
Peggepad 
De omgeving rondom Donker-
broek is veranderd en het enige 
wat nooit verandert, is juist die 
verandering voor de toekomst 
en dit heeft dan weer te maken 
met vele zaken en gebeurtenis-
sen, welke de mens aangaat. Het 
lijkt mij best wel in orde om in te 
springen op dingen, welke nodig 
blijken te zijn. Voorzien in een 
behoefte wat heden nodig is en 
wat in het verleden niet aan de 
orde zou zijn geweest.
Neem nu eens het ontspannings-
patroon en sporten van velen 
onder ons. Even een rondje dra-
ven/trimmen/wandelen van een 
uurtje of meer. Bewegen is goed 
voor lijf en leden en als dit dan 
in gezelschap gaat van meerdere 
liefhebbers, dan is dit nog gun-
stiger. 
De Pegge is al jaren een vrij 
drukke sluiproute van automo-
bilisten van en naar Oosterwolde 
en nu met de nieuwe aansluiting 
van de N381, is dit niet anders 
geworden. Mogelijk is het zelfs 
gevaarlijker geworden voor fiet-
sers en wandelaars, op dit mooie 
landweggetje wordt tachtig of 
sneller gejakkerd en dat is een 
risico i.v.m. de veiligheid voor 
een ieder. 
Het zou een groot voordeel zijn 
wanneer er langs deze weg een 
smal voetpad aangelegd zou kun-
nen worden. Het hoeft niet erg 
breed te zijn, immers het voor-
beeld is er bij de oude N381 
langs de vaart west zijde tot aan 
de Jansma draai, vandaar dan het 
zandpad volgen en het veld in. 
Een prachtige wandelroute van 
ca. acht kilometer kan dit zeker 
gaan worden. Aansluitend bij de 
Pegge, wil men verder gaan, dan 
oversteken over de Herenweg en 
via het volgende landweggetje 
weer de natuur in. 
Vereniging Dorpsbelang en 
alle voorstanders en liefheb-
bers, bundelt uw invloed en 
krachten, probeer de gemeente 
Ooststellingwerf te overtuigen 
van dit grote belang, voor nu en 
in de verre toekomst. Zullen wij 
het alvast een rondje Peggepad 
gaan noemen? 
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Afgelopen winter is de toren 
gebouwd op de plaats waar vroeger 
de doolhof was. De toren is een 
bijzondere verschijning zo midden 
in het bos dat eigendom is van 
Staatsbosbeheer en gefinancierd 

met de geldmiddelen van de N381. 
Met de bouw van de toren zijn er 
nieuwe zitbankjes en picnictafels 
geplaatst zodat het er aangenaam 
vertoeven is. De toren is verder bij-
zonder door het kunstwerk dat op 

de toren is aangebracht door kun-
stenaar Emiel Joorman ofwel Willy 
Draktrousers die in Donkerbroek is 
opgegroeid. Een gevaarlijk lijkende 
groene slang kronkelt rond de toren 
en zal de vogels, insecten en vleer-
muizen die gaan huizen in de toren 
beschermen. Een combinatie die 
je niet zou verwachten zo geeft de 
kunstenaar aan.
Daarna vertelt faunadeskundige 
Rutmer Zwerver van Buro Bakker 

hoe de toren is opgebouwd en wie 
er een plek in de toren vinden. 
Inmiddels hebben pimpelmezen een 
plaatsje gevonden in de toren. Zo 
tegen 16.00 uur mogen onder ande-
re de kinderen, Willy Darktrousers 
en de gedeputeerde live op Omrop 
Fryslan vertellen over de faunato-
ren. Ze worden geinterviewd door 
Geert van Tuinen van de omroep. 
Bij een wandeling door het bos is de 
toren ècht het bekijken waard. 

Faunatoren bos Ontwijk geopend

Woensdagmiddag 31 mei is de faunatoren in bos Ontwijk 
geopend door gedeputeerde Johannes Kramer. Dit gebeurde in 
het bijzijn van leerlingen van de Tjongerwerven. De leerlingen 
Ilona Schimmel, Melanie van Zwieten en Mariska Huitema won-
nen als leerlingen van de talentenklas de ontwerpwedstrijd. 

Het Food Festival opent haar deu-
ren om 17.00 uur en zal duren tot 
het HD Tentfeest begint, zo rond 
een uur of 21.30. De toegang is gra-
tis, dus iedereen kan komen kijken. 
Naast een uitgebreid aanbod van 
gerechten, hapjes en drankjes zijn 
er daarnaast ook activiteiten voor 
de kinderen georganiseerd, zodat 
ouders onbezorgd kunnen genieten.

