kun-
nen hiervoor een subsidieaanvraag 
indienen. 

e-mailadres: 
dorpsbelang@donkerbroek.nl , 

Postadres:
Dorpsbelang, Veerhuisweg 34, 
8435 SC, Donkerbroek, 
telefoon 491763

Na uw opgave ontvangt u van ons 
een aanvraagformulier. 

Makkelijker 
meldingen doen 
bij de gemeente 
Ooststellingwerf
Vanaf vandaag kunnen inwoners 
van de gemeente Ooststellingwerf 
meldingen doen via verbeterde-
buurt.nl en wanneer ze iets vinden 
of kwijt zijn dat laten weten op ver-
lorenofgevonden.nl. Daardoor is het 
makkelijker om aan de gemeente te 
laten weten als bijvoorbeeld ergens 
een lantaarnpaal het niet doet, een 
gemeentelijke afvalbak overvol zit 
of als iemand een huissleutel gevon-
den heeft.

Voordat inwoners van de gemeente 
via deze websites meldingen kon-

den doen, konden ze een formulier 
invullen op de website. Welk formu-
lier dat was verschilde per situatie. 

Wethouder Engbert van Esch: “We 
vinden het belangrijk om toeganke-
lijk te zijn. Ook online. Daarom heb-
ben we eind vorig jaar bijvoorbeeld 
onze website totaal vernieuwd. Dat 
inwoners nu op deze nieuwe manier 
meldingen kunnen maken sluit aan 
bij onze doelstelling om toeganke-
lijk te zijn.”

Beide websites zijn geschikt voor 
de mobiel, voor verbeterdebuurt is 
zelfs een app, waardoor het voor 
iedereen makkelijker is om een mel-
ding te doen. Bij de melding kan 
ook een foto worden meegestuurd. 

De gemeente is nu bij beide websi-
tes aangesloten om meldingen snel-
ler te kunnen oppakken en het voor 
inwoners inzichtelijker te maken 
wat al gemeld is. Zo doet niemand 
dubbel werk. Wethouder Van Esch: 
“Natuurlijk blijft de gemeente ook 
gewoon per telefoon bereikbaar en 
als u dat wilt, kunt u ook gewoon 
langskomen bij het gemeentehuis.”

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

Zie ook
midden-
pagina’s!

Deze activiteit staat of valt met 
de hulp van de buurtbewoners van 
de Schapendrift, Laurentiusstraat, 
Veerhuisweg, Mr. Brunstingweg en 
Helmholtstraat. We zijn blij met de 
vele positieve reacties die we van de 
bewoners hebben ontvangen. 

Het spel start in café Donkerbroek. 
Ingang aan de Schapendrift. 
Daar wordt de eerste dobbelsteen 
gegooid. Vervolgens lopen zij naar 
het deelnemende huis wat hoort 
bij het aantal ogen dat is geworpen. 
Bij de woning aangekomen wordt 
opnieuw gedobbeld en wordt de 
weg vervolgt. Bij een aantal adres-
sen wordt daarnaast een opdracht 
uitgevoerd. Dit kan variëren tot het 

oplossen van een rebus, woord zoe-
ker, darten of ring werpen. Alle pun-
ten worden op het deelname formu-
lier genoteerd. Zo wordt een vaste 
route afgelegd. Winnaar van het 
spel is de groep die bij de verplichte 
opdrachten de meeste punten weet 
te behalen. 

Deelnemen kan in groepjes van 4 
t/m 6 personen. Kinderen tot 10 
jaar mogen mee doen onder bege-
leiding van een volwassene. Starten 
tussen 18.30 en 19.00 uur afhanke-
lijk van het aantal deelnemers. We 
streven ernaar om om 20.30 uur 
klaar te zijn. Als de punten worden 
geteld kunnen de deelnemers zich 
ondertussen tegoed doen aan een 

broodje knakworst. Deelname is 2 
euro per persoon. 

Opgeven kan via de Facebook pagina 
van Actief Donkerbroek of via actief-
donkerbroek@gmail.com o.v.v. je 
naam, leeftijd en je teamleden.

Planning 
voor komend 
seizoen
De volgende twee activiteiten die u 
kunt noteren zijn de familiewandel-
tocht op 27 mei en gezinsfietstocht 
op 8 juli. Ook hierbij moeten we 
een slag om de arm houden.

We willen graag rekening houden 
met de andere verenigingen in ons 
dorp. Als we afspreken dat iedereen 
die iets organiseert eerst kijkt op 

de agenda van de dorpssite of de 
datum nog vrij is kan iedereen deel-
nemen aan al wat het dorp biedt. 
Daarbij niet vergeten de activiteit 
door te geven aan de beheerder van 
de dorpssite! 

Voor de zomervakantie willen we 
graag weer suppen met de jeugd, 
vrijdag 13 juli, en we doen ook 
een poging om de outdoorrun in 
september door te laten gaan even-
als het buurtenvolleybaltoernooi 
(1 september). Met het dorpsfeest 
voor de boeg beloofd het een druk 
jaar te worden en hoe kun je dat 
nu beter doorstaan dan op gezette 
tijden sportieve afleiding te zoeken. 
Iedereen fit in september!

Actief Donkerbroek start het 
seizoen met Levend Ganzenbord
De kop is er af. De eerste activiteit die op de planning staat 
is “Levend Ganzenbord” op 3 maart voor de kinderen van het 
basis onderwijs. 

Er werd begonnen met Abba Gold. 
Wie herkent die muziek nu niet. Na 
Miss Saigon was het de beurt aan 
de speciale gast Lidewei Loot. Zij 
heeft in 2011 het juniorsongfestival 
gewonnen. Samen met de Bazuin 
bracht ze een aantal nummers ten 
gehore. Eerst Beauty and the Beast. 
Een prachtige musical van Disney. 
Echt even wegdromen. Ook bij I 
don’t know how to love Him, uit 
Jesus Christ Superstar en Zij gelooft 
in mij van André Hazes speelde 
de Bazuin de begeleidende rol en 
Lidewei de hoofdrol. 

Voor de pauze was het de beurt aan 
jeugdkorps Reboelje, onder leiding 
van Willem Hoekstra.

Als een echte kudde dieren kwamen 
de jeugdleden op het podium. Ze 
starten met Jungle Book. Het alom 
bekende liedje; Wat ik van beren 
leren kan. Daarna een koraalbe-
werking die ze ook gaan spelen 
tijdens het Gouden Spiker Festival. 
Na pêche melba speelde de jeugd 
DoReMi uit de musical The sound 
of Music. Met een aantal prachtige 
solo’s werd het een swingend optre-
den. Enkele leden zijn pas sinds de 
zomer aan het spelen! Echt super-
knap.

Na de pauze met verloting ging De 

Bazuin verder met het programma, 
New York New York, A brand new 
day uit De Wizz en Mary Poppins. 
Het was nog een uitdaging voor 
het publiek om het laatste gedeelte 
mee te zingen; Supercalifragilistic-
explialidocious……

Daarna was het weer de beurt aan 
Lidewei en de Bazuin, Think of 
me en Grease. Als laatste nam de 
jeugd plaats tussen de Bazuin. 
Samen werd als slotnummer Reality 
gespeeld.

De dirigent Sytze van der Hoek kan 

samen met de band en Lidewei terug 
kijken op een prachtige avond. Met 
een enthousiast publiek werd er als 
toegift We will rock you gespeeld 
en kwam er echt een einde aan de 
avond.

Bazuin meets musical!
Afgelopen zaterdag was het dan zover; Brassband de Bazuin 
meets musical. Zoals de aankondigingen al aangeven stond de 
hele avond in teken van musical.

Inloopmiddagen 
Donkerbroek/
Haule
Op de laatste donderdagmiddag 
van de maand organiseren we de 
inloopmiddag van de Diaconie en 
de Zonnebloem.

Met de volgende data: 29 maart, 26 
april, 31 mei, 28 juni, 26 juli, 30 
augustus, 27 september, 25 okto-
ber, 29 november en 27 december. 
Kosten 2€. Inclusief koffie/thee met 
iets erbij. De middag is van 14.30-
16.00 uur in Pro Rege Donkerbroek.

Vervoer nodig? 
Er zijn vrijwilligers beschikbaar die 
U kunnen halen en brengen. Voor 
Haule, Hanny Vermeulen (0516-
858041) en voor Donkerbroek Aaltje 
Kalteren (0516491757).

Het programma van 2018 ziet er 
ongeveer zo uit: 29 maart bingo, 
26 april spelletjes, 31 mei film/dia’s 
Donkerbroek en de Haule?, 28 juni 
spelletjes, 26 juli kwissen, 30 augus-
tus spelletjes, 27 september film???, 
25 oktober spelletjes, 29 november 
muziek, en 27 december spelletjes

Maar gezellig erbij zijn is punt 1.

Zaterdag 10 maart:

Potgrondactie
Chr. Muziekver. De Bazuin
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HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

          

Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten
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“SPORT VERZUSTERT”
Deze weken alle aandacht voor de Olympische Spelen. “Wat jammer 
voor jou, Sven”. Die zo vurig verlangde gouden plak op de 10 … 
helaas. Sport is ook wel hard.
“Helaas Niek. Net de wind verkeerd onder je vleugels en mis is ‘t. 
Bitter. Maar je volharding vind ik wel grote klasse kerel!”. In een twit-
terbericht geeft hij aan dat zijn hoop geen deuken heeft opgelopen. 
Wüst en Ter Mors of hoe ze ook heten. Ik vermoed dat er wel eens 
tranen bij de kijker zijn. Sport ontroert. Wat een prestatie. Wat een 
verdriet soms. 
Sport verzustert. Noord en Zuid Korea. Ik weet niet voor hoe lang. 
Maar toch even die verzustering, verbroedering.
Soms staat sport me tegen. Vooral als alleen de winnaars tellen. 
Tweede worden, derde worden, is soms niet in tel. Want tweede en 
derde is niet-eerste. En soms lijkt het er wel op dat je prestatie niks 
voorstelt als je niet op het podium komt.
Terwijl degene die als laatste eindigt er even(?) hard of misschien nog 
wel harder(?) voor getraind heeft. We applaudisseren toch ook harder 
bij de laatste schaatser bij de Elfstedentocht die over de streep komt … 
Soms staat sport me tegen. Als ik zie dat alleen winnaars in tel zijn. 
Alsof de laatste een loser is. Wat me ook tegen staat is? Dat we soms zo 
op prestaties zijn dat alleen de besten waardering krijgen. Dat begint 
al op school. Soms vergeten we dat de leerling die een 6je haalt er veel 
harder voor gewerkt heeft dan de leerling die (met z’n vingers in z’n 
neus) een 10 haalt.
Sport is soms mooi. Als ze naast de valide sporter ook de invalide spor-
ter in de picture zet. Als we de volle schijnwerper zetten op het kind 
dat ondanks allerlei beperkingen een prestatie van formaat levert. Ook 
hele kleine stapjes vooruit kunnen Olympische afmetingen hebben. 
Of nog groter.
Sport verzustert. Als je inderdaad in de ander je zus of broer ziet. De 
ander is niet je vijand maar je collega-sporter. Rico Verhoeven oogt als 
een lieve en sympathieke sporter … 
Een heel bekend verhaaltje stelt de vraag: “Wanneer breekt het Licht 
van God door?” Het antwoord is al gegeven: “als je in het gezicht van 
de ander je broer of zus herkent”.
Sport helpt als ik leer zien dat een mens meer is dan z’n ADHD, je 
ADD, je geslacht, de huidskleur, je geaardheid, nationaliteit, verblijfs-
status, je (in)validiteit, de economische waarde, ziekte, beperking, … .
In stilte geniet ik van al die meisjes en jongens die door een bril van 
sportiviteit heen de ander zien als zustersporter, broedersporter. Zij 
voeden mijn hoop op vrede in deze wereld. Als we toch es wat meer 
van die geest (of Geest) zouden krijgen, of er es wat meer de ruimte 
aan geven …. 