“Generaties verbinden, dat is het 
idee”, aldus Hedde Cazemier, 
namens het bestuur van het HD 

Tentfeest, “wat we voor ogen had-
den is een feest te maken voor 
zowel jong en oud, waar iedereen 
uit de wijde omtrekt kan samenko-
men en samen kan genieten van wat 
Donkerbroek te bieden heeft. Wij 
zijn er heel trots op dat er zoveel 
lokale ondernemers meedoen.”

Een mooie opsomming is het, 
de ondernemers die een bijdrage 
leveren aan dit Food Festival; ‘t 
Witte Huis - met een Koffie Corner, 
Hamburgers en Poffertjes, Cafetaria 

Stap es in- met een heuse Coca-
Cola truck en Cup cakes, Café 
Donkerbroek – met salades en soe-
pen, Vishandel van der Meulen - 
met gemarineerde roerbakvis en 
een braadbrommer KookNzo– met 
beenham, pulled pork en wraps, 
IJssalon Enjoy - met huisgemaakt 
ijs, Bakkerij van der Molen met 
broodjes en Jakob Zwaagstra - met 
Donuts. Zij allen maken speciale 
gerechten voor het Food Festival 
en zullen ervoor zorgen dat het een 
waar bourgondisch feest wordt. 

De muzikale omlijsting van het 
Food Festival wordt verzorgd door 
Stanza. Ook al een lokaal initia-
tief. Deze vijfmans formatie brengt 
een gevarieerd programma, waarbij 
Fries- en Engelstalige popballads 
worden afgewisseld met uptempo 
instrumentale nummers. De band 
heeft mede hierdoor een geheel 
eigen sound.

De kinderactiviteiten zijn in 
de bekwame handen van Elly 
Oosterhof, haar dochters Robin en 
Verena en natuurlijk nog veel meer 
enthousiaste vrijwilligers.

“Wij zijn er hartstikke trots op 
dat we dit programma met elkaar 
hebben kunnen maken. De mede-

werking van alle betrokkenen is 
echt geweldig!” vervolgt Hedde 
Cazemier, “wij hopen echt dat dit 
een succesvolle en feestelijke ope-
ning van ons nieuwe Festivalterrein 
wordt”. Op het terrein kan zowel 
met geld als met HD Tentfeest mun-
ten betaald worden, makkelijk als je 
daarna naar het HD Tentfeest gaat.

Kaarten voor het HD Tentfeest 
zijn te koop via de website of bij 
Bloemenhuis Carin. Kaartjes zijn 
natuurlijk ook verkrijgbaar op de 
avonden zelf. Een kaart voor 1 
avond kost € 10,00 een combikaart-

Bourgondisch Donkerbroek? Jazeker!
Met een heus Food Festival opent het HD Tentfeest op 30 juni 
het nieuwe Festivalterrein in Donkerbroek. Maar liefst acht 
lokale ondernemers leveren een culinaire bijdrage om er een 
echt gezellig dorpsfeest van te maken voor jong en oud.

Meer informatie en nieuws
is te volgen op

de Facebook pagina
van het HD Tentfeest!

je voor twee avonden kost € 15,00. 
De toegang voor het Food Festival 
en de kinderactiviteiten is gratis.

OP’E HICHTE OP VAKANTIE
Traditie getrouw neemt de redactie van de dorpskrant een vakantie. 
Dit houdt in dat de krant in de maanden juli en augustus niet zal ver-
schijnen. Deze krant moet dus een tijdje meegaan en daarom is er de 
actie neem Op’e Hichte mee op vakantie. Met deze actie stuur je een 
leuke foto van de vakantiekrant en jouw vakantie bestemming. Neem 
bijvoorbeeld een selfie met de vakantiekrant voor de piramides, of laat 
zien dat je de krant leest tijdens het bootje varen. De leukste inzending 
krijgt een handgemaakt en gepersonaliseerd sofakussen. Meedoen kan 
door je foto te mailen naar dorpskrant.opehichte@gmail.com De leukste 
inzendingen worden op 5 september op onze facebook geplaatst. De foto 
die de meeste likes krijgt wint.
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FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen?

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

Wij willen iedereen bedanken
voor de warme belangstelling,

de vele kaarten en blijken van medeleven tijdens 
zijn ziekte, de condoleantie

en de crematie van onze zoon 

JAN
Het heeft ons goed gedaan 

Rintje en Tine 
Gerda en Paul

en oom zeggers

25 mei moesten wij afscheid nemen
van mevrouw

G. Veldman-Sulter
Wij was een trouw en gezien lid

van onze Hervormd Vrouwen Vereniging
groepje en zij laat een lege plek

bij ons achter.

Donkerbroek, 2017

We willen iedereen bedanken voor de steun,  
medeleven, mooie kaarten en het delen van fijne 
herinneringen. Na het overlijden van onze lieve 
oma, ‘oma-oma’, schoonmoeder en ‘mam’.

Greta Engelina Veldman-Sulter
* 24 mei 1923               † 25 mei 2017

Weduwe van Pieter Veldman
Moeder van Tineke Middel - Veldman †

Arjen, Daniëlle en Till
Gert en Yvonne
Jaap en Hillie

Wat hebben we mooie jaren gehad, 
dankjewel lieve Oma

Veerhuisweg 8, 8435 SC Donkerbroek

Op 25 mei, een dag na haar 94ste verjaardag is 
overleden, onze buurtgenote mevrouw

G. Veldman-Sulter
Buurtvereniging Ruskepôle

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

Breicursussen voor beginners 
en gevorderden. Aparte cursus-
sen sokken breien. Borduurcur-
sussen. Workshop kaarten ma-
ken. Info: www.halkaboma.nl

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

BROEKJES
 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

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

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

 
Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen 
www.dundelle.nl / info@dundelle.nl 
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           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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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
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Foto’s:
Wieger Visser, 0613508588. 

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

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. Kopij met daarin 
een bedrag vermeld, wordt ook als 
een advertentie gezien.

De volgende krant
verschijnt op of rond
29 september 2017

Kopij inleveren kan
tot en met

24 september 2017

Bezorging:
Klachten over bezorging van de 
dorpskrant kunt u doorgeven 
bij onze inleveradressen. Losse 
nummers van de dorpskrant zijn 
verkrijgbaar bij Jacob Kroondijk, 
Buursterlaan 39, tel. 0516-491614.

Inleveren kopij:
Digitale kopij kunt u aanleveren tot 
en met zondag 23 april 2017 op het 
volgende mailadres: dorpskrant.
opehichte@gmail.com

Broekjes/Familieberichten:
De kosten voor een broekje 
bedragen €5,. De kosten voor het 
plaatsen van een familiebericht 
zijn €10,-. 
Deze 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

Het HD Tentfeest Donkerbroek 
wordt dit jaar gehouden op Vrijdag 
30 Juni en Zaterdag 1 Juli en zal 
plaatsvinden op het nieuwe festival-
terrein dat is gelegen aan het begin 
van het dorp. Dit nieuwe, prachtig 
aangelegde, festivalterrein wordt de 
vaste locatie voor het HD Tentfeest. 
Dit gaf aanleiding om ook het feest 
zelf groots aan te pakken.

“Het bestuur van het HD Tentfeest 
wilde graag iets speciaals doen, 
het feit dat we nu een eigen festi-
valterrein hebben als dorp is best 
bijzonder”, aldus Hedde Cazemier, 
namens het bestuur van het HD 
Tentfeest Donkerbroek. 

“We hebben een paar prachtige edi-
ties van het HD Tentfeest achter 
de rug, ondanks het feit dat we 
moesten uitwijken naar een tijdelijk 
terrein. Het leek ons als bestuur nu 
een mooie aanleiding iets terug te 
doen voor het dorp”. 

Hedde vervolgt:” Dan is het natuur-
lijk leuk om mee te liften op een 
landelijke trend, maar vooral heb-
ben we gezocht naar een onderdeel 
waarin we ook de verbintenis met de 
lokale ondernemers konden tonen. 
Daarnaast wilden we als bestuur 
ook heel graag een brug slaan tus-
sen de verschillende generaties in 
het dorp, wat is er nu mooier als 
jong en oud samen kunnen genie-
ten”?

Met een Food Festival voorafgaand 
aan het tentfeest op de vrijdag-
avond hoopt het bestuur een spet-
terende start te maken van een 

traditioneel feestweekend. Het Food 
Festival opent op 30 Juni vanaf 
17:00, de toegang is gratis. Naast 
een keur aan, speciaal voor dit fes-
tival bedachte, gerechten, zijn er 
ook tal van kinderactiviteiten geor-
ganiseerd. 

Radio 538 zal het tentfeest ope-
nen, maar dat is nog 
niet alles. Het optre-
den van een “special 
guest” is de klapper 
van de avond. 

Op zaterdag 1 juni 
is er vervolgens een 
liveoptreden van 

de PPM band. De PPM band, met 
zowel een zanger als een zangeres, 
staat bekend om een interactieve 
muziekavond met veel spektakel. 