Tsjerkeproat

Zondag 25 februari
9.30 uur: mw. R. Stevens
Bijzonderheden: 2e zondag 
40-dagentijd

Zondag 4 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 3e zondag 
40-dagentijd, Wereldgebedsdag, 
koffiedrinken na de dienst

Zondag 11 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 4e zondag 
40-dagentijd

Woensdag 14 maart
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: biddag voor gewas 
en arbeid

Zondag 18 maart
9.30 uur: da. G. Martens, Bontebok
Bijzonderheden: 5e zondag 
40-dagentijd

Zondag 25 maart
9.30 uur: ds. W. Baas

Bijzonderheden: 6e zondag 
40-dagentijd
19.30 uur: mw. A. Kalteren
Bijzonderheden: missionaire zang-
avond in de Laurenstsjerke

Donderdag 29 maart
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Witte Donderdag, 
viering Heilig Avondmaal

Vrijdag 30 maart
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Goede Vrijdag

Zaterdag 31 maart
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Stille Zaterdag

Zondag 1 april
10.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Paaszondag met 
paasontbijt

Zondag 8 april
11.00 uur: ds. P. Hulshof, Jubbega
Bijzonderheden: geen

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Het is traditie dat deze zangavon-
den met liederen uit Johannes de 
Heer plaatsvinden op de 1e advent 
en op Palmpasen. 

Zondag 25 maart is het palm-pasen 
en dan hebben we dus weer een 
zangavond. Het is inmiddels al 
de 47e keer dat er een zangavond 
gehouden wordt. Naast deze liede-
ren uit de bundel van Johannes de 
Heer worden er ook gedichten voor-

gedragen. Medewerking zal worden 
verleend door de zanger: Annejaap 
Soldaat (tenor), W. v.d. Veen op het 
orgel. Kleintje Bazuin zal ook een 
gedeelte van de liederen begeleiden. 
Ook zullen zij solistisch te horen 
zijn.

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

Zangavond in Donkerbroek
Verschijnings-
data Dorpskrant
Verschijning:
• Vrijdag 30 maart
• Donderdag 26 april
• Vrijdag 25 mei
• Vrijdag 29 juni
• Vrijdag 28 september
• Vrijdag 26 oktober
• Vrijdag 23 november
• Vrijdag 21 december

Elke maand komt er kopij bin-
nen, waarna de redactie de stukken 
selecteert. Wanneer onze opmaker 
Bauke Visser de krant met veel zorg 
digitaal in elkaar heeft gezet, gaat 
het bestand naar de drukker. 

Sinds een aantal jaren is de krant 
in kleur en om dat voor elkaar te 
krijgen haalt de drukker de krant 
eerst weer uit elkaar. Dit gebeurt, 
net als veel andere processen tegen-
woordig, geheel automatisch. Dit 
wordt gedaan, omdat de drukpers 
maar 4 kleuren heeft. Die vier kleu-
ren zijn: Cyaan (blauw), Magenta 
(rood), Geel en Zwart. Elke kleur 

heeft zijn eigen drukplaat. Door die 
kleuren over elkaar heen te druk-
ken mengt de inkt en komen de 
originele kleuren weer terug. Deze 
Zwarte tekst is dus alleen te vinden 
op de zwarte plaat. Het groen dat 
op de voorkant staat, wordt gemixt 
met de Gele plaat en de Cyaan plaat. 
Wanneer alle drukplaten gemaakt 
zijn en op de machine geplaatst zijn 
kan er op papier gedrukt worden. 

Het papier voor de kranten komt 
aan op enorme rollen die het zelf-

de wegen als een autootje en een 
lengte hebben van bijna 20 kilo-
meter. De rollen worden door de 
machine zelf in de drukpers gela-
den. Dit is ook wel nodig, gezien het 
hoge tempo van de drukpersen. In 

een uur kunnen er op topsnelheid 
60.000 kranten worden gedrukt. De 
1000 kranten van Op’e Hichte zijn 
dus zo klaar. Met deze snelheden 
raakt zelfs een rol van 20 kilometer 
snel op. De enorme machines wer-
ken op hoge snelheden heel precies. 
Een computer controleert, tot op 
een fractie van een millimeter, of 
alles nog keurig op de juiste plaats 
op papier komt. Een kleine afwij-
king en foto’s kloppen niet meer.

In het zelfde tempo waarin de krant 
wordt gedrukt, moet de krant ook 
op het juiste formaat afgesneden en 
gevouwen worden. Om de kranten 
van elkaar los te kunnen snijden 
slaat de machine pinnen in de krant. 
Dat is nog te zien aan de kleine 
gaatjes aan de rand van de pagina. 
Eenmaal gevouwen en gesneden 
gaat de krant hangend aan een 
lopende band naar de inpak afdeling. 

Dan resteert nog het transport naar 
Donkerbroek, waar onze bezorgers 
de krant door de bus gooien. Het 
nieuws uit Donkerbroek maakt dus 
al een behoorlijke reis voor het bij u 
op de mat valt.

Vers van de pers
Tien keer per jaar rolt de dorpskrant van de pers. De druktech-
niek bestaat al sinds 1450, maar toch blijft het drukken van 
een krant een kunststukje. Recent werden de redactie en het 
bestuur van Op’e Hichte uitgenodigd voor een kijkje achter de 
schermen bij Hoekstra Krantendruk. Nadat zij drukkerij van der 
Meer overnamen, werd Hoekstra Krantendruk uit Emmeloord 
onze vaste drukker. 



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek februari 20186

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

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

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

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
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Cijfers
DeZes! gaat elke keer over zes 
opvallende dingen over het dorp. 
Ondanks dat er in de naam een 
getal zit hebben we in deze rubriek 
nog nooit iets met getallen gedaan. 
Daarom deze keer: DeZes! cijfers 
over Donkerbroek. 

1833 het zou een jaartal kunnen 
zijn, maar dit is het aantal inwo-
ners van Donkerbroek. Het aantal 
inwoners in 2018 is gelijk aan dat 
van 2017. 

22 gestolen fietsen in 6 jaar tijd. 15 
in het dorp en 7 in het buitengebied. 
Dat valt dus best wel mee, behalve 
als het jouw fiets was natuurlijk. 

De vereniging telt 110 leden mede 
doordat de vogelwacht Oosterwolde 
ermee gestopt is. Van deze 110 leden 
doen 29 mensen nazorg. De andere 
leden zijn ondersteunend lid. De 
vereniging is op 15 maart 1989 opge-
richt door Wietze, Anne Dijkstra en 
Jan Jansma. Jan werd toen voorzit-
ter. Volgend jaar bestaan ze dus 30 
jaar. Dries van Zanden is nu de voor-
zitter en Wietze is penningmeester. 
Hij wordt heel enthousiast als hij 
over de natuur vertelt.

”Een groot veld vol paardenbloe-
men, prachtig! Vroeger ging ik met 
mijn omke Sip kievitseieren zoe-
ken. Toen moest je oppassen dat 
je niet struikelde over de nesten. 
Tegenwoordig is dat allemaal heel 
anders. Je bent blij als je wat vindt. 
Vorig jaar zag ik een nestje met 
een klein uitgekomen vogeltje en 
wat eitjes. Ik was heel enthousiast. 
De volgende dag ben er ik met 
wat schoolkinderen heengegaan, 
het was op het nieuwe evenemen-

tenterrein. Ik wilde het aan hun 
laten zien. Alles leeg, ook de oudere 
vogels weg. Er stond wel een reiger 
naast. Ja dat gebeurt. Vroeger 
gebeurde dat ook wel 
natuurlijk, maar toen 
waren er veel meer.“

Hij vertelt dat ze ook 
als vogelwacht veel voor 
en met de jeugd doen. 
Zoals nestkastjes maken 
en uilenballen pluizen. Dat 
wordt erg gewaardeerd door de 
school en de kinderen. Ook excur-
sies worden gegeven. Dan kunnen 
de leden mee en onder begeleiding 
van een deskundige mag je dan op 
plekken komen waar je anders nooit 
komt.

“Vorig jaar waren we naar de rot-
tige Meente. Prachtige boottocht 
gemaakt. De gele lis bloeide op dat 
moment. Heel mooi. Alleen toen 
we thuis kwamen zaten we onder 
de beten van hele kleine mugjes. Ja 
dat hoort er dan even bij. Er kun-

nen op zo’n excursie ongeveer 20 
á 25 mensen mee. Iedere nazorger 
heeft een pasje en daarmee mag je 
dan op het land van de boer komen. 
De nazorger markeert of beschermt 
het nest als dat nodig is. Ja en dan 
moet je natuurlijk niet met al te 
veel mensen zijn.”

Ik vraag hem wat de ”nazorg” men-
sen nog meer doen. ”Voor 15 maart 
hebben wij natuurwerkdag. Dat wil 
zeggen dat wij dan in het Ontwijk 
het teveel aan jonge boompjes weg-
halen zodat de heide en de rest 
van de natuur weer kan gedijen. 
Dit moet natuurlijk voor 15 maart 
gebeuren omdat de vogels dan gaan 
nestelen. We hebben ook elk jaar 
een koekactie. Helaas dit jaar weer 
te weinig koeken terwijl we er toch 
700 hadden ingeslagen. Volgend 
jaar maar weer wat extra bestel-
len.” Hij vertelt over een groene 
specht die de achterbuurman vorig 
jaar ontdekte. Die heeft een nest 
gemaakt dus hopelijk komen er dit 
jaar jonge spechten. En de uilen die 
langzaam weer terugkomen. Over 

de cactussen verzameling die 
hij heeft en dat hij gek is 
op vissen. Hij is ook lid 
van een cactus vereni-
ging en van een visclub.

Ja alles wat met de 
natuur te maken heeft 
heeft zijn interesse. En 

hij vertelt er mooi over. Trots 
laat hij zijn speld zien die hij hier 

ook op de foto draagt. Gekregen bij 
25 jaar lidmaatschap van de vogel-
wacht. Hij werd toen erelid. Zijn 
lievelings vogels zijn de korhoen 
en de patrijs. Helaas zie je die bijna 
niet meer. Het is duidelijk, vogels 
zijn zijn grote hobby en natuur is 
echt zijn passie. 
De vogelwacht vergadert eens per 
jaar in het dorpshuis. Dit keer op 23 
februari. En, o ja, ook ik ben voor 5 
euro per jaar lid geworden van de 
vogelwacht.

Een uit de hand gelopen hobby
In mijn zoektocht naar leuke hobby’s ben ik deze maand op 
bezoek bij Wietze Meijerhof. Hij is lid en zelfs medeoprichter 
van de vogelwacht Donkerbroek. 

“Voor
15 maart 

hebben wij 
natuurwerk-

dag!”

Buurtoverlast 
Buurtoverlast is voor veel 
mensen een bron van frustratie, 
ergernis en woede. 
Vaak in die volgorde, want “met die man/vrouw valt toch niet te praten”. 
Totdat de bom barst en de opgekropte woede zich een weg naar buiten 
baant: “Idioot, zet die herrie zachter.” Maar de muziek dreunt harder en 
harder. Als wijkagent weet ik er alles van. ”Buurtoverlast” is een ruim 
begrip.

Niet iedereen ervaart hetzelfde onder overlast. Een hondenliefhebber 
ergert zich minder snel aan hondenpoep dan iemand die niet van hon-
den houdt. Een klussende buurman is vaak vervelend voor buren met 
kleine kinderen. Ouderen lijken zich eerder te storen aan de moderne 
jeugd. 
De tolerantiegrens is bij iedereen verschillend.”