Binnenkort start de kaartverkoop 
voor het HD Tentfeest, kaarten 
zijn te koop via de website http://
tentfeestdonkerbroek.nl/ of bij 
Bloemenhuis Carin. Kaartjes zijn 
natuurlijk ook verkrijgbaar op de 
avonden zelf. Een kaart voor 1 
avond kost € 10,00 een combikaart-
je voor twee avonden kost € 15,00. 
De toegang voor het Food Festival 
en de kinderactiviteiten is gratis.

HD Tentfeest Donkerbroek opent
nieuw festivalterrein met speciale editie
Het bestuur van het HD Tentfeest Donkerbroek komt dit jaar 
met een speciale editie van het tentfeest, een Food Festival op 
Vrijdag 30 Juni en een speciale gast voor de opening van het 
weekend zijn bedacht om op feestelijke wijze het nieuwe festi-
valterrein in te wijden.

Meer informatie en nieuws
is te volgen op de nieuwe Facebook

pagina van het HD Tentfeest:

https://www.facebook.com/
tentfeestdonkerbroek/

Wij zijn in dit geval Actief 
Donkerbroek, Dorpsbelang en een 
groot aantal afgevaardigden van het 
verenigingsleven en de basisscholen 
in Donkerbroek. Er is door deze 
groep mensen een projectvoorstel 
opgesteld waar de gemeente subsi-
die voor beschikbaar heeft gesteld.

Na de subsidietoewijzing in maart 
is er maandelijks vergaderd om 
tot een definitief programma te 
komen. Graag willen wij u op de 

hoogte brengen van de vorderin-
gen. Het programma begint steeds 
vastere vormen aan te nemen. Het 
hart van de activiteit ‘Onzichtbaar 
Donkerbroek’ is een historische 
fietstocht van ongeveer 21 km lang. 
Deze zal vanuit Café Donkerbroek 
starten. Onderweg komt men een 
40-tal spandoeken tegen met prach-
tige oude foto’s van historische 
locaties. 

Er kan ook voor gekozen wor-

Updatebericht: Zoals eerder in de dorpskrant gemeld orga-
niseren wij op 30 september a.s. in het kader van 500 jaar 
Ooststellingwerf de activiteit ‘Onzichtbaar Donkerbroek!’

Ben jij goed in tekenen, heb je humor en voel je aan wat er in het dorp speelt? Dan zoeken we jou! 
Voor de dorpskrant zijn we op zoek naar een cartoonist die elke maand een strip wil verzorgen 
voor de krant. Lijkt het je leuk om dit te doen? Stuur dan een voorbeeld stripje op naar dorpskrant.
opehichte@gmail.com. De invulling van de cartoons zal in overleg gaan met de tekenaar. 

den om wandelend de foto’s in de 
bebouwde kom van het dorp te 
bekijken. Tevens zal er voor min-
dervaliden vervoer geregeld worden 
zodat ook zij aan de tocht kunnen 
meedoen.

In basisschool ‘het Startblok’ zal 
doorlopend een presentatie ver-
toond worden met foto’s van 
Donkerbroek in het verleden en nu. 
Rondom deze locatie zullen musici 
uit eigen dorp een sfeerverhogende 
bijdrage leveren aan het geheel. 

Ook zal er een historische markt en 
kinderkermis georganiseerd wor-
den, dus voor elk wat wils. Wij zijn 
in verband hiermee nog op zoek 
naar mensen die oude ambachten 
als hobby hebben en dit tijdens de 
markt zouden willen demonstre-
ren. Mocht u belangstelling hebben 
neem dan contact op met Marjan 
Teijema. (marjanteijema@gmail.
com of  06-40367004).

De komende maanden zullen de 
puntjes op de i gezet worden. 
De inzet is om van ‘Onzichtbaar 
Donkerbroek !’ een interessante en 
gezellige dag te maken waarin de 
cultuurhistorie van Donkerbroek 
centraal zal staan. Verdere infor-
matie zal nog uitgebreid volgen via 
onze eigen  dorpssite www.donker-
broek.nl. 

Wij raden u aan 30 september a.s. 
alvast in uw agenda te reserveren!

is druk bezig zichtbaar te worden!

Dorpsfeest 
Donkerbroek 
2018,
it giet oan!
Na een oproep in de vorige 
in de Op 'e Hichte, heb-
ben  spontaan een aantal 
mensen zich opgegeven om 
in de commissie dorpsfeest  
2018 zitting te nemen. Dus 
het feest in september 2018  
gaat door. 