Praat over ergernissen
Hebt u problemen met uw buren? De Wijkagent adviseert om het dan 
eerst te proberen samen op te lossen. Ga in gesprek. Vaak wordt direct 
de politie gebeld zonder de buren te spreken. Ervaring leert dat een goed 
gesprek vaak volstaat om conflicten op te lossen of te voorkomen. Ook 
kunt u terecht bij Buurtbemiddeling Ooststellingwerf Moskampweg 
3-5, 8431 GB Oosterwolde. Tel; 0516-567220 email; buurtbemiddeling@
scala-welzijn.nl. Komt u er echt niet uit en loopt het uit de hand? 
Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

Schoolplein overlast
Jeugdoverlast op de schoolpleinen van de basisscholen ’t Startblok en 
De Peggebult, is een grote ergernis en leidt soms tot gevaarlijke situ-
aties. Er wordt vaak rommel achtergelaten en er worden flessen stuk 
gegooid, waar de schoolgaande kinderen zich aan kunnen verwonden. 
Vooral in de weekenden is dit een belangrijke plaats voor de hangjeugd. 
Op zich geen probleem wanneer zij geen vandalisme c.q. vernielingen 
plegen en geen rommel achter laten. 
De politie houdt regelmatig toezicht en spreekt de jeugd aan bij mis-
dragingen.

Jeugdoverlast
Veel meldingen die bij de politie binnenkomen gaan over jeugdoverlast. 
Veel wijken hebben wel één of meerdere groepen jongeren die rondhan-
gen. De wijkagent investeert in deze jongeren. ”Wij proberen met ze in 
contact te komen. Dan weet ik wie ze zijn en zij weten wie ik ben. Als 
er dan problemen komen kan ik de jongeren makkelijker aanspreken. 
Samen met de gemeente en Scala jongerenwerk zoeken we bijvoorbeeld 
naar hangplekken waar de omwonenden minder last van ze hebben. 
Speciale aandacht is er voor jongeren die dreigen het criminele pad op 
te gaan.”

Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl 
(Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnt dan de naam van 
de wijkagent.

De Wijkagent

DORPSAGENDA

FEBRUARI
24  20:00 Dorpshuis: Bingo hoofdprijs een goed gevulde winkel-

wagen. zaal open: 19:00

MAART
3 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen inleg € 5,-
 18.30 uur Actief Donkerbroek: Levend Ganzebord voor de 

basisschooljeugd - Start bij  Café Donkerbroek
10  13:30 Open kampioenschap klaverjassen Dorpshuis Oan’e 

Feart
10 Potgrondactie Chr. Muziekvereniging De Bazuin
17 20.00 uur Café Donkerbroek: Pokeren
25  19:30 Laurenstsjerke: Zangavond palmpasen
29 14.30-16.00 uur Pro-Rege: inloopmiddag Diaconie/

Zonnebloem - BINGO dorpskrant.opehichte@gmail.com

Waarschijnlijk ligt het echte aantal 
hoger, Maar er wordt niet altijd aan-
gifte gedaan van gestolen fietsen. 

174.240.000 euro is het bedrag 
dat nodig is om alle huizen in 
Donkerbroek te kopen. Tenminste 
als alle 990 huishoudens akkoord 
gaan met de gemiddelde WOZ-
waarde in onze gemeente van 1,76 
ton. Nog even doorsparen geblazen 
dus. Helemaal als je de bedrijven er 
ook bij wilt overnemen. 

232 bedrijven en stichtingen zijn er 
te vinden in Donkerbroek, volgens 
het handelsregister van de KvK. 
Ons dorpje is dus behoorlijk onder-
nemend. Van winkels en advies-
bureaus tot aan stichtingen voor 
iepenloft.

68 hectare beslaat ons mooie dorpje 
waarvan 1 hectare water is. Dat is 
zo groot als 850 korfbalvelden of 
136 voetbalvelden. Beide natuurlijk 
wel zonder kantine. Eigenlijk heb je 
daar dus niet zo veel aan.

252 dorpskranten zijn er tot nu 
toe uitgekomen. Dit lijstje met cij-
fers staat in krant nummer 253. 
Tegenwoordig heeft de krant een 
oplage van 1000 stuks. In het begin 
waren dat er minder. Hoewel het 
dus minder dan 250000 stuks zul-
len zijn, hebben we toch flink wat 
nieuws verslonden. 

Bij het maken van dit lijstje is 
geprobeerd om alle cijfers zo goed 
mogelijk te controleren. Toch is 
niet uit te sluiten dat er een foutje is 
ingeslopen. Neem de cijfers dus met 
een korreltje zout.
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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
(0516) 491816

(06) 13012147

DIENSTEN

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

Bouwkundig Bemiddelingsburo

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

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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

T 06-27210720 A Schapendrift 28d Donkerbroek
E pauline4hair@gmail.com



dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

UITNODIGING
LEDENVERGADERING
Tot en met de pauze, toegankelijk 
voor alle inwoners van Donkerbroek

datum: woensdag 7 maart 2018
aanvang: 20.00 uur
plaats: Dorpshuis “Oan ’e Feart”,
 Fruitier de Talmaweg 6A, Donkerbroek

AGENDA:

1. Opening en welkom met korte terugblik door de voorzitter.

2. Mededelingen. 

3. Comprix - Uitleg over stand van zaken omtrent de fusie van 
de scholen en de verbouw van het Startblok.

4. Vragen aan het gemeentebestuur.

5. Pauze. 
--

6. Vaststelling van het verslag van de algemene 
 ledenvergadering van 13 april 2017.

7. Behandeling en vaststelling van het redactioneel jaarverslag 
 over 2017.

8. Behandeling en vaststelling van het financieel jaarverslag 
 over 2017.
 -  Verslag van de kascommissie. (Menno van der Honing en 

Jouke Jongsma)
 - Aftredend Menno van der Honing
 - Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie

9. Behandeling en vaststelling van de begroting over 2018.

10. Bestuurszaken:
 -  Tussentijdse beëindiging bestuurslidmaatschap van Jacob 

Kroondijk (persoonlijke redenen)
 -  Tussentijdse beëindiging bestuurslidmaatschap van Bertus 

Plender (verhuizing naar elders)
 -  Reguliere beëindiging bestuurslidmaatschap van Gerrit 

Sleifer (maximale zittingsduur volgens statuten)

 -  Voordracht nieuwe bestuursleden: Mirjam Bergsma, Marij 
Goote-Capel, Tsjeard Jongsma, Jorrit Kok, Jan Timmermans

11. Rondvraag.

12. Sluiting.

Verslag van de jaarlijkse ledenvergadering
Dorpsbelang Donkerbroek 12 april 2017
Aanwezig waren 49 personen.

1. Opening

Bertus Plender, onze voorzitter, 
heette iedereen hartelijk wel-
kom. In het bijzonder de verte-
genwoordigers van de gemeente 
waaronder wethouder De Boer, 
de vertegenwoordigster van Scala, 
mevr. Stuivenberg en de vertegen-
woordiger van het Startblok dhr. 
W. Lem.
Afmeldingen waren er van Mevr. 
de Boer van Comprix, dhr. Pesman 
van de Peggebult en dhr. R. 
Kootstra.  

In zijn welkomstwoord herinnerde 
de voorzitter ons aan de verschil-
lende activiteiten die dit jaar heb-
ben plaatsgevonden zoals: de ope-
ning van de N381, de huldiging van 
onze  sportheld Tristan, de nieuwe 
ondernemers die zich hier geves-
tigd hebben, de nieuwbouw die 
plaatsgevonden heeft en die nog 
gaat gebeuren, de activiteiten van 
de schoonmaakploeg. Hij vroeg en 
kreeg een daverend applaus voor 
alle vrijwilligers die zo goed en 
graag hun handen uit de mouwen 
willen steken om de leefbaarheid 
van ons dorp te bevorderen.
Ook noemde hij de goede contac-
ten met het college en de gemeen-
teraadsleden, de energievelden 
die worden gerealiseerd, ook bij 
Donkerbroek en last but not least  
het MFC en alle energie en drukte 
achter de schermen  die in de 
plannen voor dit project zijn gaan 
zitten.
Ook riep de voorzitter op om zich 
te melden voor een bestuursfunc-
tie. Het aantal  vacatures in het 
bestuur van Dorpsbelang verdub-
belt zich het komende jaar en er 
zijn geen mensen bereid gevonden 
om hierin plaats te nemen.

2. Er waren geen mededelingen.

3.  Veiligheid en  
What’s app groepen

Als afgevaardigde van de politie 
gaf mevr. Jannie van Leeuwen een 
presentatie over Het opzetten van 
een groeps-app voor buurtpre-
ventie. In ons dorp zijn al enkele 
buurten hier actief mee bezig. Bij 
de ingang van ons dorp hangt al 
een bordje. Het is gebleken dat in 
wijken waarvan bekend is dat er 
gewerkt wordt met een groeps-
app ‘veiligheid’ de inbraken spec-
taculair dalen. Je kunt voor je 
buurt een groeps-app aanmaken 
maar ook voor het hele dorp. Dit 
moet dan weer verdeeld worden 
in wijken omdat het anders te 
onoverzichtelijk wordt.  Iedereen 
kan zich persoonlijk aanmelden.

Waar moet men op letten? 
a. De werktijden, dit zijn vaak de 

tijden waarop er meer verkeer 
door de buurt gaat.

b. De halteplaatsen, bankjes enz.
c. Afwijkend gedrag signaleren. 

De politie herkent dit bij hun 
bezoek vaak niet omdat ze niet 
weten wie er op vakantie is of 
wie er in welke auto rijdt. 

Wat moet men doen?
a. Afwijkend gedrag noteren en 

melden
b. Jezelf zichtbaar maken, laten 

zien dat ze zijn gezien.
Een verdachte situatie is een 
combinatie van gedrag en tijdstip 
afwijkend van de normen in de 
wijk/buurt. Gecombineerd met je 
onderbuik gevoel. IntuÏtie is een 
belangrijke component.
Het doel van de groeps-app is:
a. Veiliger buurten.
b. Samen een oogje in het zeil 

houden.
c. Melden van verdachte situa-

ties.
d. De plannen van een verdacht 

persoon verstoren.

e. Voorkomen van inbraak.
f. Vergroten van de heterdaad 

pakkansen.

Vragen uit het publiek:
Vr.: Is er iets bekend over de effec-
ten?
Waar What’s app groepen actief 
zijn is 50% minder inbraak. 
Neveneffect is dat de misdaad zich 
verplaatst.
Vr.: Hoe groot moet de groep zijn? 
Ongeveer maximaal 50 perso-
nen, die groep moet dan in vie-
ren gedeeld worden, per deel niet 
meer dan 20 personen. Elke deel 
heeft een beheerder die contact 
heeft met de andere groepen.
Vr.: Wat kost het?
Niets.
Vr.: Als je drugsdealers signaleert 
moet je die ook melden?
Wel via de W.A. groepen melden. 
Maar ze moeten op heterdaad 
betrapt worden dus niet laten 
merken dat ze gezien zijn om de 
kans op een heterdaadje te ver-
groten.
Vr.: Mag je bij inbraak alleen maar 
bellen?
Je mag jezelf verdedigen, doe je 
dat met geweld dan ben je ver-
dacht en wordt het onderzocht. 
De omstandigheden tellen mee. 
Opmerking uit het publiek: bij een 
cursus werd ons geleerd om mee 
te werken bij een overval. 
Zeker bij bedrijven is dat aan te 
raden daar de overvallers dan 
meestal niets ontziend zijn.
Bertus bedankt Jannie van 
Leeuwen hartelijk voor de duide-
lijke presentatie en overhandigd 
haar een bos bloemen.

4.  Vragen aan het gemeente-
bestuur

a. Komen er ook aanpassingen 
voor voetgangers aan De 
Pegge? Het rondje kan nu niet 
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zonder gevaar voor eigen leven 
worden gelopen.

 De wethouden antwoordt in 
eerste instantie dat er ande-
re mogelijkheden zijn om te 
wandelen, waarop gereageerd 
wordt door de zaal dat men 
dan het wandelpad langs de 
vaart niet had hoeven aan te 
leggen. Hierop zegt de wet-
houder toe hierover contact te 
houden met P.B. 

b. Ook bij het West mist een stuk 
wandelpad richting de bushal-
te. De wethouder kaart dit aan 
bij de portefeuillehouder.

c. Is de gemeente betrokken bij 
de aanleg van het glasvezel-
net? Hoe ver is het daar nu 
mee?

 ’t Had al aanbesteed moeten 
zijn. De gebieden vallen zeker 
onder de zgn “witte gebieden”, 
uiterlijk einde dit jaar moet 
er iets gerealiseerd zijn. Het is 
echter niet gegarandeerd dat 
ze in onze gemeente beginnen.

d. Kunnen er in Donkerbroek ook 
Bello bakken geplaatst wor-
den?

 Dit is een zaak van de buurt-
verenigingen en Dorpsbelang. 
Hierover kan contact opgeno-
men worden met Alie Pol.

e. Waarom is het bezoek van de B 
en W en de raadsleden aan de 
dorpen geclusterd?

 Dit is een keus van het col-
lege in samenwerking met de 
Dorpsbelangen. Het gaat tot  
ieders tevredenheid.

f. Contact tussen overheid en 
burgers loopt niet altijd even 
soepel. Toezeggingen van de 
gemeente over de adviserende 

functie van de Dorpsbelangen 
worden niet altijd serieus 
nagekomen.

 De wethouder vindt het jam-
mer dat dit ter sprake komt. 
De woonvisie waarop wordt 
geduid krijgt Dorpsbelang tege-
lijk met de raad. 

g. Het gedeelte van de weg 
Bovenveld, dat bestaat uit 
beton, is erg slecht. Dit hele 
stuk staat nergens in het onder-
houdsplan. Ook het fietspad 
bij de Schansdijk verkeert in 
slechte staat door het gebruik 
van breed landbouwverkeer. 

 Hier wordt op terug gekomen. 
h. Het evenementen terrein 

wordt slecht onderhouden. Als 
er nu niets aan gedaan wordt is 
de schade straks groot.

i. De doorgang Hartink: Volgens 
onze voorzitter is het een tien-
jarige traditie dat hierover vra-
gen worden gesteld. Het schel-
penpaadje is te smal, het houdt 
te vroeg op en  de doorgang 
aan de kant van de Herenweg 
is nog niet goed geregeld. Hier 
kan geen rollator tussendoor. 

 De gemeente zal dit opnieuw 
meenemen.

j. Het sanitairgebouw aan de 
Compagnonsvaart is niet meer 
te gebruiken.

 De Gemeente heeft dit bij de 
Provincie aangekaart. De ver-
antwoordelijke persoon voor 
Toerisme en Recreatie heeft de 
opdracht om dit te regelen.

5. en 6.  Pauze en inloopmarkt 
MFC

Tijdens de pauze kan men de plan-
nen voor het MFC bekijken en 
vragen stellen aan de deskundi-
gen. Zoals het plan er nu ligt is er 
subsidie op aangevraagd bij het 
Ooststellingwerffonds. 

7.  Vaststelling va het verslag van 
de Alg. ledenvergadering van 
13-04-2016

Dit wordt zonder op-of aanmer-
kingen vastgesteld door de verga-
dering.

8.  Vaststelling van het Jaarverslag 
over 2016

Dit wordt zonder op-of aanmer-
kingen vastgesteld door de verga-
dering.

9.  Vaststelling van het financieel 
verslag over 2016

Jacob geeft hierop een korte toe-
lichting. Er is een tekort ontstaan 
doordat er problemen zijn bij het 
automatisch incasseren via de 
bank. De bank hoopt dit nog deze 
maand in orde te brengen. Dan 
wordt de contributie over 2016 
nog in dit voorjaar geïnd en de 
contributie over 2017 in dit najaar.
De kascommissie heeft alles uit-
stekend in orde bevonden. De 
penningmeester wordt decharge 
verleend en beloond met een 
applaus. Menno van der Honing 
is aftredend en Jan de Boer meldt 
zich als nieuw lid van de kascom-
missie.

10.  Vaststelling van de begroting 
voor 2017

De uitgaven voor adm. Kosten, 
drukwerk, advertenties zijn hoger 
begroot. Ook de publicaties in 
de Dorpskrant moeten worden 
betaald, wil de Dorpskrant kunnen 
overleven.
Vraag: Er is een negatief saldo op 
de begroting moet de contributie 
ook verhoogd worden?
Antw.: Dit moet dan op de leden-
vergadering ingebracht worden. Er 
zal over gestemd moeten worden.

11. Bestuursverkiezing

Momenteel zijn er nog twee vaca-
tures. Volgend jaar komen er nog 
twee bij.  Er zijn geen kandidaten 
gevonden. Het bestuur doet een 
dringende oproep aan alle leden 
om zich te melden voor een func-
tie in het bestuur.
Suggesties vanuit de zaal: 
Misschien is het handig om in klei-
ne commissies te gaan werken.
Dat wordt ook al toegepast. Niet 
alle leden van het bestuur zijn bij 
elke activiteit betrokken, maar er 
komt veel op het bestuur aan. Er 
komen meer taken bij die veel tijd 
en inzet vergen. Denk bijvoorbeeld 
aan de realisatie van een MFC.
Ook voor de Feestcommissie is het 
erg moeilijk mensen te vinden. Er 
zijn niet genoeg leden om nu al te 
starten met de voorbereidingen 
wat eigenlijk wel zou moeten. 

12.  Rondvraag

a. Is het wel verstandig om het 
MFC nu te realiseren nu de 
scholen hebben besloten tot 

een fusie? Stel er komt een 
hele nieuwe school waar beide 
Mr’s voor opteren. Hoe zit het 
dan met de plannen?

 Er is contact geweest 
met Comprix en met de 
Tjongerwerven. Beiden gaven 
aan dat er geen sprake was 
van een fusie maar wel van 
twee scholen onder één dak. 
Dus een uitbreiding van het 
Startblok. Hierop zijn de plan-
nen gebaseerd en hierop is de 
subsidie aangevraagd.

 Als er een nieuwe school zou 
komen op een andere locatie 
is de bouw vanhet MFC mis-
schien niet haalbaar.

 Het is verstandig om in het 
dorp zoveel mogelijk een geza-
menlijk standpunt in te nemen. 
Er wordt gevraagd of het niet 
verstandig is om zo snel moge-
lijk een gezamenlijke vergade-
ring te beleggen. 

b. Als er activiteiten zijn hebben 
de mensen in het buitengebied 
vaak de indruk dat ze niet mee 
doen. 

 We zullen dit extra in de gaten 
houden.

13. Sluiting

Rond 10.30 Sluit de voorzitter de 
vergadering. Hij bedankt iedereen 
voor zijn/haar aanwezigheid en 
de constructieve bijdragen aan de 
vergadering. Iedereen is nog van 
harte uitgenodigd om op kosten 
van dorpsbelang met elkaar een 
drankje te drinken.

1. Inleiding:
Geachte leden, inwoners van 
Donkerbroek en omstreken, en 
andere belangstellenden.

Een kalenderjaar…., je kijkt er 
vooraf naar en denkt ik heb een 
zee van tijd en kan heel veel doen. 
En achteraf blijkt de tijd sneller te 
gaan dan gedacht.  Niet dat we 
ontevreden zijn met de dingen die 
we niet hebben gerealiseerd, maar 
de praktijk is op de een of andere 
manier weerbarstiger dan vooraf 
gedacht.
En natuurlijk hebben we met 
elkaar als dorp een aantal dingen 
juist ook wel gerealiseerd. 
Van de verschillende onderwerpen 

waar we dit jaar met elkaar mee 
bezig zijn geweest treft u verderop 
in dit verslag een toelichting aan .
Veel inwoners, instellingen en 
bedrijven hebben zich groots inge-
zet voor de leefbaarheid van ons 
dorp. 
Dit is met een zich steeds verder 
terugtrekkende overheid ontzet-
tend belangrijk. Niet afwachten 
waar “men” mee komt, maar tijdig 
de teugels zelf in handen nemen 
en de regie voeren. 
Ook het komende jaar zal uw 
/ jullie inzet, de levensader tot 
leefbaarheid, opnieuw van groot 
belang zijn en het verschil maken.
Gaat Donkerbroek er voor om 
“samen met z’n allen” het komend 

jaar hier opnieuw vorm en inhoud 
aan te geven? 
Wij hebben iedereen van jong tot 
oud hierbij nodig!! 

Het bestuur 

2. Activiteiten
Ontwikkeling van een 
Gemeenschapscentrum 
Inmiddels zijn we zo’n 6 tot 7 jaar 
intensief bezig om een gemeen-
schapscentrum van de grond te 
krijgen. Het ontwikkellandschap 
van toen is niet meer vergelijk-
baar met de huidige situatie.  Juist 
deze veranderingen zijn een ver-
tragingsfactor. Immers iedere keer 
als je opnieuw de uitgangspun-

ten hebt bepaald en plaatjes hebt 
bedacht van hoe het ingevuld kan 
worden, haalt de praktijk je in.
En dan gaat het niet alleen om 
plaatjes, maar vooral ook om vra-
gen als de maatschappelijke rele-
vantie van de beoogde veranderin-
gen. Ook missies van organisaties 
veranderen hierdoor.
In de loop van het proces zien we 
nu dat Comprix, een belangrijke 
participant vanaf het prille begin, 
qua houding en intentie opschuift 
naar het “eigen organisatie eerst” 
en daarna naar de leefbaarheid 
van het dorp. 
De instellingen en verenigingen 
vanuit Donkerbroek zelf, met voor-
op de kerk, het dorpshuis en de 

sport zijn echter doordrongen van 
“samen naar meerwaarde”.
Jammer dat het gemeentebestuur, 
die hierin een bindende factor kan 
zijn, tot nu toe te veel op afstand 
is en de leefbaarheidsagenda van 
Donkerbroek niet actief oppakt. 
Gelukkig prijzen we ons hier met 
de tegenkrachten die er vanuit 
alle politieke fracties is gekomen 
in de vorm van een motie. Zij 
geven aan dat  gemeentebestuur, 
onderwijsinstellingen en dorpsbe-
lang dit samen dienen op te pak-
ken. De laatste signalen zijn, dat 
het gemeentebestuur v.w.b. een 
gemeenschapscentrum positief 
mee wil denken.

Dit jaar hebben wij als Dorpsbelang 
meermalen gebruik gemaakt van 
het inspreekrecht bij een aantal 
vergaderingen van de gemeente. 

Dorpsbelang Donkerbroek, Jaarverslag 2017
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Onderwerpen waren “Invulling tot 
uitbreiding en of nieuwbouw van 
een gefuseerde basisschool en van  
het draagvlak en de betrokkenheid 
dorps breed van de inwoners van 
Donkerbroek m.b.t. het realiseren 
van een gemeenschapscentrum. 

Aan de oproep van dorpsbelang 
naar inwoners van Donkerbroek 
om hierbij aanwezig te zijn, werd 
door zo’n 100 dorpsgenoten 
gehoor gegeven. Dat is wat je 
noemt draagvlak!
Samen met onze partners in dit 
proces, de scholen, de kerk, het 
dorpshuis en de sport worden 
andermaal de mogelijkheden 
tegen het licht gehouden. De situ-
atie ziet er eind 2017 als volgt uit:

Onderwijs:
Dit verslagjaar is het samen-
gaan van de beide basisscholen 
in een stroomversnelling geko-
men. Beide koepels (Comprix en 
Tjongerwerven) hebben de inten-
tie tot een fusie.
De beide scholen die onder deze 
koepels vallen, De Peggebult en 
’t Startblok zijn op dit moment 
druk bezig met de uitwerking van 
het samengaan. Er zijn verschil-
lende gezamenlijke werkgroepen 
ingericht om naar de beste oplos-
singen voor ’t onderwijs te kijken. 
Naast een werkgroep m.b.t. de 
toekomstige identiteit en kwaliteit 
van onderwijs is er een werkgroep 
huisvesting bezig om te zorgen 
voor één kwalitatief goede school, 
die zodanig is uitgerust dat deze 
de toekomst aan kan. Hier wordt 
met name gekeken naar duur-
zaamheid, energieneutraliteit en 
ruimten geschikt voor de richting 
waarin het onderwijs zich ontwik-
kelt. De oudervertegenwoordiging 
van de medezeggenschapsraden 
van beide scholen staan kritisch in 
dit proces. 

Een beetje opgepoetste ‘t 
Startblok is volstrekt onvoldoende 
wat hen betreft. De beide koepels 
hebben van begin af aan dit voor 
hen primaire proces fors onder 
tijdsdruk gezet en hebben vervol-
gens de wensen van Dorpsbelang 
m.b.t. het gemeenschapscentrum 
als direct belanghebbende als 
minder relevant afgewaardeerd. 
Tegelijkertijd geven ze hierbij een 
signaal af dat het afstemmen van 
hun plannen met onze plannen 
waarbij je elkaars ruimten opti-
maal kunt benutten niet hun eer-
ste prioriteit heeft. 

T.z.t moeten de beide medezeg-
genschapsraden van de scholen 
nog hun definitieve toestemming 
geven aan een fusie en zal ook 
Dorpsbelang gelet op de hiervoor 

genomen motie van de gemeen-
teraad nog actie naar de koepels 
toe ondernemen over de belangen 
van een gemeenschapscentrum.

Gemeenschapscentrum 
Het komen tot één gemeen-
schapscentrum in plaats van een 
versnipperd aanbod op verschil-
lende plekken in het dorp is een 
jarenlange wens.
Zoals al aangegeven zijn hier al 
verschillende scenario’s de revue 
gepasseerd. Naar aanleiding van 
het voorgenomen samengaan van 
de scholen en van de peuterspeel-
zaal is door Dorpsbelang dit punt 
opnieuw nadrukkelijk op de agen-
da gezet. Wij zijn in het najaar van 
2017 opnieuw naar de politiek 
gegaan om aan te geven dat het 
nu het moment is om spijkers met 
koppen te slaan. De politiek heeft 
dit opgepakt en tegelijkertijd heb-
ben ook ’t Dorpshuis en de Kerk dit 
serieus opgepakt. Zij zitten beiden 
in een situatie die niet echt toe-
komstbestendig is en waar maat-
regelen moeten worden getroffen. 

De kerk heeft naar aanleiding hier-
van een aantal avonden belegd, 
waarbij zij zich duidelijk uitspre-
ken voor het opnieuw onderzoe-
ken van de mogelijkheden. Hun 
wens daarbij is dat gekomen kan 
worden tot een combinatie wat 
leidt tot een echt centrum in één 
gebouw.

Wat ons tijdens het proces veel 
steun heeft gegeven is dat een 
groot aantal inwoners met ons 
het belang van een gemeen-
schapscentrum zien. Zij waren 
er op de inspreekavond bij de 
gemeenteraad en zij waren er tij-
dens de nieuwjaar actie van “De 
Nachtdravers” .  

Wij zijn inmiddels samen met de 
sport, de kerk en het dorpshuis 
in bespreking om opnieuw alle 
opties te bekijken. Het gaat hierbij 
in volgorde over de plek, de te 
organiseren activiteiten en daarna 
over de hiervoor benodigde ruim-
ten. 

Sportzaal:
In het verlengde van de problema-
tiek van het gemeenschapscen-
trum ligt de ontwikkeling van de 
sportzaal. 
In onze optiek is de sportzaal aller-
eerst bedoeld voor sporten en 
gymnastiekonderwijs. Ook spor-
ten die gezien de huidige afme-
tingen van het gymlokaal niet 
kunnen. Daarnaast kan de grotere 
ruimte prima gebruikt worden 
voor algemene maatschappelijke 
activiteiten.
Het afgelopen jaar hebben wij  

bij de gemeente hiertoe plan-
nen ingediend bij het Fonds 
Ooststellingwerf om een substan-
tieel deel van de financiering hier-
voor te realiseren. De gemeente 
heeft onze aanvraag afgewezen 
omdat het College vond dat er 
reeds voldoende van deze voorzie-
ningen in de gemeente zijn en van-
wege de financiën. Op beide pun-
ten zijn wij het volstrekt oneens. 
Het komende jaar zullen we hier 
dan ook opnieuw inhoudelijk naar 
de gemeente toe op reageren. 

N381
Uitvoering (fase 1)
Momenteel wordt de laatste hand 
gelegd aan de afwerking van de 
laatste punten. Door het plaatsen 
van vlaggen hebben de nachtdra-
vers de entree van Donkerbroek 
nog aantrekkelijker gemaakt. 
De Provincie zal in het voorjaar 
van 2018 starten met de vervan-
ging van de huidige tijdelijke fiet-
senstallingen bij de bushaltes en 
abri’s.

Dit jaar is de grondvervuiling tus-
sen de doorsteek van Fruitier de 
Talmaweg  naar het voetbalveld 
opgeruimd. Het resultaat is een 
mooi en overzichtelijke fiets/loop-
route.  

Begin 2017 is de vaart flink uitge-
baggerd. Een punt van aandacht 
is dat het huidige toiletgebouw 
absoluut niet meer aan de bouw-
kundige (veiligheids)eisen voldoet. 
De gemeente heeft dit het afge-
lopen jaar ter elfder ure “tijde-
lijk” opgelost. Momenteel is zij 
bezig met het ontwikkelen van 
het beheer en beleid omtrent dit 
soort voorzieningen in de gehele 
gemeente. De beleidsnotitie zal 
begin 2018 worden behandeld. 
Daarna zal de uitwerking hiervan 
plaats vinden.
Bij de Balkweg is na overleg tus-
sen bewoners, Dorpsbelang, 
Provincie en gemeente besloten 
om de geluidswal door te trekken. 
Momenteel wordt hier de laatste 
hand aan gelegd.
=De overlast die hiermee gepaard 
gaat, samen met de uitgereden 
bermen is voor de direct aanwo-
nenden uiterst vervelend en duurt 
inmiddels wel erg lang.  
Nadat vorig jaar het bankje aan 
het eind van de Vosseheer was 
gestolen is er een nieuwe her-
plaatst. Helaas is dit bankje inmid-
dels ook al weer beschadigd.

Planning dubbele rijbanen van 
Donkerbroek naar Oosterwolde 
(fase 2) 
De Provincie is dit jaar druk 

bezig geweest met de uitwerking 
van haar plannen van het dub-
bele tracé van Donkerbroek → 
Oosterwolde. Op 19 februari was 
er een inloop bijeenkomst om ken-
nis te nemen van de nieuwe visie. 

In het voorjaar van 2018 wil de 
Provincie een verder uitgewerkte 
voorlichting geven aan de belang-
stellenden. 
Hopelijk kan dit jaar al gestart 
worden met de eerste werkzaam-
heden, zodat in 2020 dit in de tijd 
gemeten langdurige project kan 
worden afgerond. De komende 
tijd zullen we als inwoners van 
Donkerbroek opnieuw geconfron-
teerd worden met allerhande uit-
voeringszaken en kan niet hele-
maal voorkomen worden dat er 
zo nu en dan de nodige overlast 
ontstaat.

Woningbouw
Huidige bouw/ontwikkeling:
Op de hoek Veerhuisweg/
Herenweg zijn door plaatselijke 
bedrijven 8 appartementen voor 
ouderen ontwikkeld en gebouwd. 

Inmiddels zijn dezen  alle verkocht. 
Een welkome verbreding in ons 
dorp van het woningaanbod. 
Aan de “Oude Tramweg”, tegen-
over ’t Witte Huis, liggen op dit 
moment 7 bouwterreinen voor 
vrijstaande woningen en 4 voor 
twee onder een kapwoningen aan 
de Posthuisweg braak.  De kavel-
groottes variëren van ca 4 tot 10 
are. 
Eind 2017 zijn de drie duurste 
kavels nog niet gereserveerd of 
verkocht. Er blijkt derhalve meer 
vraag te zijn voor goedkopere 
woningen. 
In ’t buitengebied ( Bovenweg ) 
zijn twee vrijstaande woningen in 
ontwikkeling op de plek waar een 
boerderij vorig jaar is afgebrand.

Mogelijkheden nieuwbouw:
De gemeente heeft nog strate-
gische bouwgrond in haar bezit 

achter en naast OBS ’t Startblok. 
Hier zou vooral gebouwd kunnen 
worden voor starters en ouderen. 
Derhalve voor de goedkope koop 
en of huursector. Het betreft hier 
mogelijke plannen vanuit particu-
lier initiatief.
Na toekomstige sloop van “De 
Peggebult” ontstaat ook hier ruim-
te, wat wellicht ook aangewend 
kan worden voor woningbouw. 
Uit een enquête die in 2016 is 
gehouden blijkt dat de groep 
woningzoekenden grotendeels 
kijkt naar woonruimte met een 
koopprijs beneden de € 200.000,-. 
Daarnaast is er een beperkte vraag 
naar duurdere woningen.
Het gemeentelijk en provinciaal 
woningbouwbeleid gaat uit van 
inbreiding in plaats van uitbrei-
ding. Derhalve is woningbouw 
slechts mogelijk , uitzonderingen 
daar gelaten, binnen de bebouw-
de kom van het dorp. 

Zonnevelden
Dit jaar is gestart met de uitvoe-
ring van het aanleggen van zon-
nevelden. Na een voorlichting 
in 2016 bleek de aanvankelijke 
locatie op te veel bezwaren te 
stuiten. Vervolgens is een nieuwe 
locatie aangewezen. Begin 2018 
zijn de zonnepanelen aangelegd 
en afgerond en zal Donkerbroek 
qua energievoorziening een beetje 
“groener” zijn geworden.

Outdoor fitness
In 2016 is een bijdrage uit het 
Ooststellingwerffonds toegekend 
van € 20.760,- m.b.t. de aanleg 
van outdoor fitness voor alle inwo-
ners van het dorp. De uitvoering 
van dit project heeft vanwege wat 
onvoorziene omstandigheden op 
zich laten wachten.
Momenteel wordt  hard gewerkt 
om de uitvoering op korte termijn 
te realiseren.
De beoogde locatie waar de out-
door fitness toestellen geplaatst 
worden is in de groenstrook tus-
sen het huidige tankstation en 
naast de parkeerplaatsen van het 
voetbalveld.

Multifunctioneel sportveldje
“Donkerbroek actief” is zoals de 
naam ook al aangeeft actief bezig 
geweest met het maken van plan-
nen voor een multifunctioneel 
speelveldje, waar iedereen vanuit 
het dorp gebruik van kan maken. 
Nadat zij met meerdere maat-
schappelijke organisaties binnen 
Donkerbroek overleg hierover 
hebben gehad en diens instem-
ming hadden hebben zij de plan-
nen i.o.m. Dorpsbelang ingediend 
bij het Ooststellingwerffonds. 
Vervolgens hebben zij na een 
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gehouden publiek dag waarbij 
gemeente breed alle projecten 
werden getoond een subsidie bin-
nen gesleept van € 32.470,-.

Met de aanleg van het veld kon tot 
nu toe nog niet worden gestart, 
omdat de beoogde locatie nog 
niet precies bepaald kon worden.   
De uitbreiding van de scholen zit 
qua locatie namelijk in dezelfde 
hoek, zodat hier eerst duidelijk-
heid over moet komen, alvorens 
dat er een spa in de grond gesto-
ken kan worden. 

Overige activiteiten
- Dit jaar bestond de gemeente 

Ooststellingwerf 500 jaar, reden 
voor de gemeente om hier 
extra budget voor uit te trek-
ken. Donkerbroek heeft  hier-
van gebruik gemaakt. Een aan-
tal inwoners van Donkerbroek, 
zorgde voor een fietstocht die 
langs een openluchttentoon-
stelling voerde  waarbij heden 
en verleden samen kwamen en 
waarbij we allen nog even een 
blik konden werpen in hoe het 
was. Daarnaast was er nog een  
nostalgische markt.  Ook werd 
Donkerbroek bezocht door de 
dorpenestafette en de oldtimer-
rondrit binnen de gemeente.

- Door Zonnebloem en kerk wordt 
één keer per maand een ont-
moetingsmiddag met leuke acti-
viteiten georganiseerd. 

 Dit spontane initiatief waar in 
2016 gemiddeld 25 mensen 
aan deelnamen, mocht zich in 
december 2017 verheugen op 
zo’n 40 deelnemers.

 Duidelijk is inmiddels dat de 
behoefte naar dit soort midda-
gen groeit. Dit is mede te dan-
ken aan de vrijwilligers die hier 
iedere keer opnieuw voor willen 
gaan.

- Ook dit jaar mochten we weer 
genieten van het HD feest van 
de handelsvereniging. Nieuw 
onderdeel was het food festival. 
Hiervoor was veel belangstelling.

- Een goede traditie waren ook 
de oudejaars activiteiten van de 
nachtdravers, die en het belang 
van een gemeenschapscentrum 

nog eens extra op de kaart en 
in het zonnetje zetten, en die 
een leuke morgen/middag  voor 
zowel de jeugd, als ook voor de 
ouderen organiseerden.

- Op initiatief van de PKN kerk 
werd de Musical Joazef opge-
voerd. Een prachtige musical 
waarvoor de belangstelling erg 
groot was.  Het stuk werd vele 
malen opgevoerd. 

- Voorafgaand aan “Onzichtbaar 
Donkerbroek is het documen-
tatiecentrum Donkerbroek fees-
telijk geopend door de voor 

Donkerbroek belangrijke pom-
meranten de burgemeester van 
Donkerbroek, Sietse Dijkstra en 
Lubbertus Alberti. Een schat aan 
belangwekkende geschriften en 
documenten, verzameld door 
Anne van der Helm zijn op deze 
wijze voor het nageslacht veilig 
gesteld. 

- En dan “last but not least” alle 
verschillende ontspannende 
en leuke dingen waar Actief 
Donkerbroek dit jaar mee bezig is  
geweest. Op voortreffelijke wijze 
hebben zij  Het Smokkelspel (70 
deelnemers), het spelevaren op 
de turfroute (50 deelnemers), 
de jaarlijkse fietstocht ruim (70 
deelnemers), de wandeling rond 
Donkerbroek (45 deelnemer), 
het buiten volleybaltoernooi (12 
teams) en de feestelijkheden 
rondom de opening van de N381 
verzorgd.

- Het afgelopen jaar werden aan 
de Herenweg de gasleidingen 
en waterleidingen vervangen. 
Omdat de bestaande (asbest-
houdende) leidingen moesten 
worden vervangen en omdat ook 
nog eens van aannemer werd 
gewisseld duurde het allemaal 
wel erg lang. 

 Deze overlast, samen met de 
hoge verkeersdruk in de nauwe 
doorgang maakte het er niet 
beter op. Al met al duren de 
werkzaamheden te lang en zijn 
bewoners en bedrijven zowel in 
hun woongenot als ook in hun 
zakelijke belangen geschaad. We 
blijven de situatie monitoren.

- Ook de activiteitengroep 
“Zwerfvuil achtervolgt ons lan-
ger dan je denkt” is het gehele 
jaar opnieuw erg actief geweest. 
Praten over leefbaarheid is één, 
Leefbaarheid creëren door te 
doen is minstens zo belangrijk.

- Cultureel was Donkerbroek ook  
weer duidelijk van de partij, De 
Bazuin en Excelsior bliezen en  
musiceerden en Spilersnocht 
vergastte ons in hun jubileum-
jaar  met een drieluik aan korte 
toneelimpressies. 

Dorp en gebiedsagenda  
Evenals het voorgaande jaar heb-
ben het afgelopen jaar de plaat-
selijke belangen van Donkerbroek, 
Haule, Haulerwijk en Waskemeer 
besprekingen gehad over de geza-
menlijk opgestelde dorpen- en 
gebiedsagenda. Als regiodorpen 
met elkaar ervaren we een niet 
gedreven gemeentebestuur die 
haar eigen agenda heeft en haar 
eigen gemaakte afspraken niet 
nakomt. Met name de houding 
van B&W werkt contraproductief.  
Ook de vorm waarin het huidig 
overleg is gegoten en functioneert 
heeft wat de regio betreft weinig 
meerwaarde. 

Er zal dan ook een overlegvorm 
gezocht moeten worden, waarbij 
dit wel het geval is en waarbij 
op dorpsniveau de aangedra-
gen belangen worden erkend en 
behartigd. Momenteel wordt dit 
overleg als een “moetje” van de 
gemeente ervaren, zodat zij aan 
hun verplichtingen van burgerpar-
ticipatie voldoen.

Overig
- Samen met veel andere inwo-

ners van Donkerbroek heeft 
Dorpsbelang net als voorgaand 
jaar weer deelgenomen aan de 
jaarlijkse dodenherdenking op 
4 mei. De samenstelling van 
de commissie die dit regelt is 
dit jaar gewijzigd. Ook heeft 
Dorpsbelang samen met de com-
missie e.e.a. geëvalueerd.

- Tussen de eigenaar van het per-
ceel doorgang Herenweg → Vaart 
O.Z. en de gemeente /dorpsbe-
lang loopt sinds 2005 een geschil 
m.b.t. de onrechtmatige afslui-
ting van het openbaar pad. De 
huidige doorgang is belabberd. 
De fractie van de P.v.d.A heeft 
zich dit probleem aangetrokken 
en bekijkt momenteel samen 
met ons de mogelijkheden om 
uit de huidige impasse te komen.

- Even als  de afgelopen jaren is 
door meerdere verenigingen 
gebruik gemaakt van de subsi-
dieregeling ter bevordering van 
de plaatselijke leefbaarheid.

3. Besprekingen, 
vergaderingen etc.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering 
vond plaats op 12 april 2017 in Pro 
Rege.  De opkomst was redelijk. Er 
waren 50 leden tegen 50 in 2016. 

Bestuursvergaderingen
Het afgelopen jaar kwam het 
bestuur 12x bijeen. Alle lopende 
en nieuwe onderwerpen zoals 
hiervoor onder het hoofdstuk acti-
viteiten al is aangegeven kwamen 
aan de orde. 

OPO vergadering
(overleg plaatselijke belangen 
Ooststellingwerf)
Jaarlijks is er een bespreking in 
OPO verband. De verschillende 
plaatselijke belangen zoeken nog 
naar een inhoudelijk nieuwe over-
legvorm. 

Besprekingen met de regiodorpen 
(Haulerwijk, Waskemeer, Haule, 
Donkerbroek)
Er zijn 3 bijeenkomsten geweest 
met de regiodorpen. Zie voor 
een nadere toelichting onder het 
hoofdje dorp en gebiedsagenda. 

Besprekingen 
gemeenschapscentrum
Met de gemeente en Partoer,  is 
meerdere keren overlegd, met 
name ook m.b.t. de aanvraag 
voor het Ooststellingwerffonds. 

Daarnaast hebben we meerdere 
keren overleg gehad met de sport, 
de kerken, het dorpshuis en de 
medezeggenschapsraden. Ook 
heeft Dorpsbelang twee keer inge-
sproken bij een commissie/raads-
vergadering van de gemeente.

Bijeenkomsten, 
besprekingen N381
Naast de inloop van de nieuw 
geprojecteerde N381 hebben we 
dit jaar net als de voorgaande 
jaren weer regelmatig overlegd 
met de gebiedscommissie, met 
medewerkers van het info bureau 
en met de aannemer van het pro-
ject.  

Overige bijeenkomsten
Daarnaast hebben we nog een 
aantal andere besprekingen 
gehad.

4. Samenstelling van het bestuur
Onderstaand treft u een overzicht aan van de samenstelling van het 
bestuur van Dorpsbelang Donkerbroek inclusief een rooster van aftre-
den / herverkiezing (A, H) per 31 december 2017.

Dit jaar hebben wij afscheid genomen van Jacob Kroondijk als bestuurs-
lid en penningmeester (persoonlijke redenen).
Tussentijds (november) heeft Gerrit Sleifer zijn functie van penning-
meester overgenomen. Cita van der Woude heeft vervolgens de functie 
van secretaris per deze datum overgenomen. Mirjam Bergsma pakt ver-
volgens vanaf december het notuleren van Cita op.

Gerrit Sleifer en Durk Poortinga zijn beiden vanuit Dorpsbelang de aan-
spreekpunten van het project “gemeenschapscentrum Donkerbroek”.

5. Kengetallen
ONTWIKKELING AANTAL LEDEN DORPSBELANG per 31 december

BEVOLKINGSOPBOUW DONKERBROEK per 31 december

Bron: kengetallen gemeente Ooststellingwerf

AANTAL LEERLINGEN BASISSCHOLEN EN PEUTERPRET

NAAM
Bertus Plender
Cita van der Woude
Gerrit Sleifer
Jo Kalsbeek
Mirjam Bergsma

FUNCTIE 
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Aankomend 
bestuurslid, notulist

JAAR
H 2018
H 2019, H2022, A2025
A 2018
H 2019, H2022, A2025
H 2021, H2024, A2027

 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Ledenaantal 497 523 537 487 515 500

  2017 2016 2015 2014
Startblok (teldatum 1 oktober) 118 111 108 115
De Peggebult (teldatum 1 oktober) 75 74 76 78
Peuterpret (31 december) 27 41

Leeftijd	 totaal	 0	→	12	 13	→	18	 19	→	35	 36	→	55	 56	→	75	 >dan	75
Jaar     jaar    jaar    jaar    jaar    jaar    jaar
2017 1833 290 122 282 524 487 128
2016 1832 285 136 274 526 479 132
2015 1839 284 144 278 520 487 126
2014 1848 265 151 280 512 501 139
2013 1876 264 156 297 520 506 133
2012 1872 282 142 294 553 488 113
2011 1851 281 143 282 555 479 111
2010 1872 296 112 314 565 468 117
2009 1884 298 140 310 562 467 107
2008 1864 294 89 315 560 480 126
2007 1890 303 124 341 569 444 109
2006 1879 290 175 331 585 410 88
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10 jaar. Daar moet je dus wel even 
op wachten.

Vaak zijn de struiken aangeplant in 
boswallen en ook vaak staan ze in 
bosstroken langs wegen. Ze staan 
bekend om de de goede weerstand 
tegen lucht en bodem vervuiling. 

Naast de gewone hazelaar zijn er 
inmiddels ook een aantal soorten 
te koop bij het tuincentrum. Deze 
gekweekte soorten zijn vermeerdert 
om de productie van hazelnoten 

te vergroten, maar zoals zo vaak 
gaat dat ten koste van de smaak. De 
noten zijn aanzienlijk groter en er is 
op gekweekt dat de noten geen vlies 
hebben. Dat is bij de gewone noot 
wel het geval en ja dat geeft werk. Ik 
zal verder niet de producten op noe-
men waar ze in verwerkt worden, 
maar dat zijn nog al wat.

Foto’s Marga

Op het moment dat ik dit schrijf 
staan er in verschillende boswallen 
struiken uitbundig te bloeien. Met 
een opvallende gele kleur versie-
ren ze het landschap. Het gaat nu 
om de hazelaar. Deze struik bloeit 
al in januari en is een van de eer-
ste voorjaar bloeiers. Het zijn zgn. 
naakt bloeiers dat wil zeggen dat ze 
bloeien voordat er blad aan de tak-
ken zit. Heel duidelijk is dat er een 
mannelijke bloem en een vrouwelij-
ke bloem op dezelfde tak zitten. De 

mannelijke bloem is gemakkelijk te 
vinden want die is heel opvallend 
geel gekleurd en hangt aan grote 
trossen aan de takken. 

Ze laten hierbij met een beetje mooi 
weer grote hoeveelheden stuifmeel 
waaien. Ze zijn dan ook tweeslach-
tig en eenhuizig. Voor de mensen 
die last hebben van hooikoorts niet 
zo gunstig, maar voor de insecten, 
met name de bijen, is het belangrijk 
voedsel na de winter periode. Ze 
slaan het stuifmeel op dat dient als 
voedsel voor de jonge larven. De 
vrouwelijke bloeiwijze is heel onop-
vallend en bestaat uit een knopje 
wat rood verkleurd. 

In dat knopje zitten drie bloem-
pjes. Hier groeien dan ook later 
de vruchten uit. Deze noten zijn 
een ware voedselbron voor veel 
diersoorten zoals muizen, reeën en 
niet te vergeten eekhoorns. Maar de 
voornaamste is toch wel de Vlaamse 
Gaai, die neemt de noten mee en 
verstopt ze op verschillende plaat-
sen in de grond om later bij voed-
selgebrek weer op te graven. Vaak 
vindt hij ze niet terug en zo zorgt 
hij mede voor de verspreiding van 
de soort. Ook vermeerdert hij zich 
door middel van uitlopers in de 
grond. Daarnaast zijn ze ook bij 
mensen een geliefd product, maar 
vaak worden ze van de struiken 
geplukt en dan zijn ze nog niet rijp 
en ook niet lekker. Je moet wachten 
tot ze er spontaan afvallen en dan 
zijn ze goed, maar ja dan moet je ze 
van de grond op zoeken en zijn ze 
niet zo gemakkelijk te vinden. Ook 
dragen ze pas vrucht na ongeveer 

Hazelaar
Latijnse naam: Corylus Avelana
Fryske namme: Hazzenut

De bodem van een groentetuin kan voor 
sommige groente en fruit niet voldoende 
voedingsstoffen bevatten voor een ideale 
oogst. Dit kan je heel ver doortrekken, 
zoals ook de voedingsindustrie doet en elke 
behoefte van de plant aanvullen met exact 
die chemicaliën. Maar wij houden van bio-
logische teelt en beperken ons dus tot de 
toevoeging van kalk en mest.

Mest in de groentetuin 
Veel planten hebben iets aan de toevoeging 
van mest. Mest is van nature een voedings-
stof voor planten, en maakt de bodem wat 
zuurder bij de toevoeging hiervan. Voor elke 

plant is dit weer anders en daarom hebben 
wij bij elke groente en fruit de behoefte aan 
mest opgenomen Als je mest toevoegt aan 
de bodem om je plant te verwennen, kies 
dan vooral voor goede meststof bijvoorbeeld 
van gazonbemesting.nl: de Viano mest voor 
moestuin en kleinfruit en gebruik geen 
kunstmest. Niet alleen omdat kunstmest 
niet onder biologische teelt valt, maar ook 
om de praktische reden dat je met kunst-
mest de bodem snel kan overbemesten en 
zout maakt. Kies bij voorkeur voor Viano. 
Je kan ook voor verse koemest kiezen, maar 
laat deze dan wel 2-3 jaar rijpen voordat je 
ze gebruikt. Een nadeel van het gebruik van 

verse koemest t.o.v. gedroogde Viano mest-
stoffen is dat deze nog zaden kan bevatten 
van planten die de koe heeft gegeten en deze 
nog kiemkracht kunnen hebben. Je hebt dan 
wat meer onkruid te wieden.

Kalk in de moestuin
Een aantal planten, bijvoorbeeld prei, is 
gek op kalk. De Humistart kalk kan zorgen 
voor een grotere, smakelijker vrucht als 
ze geteeld worden op zand dan wanneer 
ze geteeld worden op bijvoorbeeld klei. 
Zandgrond bevat van nature meer kalk. Je 
kan er voor kiezen om Humistart kalk toe te 
voegen aan je bodem als je geen zandgrond 
hebt. Humistart Kalk zorgt er voor dat de 
bodem wat meer basisch wordt (het tegen-
overgestelde van zuur) en er zijn planten die 
hier van houden. 

Wanneer en hoe?
Je kan het beste Viano mest en Humistart 
kalk aan het begin van het seizoen toe-
voegen aan de tuin. Als je kiest voor verse 

koemest is het echter een beter idee om dit 
aan het eind van het seizoen toe te voegen. 
Koemestkorrels en Humistart kalk dien 
je over de tuin uit te strooien in januari/ 
februari. Verse koemest kan je het beste 
onderspitten in oktober/ november. 

Let op: 
Omdat mest zuur is en kalk basisch (tegen-
overgestelden van elkaar) dien je minstens 2 
weken te laten zitten tussen het toevoegen 
van kalk en mest, als de beplanting die je 
van plan bent te zaaien aan beide behoefte 
heeft. 

Met een vriendelijke groet, 
Gertjan Hilarius, Buursterlaan 32 
8435 XN Donkerbroek 
www.gazonbemesting.nl 
0657869921

Groentetuin bemesten en kalk

www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s

’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525        06 230699687 

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

Uitnodiging 
jubileumconcert
Gospelband Sinjael bestaat dit jaar 
25 jaar!! Dat willen we niet onge-
merkt voorbij laten gaan! Sinjael 
kenmerkt zich door veelal eigen 
gemaakte Nederlandstalige liederen 
met een duidelijke boodschap. Een 
boodschap van geloof, hoop en ver-
trouwen.

Op zaterdag 24 maart a.s. vanaf 
19.45 uur neemt de band u mee 
door hun 25 jarig bestaan met liede-
ren, verhalen en beelden uit diverse 
perioden. En... het verhaal gaat nog 
door! We hopen u deze avond te 
ontmoeten. Neemt u vrienden en 
bekenden mee. De entree is vrij.

Het jubileumconcert vindt plaats in 
de Sintrumtsjerke van Donkerbroek, 
de thuishaven van de band. De zaal 
is geopend vanaf 19.15 uur. Graag 
tot dan!
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KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

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

Eindeloos veel 

mogelijkheden 

Bij ieder woonstijl en in iedere 

situatie past een kast op maat. 

Quality Parket kan voor u een kast 

op maat maken. U kunt al uw 

wensen en kleuren verwerken in 

een systeem van een ongekende 

kwaliteit tegen een zeer goede 

prijs.

Laat u verrassen en stap eens 

binnen in onze showroom in 

Donkerbroek.

Quality Parket

G.W. Smitweg 4

Donkerbroek

0516 49 1345

www.qualityparket.nl

info@qualityparket.nl
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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.

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



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek februari 201816

BOONSTRA

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP 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

 
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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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  
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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

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

 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
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Goud voor 
Ties OosterhofZaterdag 27 januari jl. een 

acrowedstrijddag dicht bij 
huis, MFC De Wier in Ureterp.

Drie teams deden er vandaag mee 
van SV Donkerbroek. Ons E-jeugd 
team Lobke Klos, Romy Sluijmer 
en Kristel Klooster stonden net 
niet op het podium. Zij behaalden 
met 21.11 punten een prachtige 4e 
plaats.

Voor de twee D-jeugd teams beide 
een podiumplek. Met 23.43 punten 
kreeg team Wietske Nicolai, Marissa 
Nijssen en Merinthe Buurlage de 
zilveren medaille. Met 0,06 punten 
meer, 23.49 pt, ging de gouden 
medaille naar team Kyra Nieuwhof, 
Riann Horrel en Meike Tognini. 

Alledrie de teams hebben het fantas-
tisch gedaan. 

Goud en zilver voor SV Donkerbroek

Brons, zilver en 
goud voor SV Donkerbroek

Op de plaatsingswedstrijd Acro-
gym in Uithuizen, Groningen, 
wist de 10-jarige Ties Oosterhof 
uit Donkerbroek een welverdiende 
gouden medaille binnen te slepen 
met zijn partner Rebecca Groote. 
Ties en Rebecca, een jong mixpaar 
dat uitkwam voor de GYM Academy 
in Marum, draaiden een prachtige 
oefening die door het publiek met 
veel uitroepen en applaus beloond 
werd. Zij wisten hiermee niet alleen 
het goud maar ook de hoogste dag-
score te behalen, een hele mooie 
prestatie!!

Zondagochtend 11 februari ver-
trokken de eerste teams al vroeg 
richting Surhuisterveen voor de 
laatste plaatsingswedstrijd van de 
D en E lijn.

Anniek Verzijden en Chanel 
Veldhuizen begonnen de dag met 
een mooie oefening, die een achtste 
plaats in de categorie instap ople-
verde. 

Het D-jeugd duo Yente Flameling 
en Yinthe Smeijer lieten een prach-
tige oefening zien, helaas nét geen 
podiumplaats. 

De ochtendwedstrijd werd afge-
sloten door E-junioren duo Rixt 
Schippers en Marith Terpstra, die 
in hun categorie en zelfs met een 

tijdsfout een derde plaats verdien-
den! In de middag beten het E-jeugd 
duo Kuna Vlasma en Marleen vd 
Wolfshaar het spits af. Hun prach-
tige oefening werd door de jury 
beloond met een tweede plaats.

Het E-instap trio Dewi Jonas, Ilse 
d’Hont en Eva Koopmans lieten een 
goede oefening zien en zijn op een 
zevende plek geëindigd. 

D-jeugd trio Kyra Nieuwhof, Meike 
Tognini en Riann Horrel sloten de 
dag af met hun oefening en behaal-
den hiermee een eerste plaats! Al 
met al een geslaagde dag! 

Op naar de Friese kampioenschap-
pen!

IFKF 2018
Dit jaar maar vijf deelnemers van 
SV Donkerbroek bij het Iepen 
Frysk Kamioenschap Freerunnen. 
Op zich best netjes als je bedenkt 
dat de kinderen al een hele tijd niet 
hebben getraind vanwege ziekte van 
de lerares.

Minder spectaculair parcours dan 
andere jaren maar ach, 2 auto’s in 
de zaal doet toch wel wat.

Finn en Jesse Rooks en Niek Plender 
deden zaterdags mee aan de jam 
(vrij freerunnen door de zaal) en 
Niek en Finn deden ook mee aan 
het gedeelte speed. Zo snel moge-
lijk van A naar B over een van te 
voren bepaald parcours. Lekker veel 
publiek op de tribune, altijd wel 
weer heel leuk.

Op zondagmiddag mochten Jorn 
Boereman en Jelmer Bakker de vloer 
verkennen en laatstgenoemde deed 
mee aan de speedwedstrijd. Heel 
wat zweet lichter en veel sprongen 
rijker zijn zij ook weer heelhuids 
thuisgekomen. Lange dagen, leuke 
dagen. Heel wat inspiratie opge-
daan, nog veel te leren. Op naar 
volgend jaar.Marith, Rixt, Yente Flameling, Yinthe Smeijer, Chanel Veldhuizen en 

Anniek Verzijden 

Kyra, Riann en Meike, Kuna en Marleen en ook team Ilse d’Hont, 
Dewi Jonas en Eva Koopmans 

Van donderdag 15 tot zaterdag 17 
februari werd in Puurs, België, een 
groot internationaal acrogym toer-
nooi georganiseerd, de jaarlijkse 
Flanders International Acro Cup. 
Teams uit allerlei landen van Wit-
Rusland via Portugal tot Australië 
doen hieraan mee. 

Enkele gymnasten uit Donkerbroek 
die trainen bij topsport stichting 
Acro Academy Noord Nederland zijn 
ook afgereisd naar België en met 
succes!! 
In een verschrikkelijk spannende 
wedstrijd wist Tess Offringa uit 
Donkerbroek met haar partner 
Marten-Lin Visser uiteindelijk met 
ruime voorsprong op de andere lan-
den de gouden medaille te verdie-
nen in de categorie Jeugd mixpaar. 
Bij de Jeugd damesparen was het 
Anna Koster, met partner Robin 
Hooijenga, met een persoonlijke 
recordscore won goud. Beide paren 
zijn combinatieteams van de Acro 
Academy met SV Donkerbroek.

Flanders International Acro Cup

Van links naar rechts op de achterste rij Robin Hooijenga, Marten-Lin 
Visser en Amber Bosma, op de voorste rij Anna Koster, Tess Offringa en 
Lian Boersma. (Foto door mij, Martine Hooijenga-Le Duc)

50 jaar
Donkerbroek 
in het nieuws

Bron:
Friese Koerier 8 februari 1968

REN VOOR HET LEVEN 
EN TEGEN KANKER

Meld je aan op 
teamkwf.nl

Een betrouwbare test kan vrouwenharten redden.
Geef nu via hartstichting.nl/vrouwenhart

Was een hartinfarct 
bij vrouwen altijd 
maar zo duidelijk 
te herkennen
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Oog voor
kwaliteit!

bvk
GRAFISCH

VORMGEVER

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78

info@bvkvormgever.nl

Jouwdrukkerijdichtbij!

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

Drukwerk

WWW.BVKVORMGEVER.NL

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

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

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

Houthandel
Waskemeer

Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer

E-mail:
info@handelsondernemingvisser.nl

Tel: 06-43507998 

Openingstijden:
Vrijdag en zaterdag

van 8.00 tot 18.00 uur
(overige dagen:

's avonds op afspraak)

Bezorgen gratis
binnen straal van 10 kilometer, 

daar buiten in overleg!

LEVERING VAN:
Vuren hout:  alle soorten kopmaten SlS / 

CLS, balkhout, panlatten etc
Kozijn- en raamhout:  zowel in vuren als 

hardhout
Gevelbekleding:  diverse soorten rabat, in 

hout en kunststof
Plaatmaterialen:  multiplex, spaanplaat, osb,  

rockpanel etc
Schaaf- en profileerwerk op maat
Douglas/lariks tuinhout
Steigerhout: onbehandeld, grijs, zwart, bruin
Bevestigingsmiddelen:  schroeven, spijkers,  

overige ijzerwaren
Overige bouwmaterialen

Alles op bestelling, hierdoor scherp geprijsd
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K O R F B A L OPGERICHT

Bijna kampioen: senioren 2 
van Donkerbroek/ VZK
Maar op moment van tikken nog 
net niet. Dus we hebben een cliff-
hanger.

Op Twee en een Halve Meter
F1. 
Afgelopen weekend alweer een dikke 
winst: 1-21 op Sparta Zevenhuizen. 
Top.

Op Drie Meter-1
E1:
10-10 tegen Rodenburg in Leek. 
Grote klasse!!! Op het veld knalle  !!
Op Drie Meter-2

Korfbaljarigen
in maart 
07-03 Kiana Dominguez Morales 
12-03 Fardau Nijholt
16-03 Mirte Tenge
26-03 Brenda Oosterloo
29-03 Hiske Houwing

Programma 
korfbal 
t/m 18 maart 2018
(Wijzigingen 
voorbehouden

Zondag 25 februari:
OKO/BIES 4 - Donkerbroek/VZK 2 13.00 uur

Zaterdag 10 maart:
Donkerbroek C1 – Flamingo’s C2 15.50 uur
Donkerbroek D2 – Udiros D2 14.55 uur
Donkerbroek E1 – AVO E4 14.55 uur

Zondag 11 maart :
LDODK 6 – Donkerbroek/VZK 2 12.10 uur
Vitesse (Be) 1 – Donkerbroek/VZK 1 14.30 uur
KIA 2 – Donkerbroek/VZK 3 13.00 uur

Zaterdag 17 maart:
DOW D1 – Donkerbroek D1 15.00 uur

D2:
Nog een ploeg die maar blijft sco-
ren. Tegen het laag geklasseerde 
Wordt Kwiek (Jubbega) was er de 
1e helft sparake van een wedstrijd 
(6-3). 2e helft gingen alle registers 
weer open. Uitslag 18-4. Do i need 
to say more?
D1: (prachtige proza van buurvrouw 
Jenny)
Terwijl er duizenden kilometers 
verderop gestreden wordt om 
Olympische medailles, wordt er op 
slechts een steenworp afstand ook 
een prestatie van formaat geleverd! 
Over een aantal jaren worden de 
prestaties van Sjinkie, Carlijn, Ireen 

en Antoinette in 1 adem genoemd 
met het kampioenschap van 
Donkerbroek D1. 
Het team van coaches Johan-Frits 
Houwing en Mascha Boonstra en 
trainsters Anke Postma en Sjoukje 
de Jong wordt 2 wedstrijden voor 
het einde van de competitie - tot nu 
toe nog ongeslagen - kampioen! 
De tribune is uiteraard weer goed 
gevuld met alle trouwe supporters, 
prachtig en heel belangrijk. Met een 
duidelijke 12-0 winst op MN en W 
D1 haalt de D1 het kampioenschap 
binnen. 
Dankjewel team en coaches voor 
jullie oneindige inzet en enthousi-
asme! Zo hoort sport te zijn.

Op Drie-en-een-halve-meter (1)
C1:
Het is het deze zaalcompetitie steeds 
net niet. Bijvb. een 6-4 verlies tegen 
OKO (Opende). OKO staat 3e in de 
poule. Dus zeker niet slecht voor 
Donkerbroek. 
B1:
Donkerbroek/VZK B1 (met hierin 
Jelmer, Aemie, Aniek, Lisa en Inger) 
heeft het niet gered tegen Kinea 
B1 en Quick ’21 B1 (Oudega). Zelfs 
van Drachten werd er tussentijds 
verloren. Geen strijd om het  kam-
pioenschap meer, dus. Dus …  Wie 
kampioen wordt ?????
A1
Van VZK/Donkerbroek A1 wisten we 
vorige maand al dat ze de slag om 
het kampioenschap  verloren had-
den. Nu weer een positie gedaald in 
de ranglijst. De geest is uit de fles.
Op Drie-en-een-halve-meter (2)
Senioren
De senioren 1 doen het daarentegen 
uitstekend. De 4e plaats (van de 8) 
in de ranglijst is op dit moment 
veilig (van degradatie direct of indi-
rect) 
Zelfs tegen koploper OKO 1 werd er 
een goeie partij laten zien. Het was 
net niet genoeg voor de overwin-
ning (19-17).
D senioren 3 hobbelen wat door de 
zaalcompetitie: een keer winnen, 
een keer verliezen. Is een uitslag 
van 26-1 tegen Moedig Voorwaarts 
nu positief of negatief? Kweet niet. 
Forward 1 (??) uit Steggerda wordt 
waarschijnlijk kampioen.

Website
Voor alle kampioensfoto’s, algeme-
ne info en rangen en standen en 
wat meer naar   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 !!!

Helden met sokken

Tussenstanden 
Zaalcompetitie 2017 - 2018
(verwerkt tm 12 februari 2018)

Pupillen C1
De Granaet C2 10 19
VZK C1 11 15
Noordenveld C2 10 10
OKO/BIES C2 9 8
De Walden C4 10 6
Donkerbroek C1 10 5
Flamingo’s C2 8 5

Pupillen D1
Donkerbroek D1 10 20
DOW D1 9 13
De Pein D1 10 12
Mid fryslan 9 8
Invicta D3 9 8
Frigro D1 10 4
MN en W D1 9 1

Pupillen D2
DOS ’46 D3 9 18
Udiros D2 10 14
Donkerbroek D2 11 14
Wees kwiek D1 10 9
TFS D2 10 9
ODIS D1 10 4
Wordt Kwiek D4 10 2

Pupillen E1
LDODK E1 10 18
OKO/BIES E1 10 16
Rodenburg E1 10 12
De Lauwers E2 11 12
AVO E4 10 7
DTL E2 11 5
Donkerbroek E2 10 2

Pupillen F1
OKO/Bies F1 8 16
Boelenslaan F1 8 12
Nic/ Hoogkerk F2 8 10
Donkerbroek F1 9 6
Flamingo’s F2 8 3
Sparta (Ze) F1 9 3

Aspiranten B
Kinea B1 10 18
Quick ’21 B1  10 16
Donkerbroek/ VZK B1 10 14
Drachten B2 10 12
De Waterpoort B1 9 5
Wez warber/Fluch B1 9 3
Oerterp/VKC B1  10 0

Junioren A
DWA/Argo A1 9 18
SDO (S) A1 9 16
Zunobri A1  9 12
AVO A4 9 8
Donkerbroek/ VZK A1 10 6
Vitesse (Be) A1 9 4
HHV A1 9 0

Senioren 1  
OKO/BIES 1 12 20
Vitesse (Be) 1 12 16
Koru 1 12 15
Donkerbroek/VZK 1 12 12
De Pein 1 12 10
WSS 1  11 9
Roreko 1 12 7
Leeuwarden 1 11 5

Senioren 2  
VZK/Donkerbroek 2 9 16
LDODK 6 10 13
Lintjo 3 10 12
OKO/BIES 4 10 11
Wez Warber/Fluch 1 10 8
DOS’46/ KIOS (R ) 6 9 5
Wez Handich/DOW 5 10 3

Senioren 3  
Forward 1 12 21
DOS’46/ KIOS (R ) 6 12 19
Kinea 3 11 15
Samen Een 1 12 15
Donkerbroek/VZK 3 12 12
Koru 3  11 6
KIA 2 12 4
Moedig Voorwaarts 2 12 0

Op 10 maart houden we weer onze 
jaarlijkse open Kampioenschap 
Klaverjassen van Ooststellingwerf.

In het dorpshuis On e Feart in 
Donkerbroek. Iedereen mag dus 
meespelen ook al woont u niet 
in Ooststellingwerf. Er zal wor-
den gestreden om fraaie vleesprij-
zen en natuurlijk de bokaal en de 
eer. Titelverdediger van vorig jaar 
is Jappie Nijholt. De tegenstander 
wordt door loting bepaalt en er wor-

den 4 ronden gespeelt.

Plaats: Dorpshuis Oan e Feart 
Fruitier de talmaweg 6a
Aanvang is 13.30 einde om 17.30.
Inleg 7.50 euro inclusief 2 koffie/
thee.

We hopen dan te weten wie 
Kampioen van Ooststellingwerf is

Opgave voor 8 maart liefst via mail 
jaaphoor@hotmail.nl. Anders via tel 
0516-491996 na 19.00 uur.

Open kampioenschap Klaverjassen

Hallo allemaal. Wat fijn dat u er bent ….

Pupillen D1 KAMPIOEN !!!
Ze hebben ’t geflikt: De D1 is kampioen. Met nog 2 wedstrijden 2 spelen. 
En een monsterscore van 139 doepunten voor en slechts 31 tegen in 10 
wedstrijden. Op zaterdag 10 februari was MN en W D1 (Mei Nocht en Wille 
uut Hijum (boven Stiens (richting Holwerd))) de tegenstander. Deze ploeg 
ging met een verlies van 12-0 weer naar het Noorden, terwijl in De Bongerd 
de champagne weer te voorschijn kwam. Team van het Jaar, Nachtdravers ! 
Hulde. Hulde. Hulde. (traantje)

Kangoeroes
Het Kangoeroeteam is gegroeid 
naar 20 springers. Onder leiding 
van Christa en Monique. Wordt 
er 1x in de maand getraind. In 
het gymlokaal is de grote groep 
gesplitst. Deze gebeurtenis werd 
gevierd met een luchtkussen, aan-
geboden door Vogelzang. The future 
is wide open...
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regelt het graag voor u,
met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq, 
koffietafels,
bittergarnituren

WIETSE EN THEA FABER

Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

Laat u vrijblijvend informeren!

Heeft u
iets
te vieren? 

„Stap es in”

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

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:

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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