Inmiddels is er ook al een eerste 
bijeenkomst geweest samen met 
een deel van de vorige commis-
sie en het dorpsbelang. De oude 
commissie en dorpsbelang zijn 
blij dat het dorpsfeest 2018 door 
kan gaan dit is erg belangrijk 
voor het dorpsgebeuren. 

Dezelfde avond is er ook al een 
verdeling gemaakt wie welke 
functie op zich gaat nemen. De 
nieuwe commissie  bestaat uit:

Voorzitter: Rien van der Belt 
Penningmeester: Freerk de Vegt 
Secretaris: Marina Prak 

Overige commissie leden:
Hans Kroondijk , Andre van der 
Veen ,Mariska Meijerhof, Danielle 
Hekman en Jellie Wijnja.

Graag zouden we als commissie 
er nog een paar enthousiaste 
mensen bij willen hebben om de 
groep te versterken, dus heeft u 
interesse dan kunt u zich  hier-
voor aanmelden bij de voorzitter 
of bij 1 van de andere commis-
sieleden.

Heeft u als buurt al een thema 
voor de versierde wagen/straat 
dan kunt u dit alvast doorge-
ven op het volgende mailadres: 
dorpsfeestdonkerbroek@gmail.
com

Vanaf nu kunt u iedere maand 
een update in de krant verwach-
ten en ook komt er een facebook 
pagina zodat u niets hoeft te mis-
sen en goed op de hoogte blijft.
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Herenweg 9  -  Donkerbroek  -  06 57333335  -  www.couplaza.nl

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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

RINZE KOOTSTRA
TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

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

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
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DEEL ZIJN LIEFDE
Dat is komende zondag 2 juli het thema in de tentdienst. We zijn heel 
erg blij dat Reflection uit Tollebeek onder leiding van Jan Bode mee 
doet. Een prachtige groep. We hebben het thema DEEL ZIJN LIEFDE 
van hun nieuwste CD gepikt.

Delen
Als je een appel deelt, 
dan wordt je eigen 
stukje kleiner. Met 
een lekker gebakje is 
dat ook zo. Maar er 
is ook een delen dat 
alleen maar groter 
wordt. Als je liefde 
deelt, dan wordt die 
liefde alleen maar 
groter. Dat is net als een vuurtje. Als je met jouw vuur het vuur van 
de ander aansteekt, dan wordt het alleen maar meer. Wel graag de 
bosbrand van vuur in onze harten maar niet in de bossen van Portugal. 
Want dat is zo verwoestend. 

Zijn Liefde.
God heeft ons iets heel moois meegegeven. Het vermogen om lief te 
hebben, verliefd te worden, bewogen te raken, je te interesseren voor 
een ander en in beweging te komen. 
Vrijdagavond werd geprobeerd om de generaties samen te brengen met 
eten en drinken. Samen eten is ook samen feest vieren.
In de tentdienst worden we zondagmorgen getrakteerd. Maar we vragen 
ook iets van iedereen. Dit jaar hebben we gedacht dat we ons geld en 
inzet vragen voor Jolanda Marissen. Ze heeft MS. Nu is haar MS erg 
progressief. Ze gaat naar Mexico voor behandeling. Want daar is een 
behandeling mogelijk om de MS te stoppen. Anders eindigt ze als een-
48-jaren-jonge-moeder-van-haar-prachtige-kinderen in een rolstoel. 
Kostenplaatje € 80.000.
Zoals wel vaker: ook dit valt buiten de ziektekostenverzekering. En 
natuurlijk vinden we dat erg en spreken we onze onvrede er over uit.

Onze LIEFDE
Natuurlijk maak ik misbruik van dit hoekje Tsjerkeproat. Ik heb 
zelf gedoneerd op NL 89 RABO 0319 0720 96 T.N.V. J. MARISSEN-
KOEKOEK. (voor meer info: www.jolandainmotion.nl) Ze heeft dus 160 
x € 500 nodig. De eerste 20 partjes van € 500 zijn binnen dus er resten 
nog 140 partjes van € 500. Op 1 juli wordt er in Oosterwolde een poging 
gedaan om ook een paar partjes aan te leveren. Dus ik doe maar net als 
Yoep van ’t Hek: ik bedel en vraag gewoon. Als ’t geld dan toch tegen de 
plinten aanklotst, doe er dan iets goeds mee. Soms is sparen heel goed. 
Maar soms krijg je maar één kans om een mens te redden.
Oh ja, nog één ding: Deel Zijn liefde. Van dit delen worden we allemaal 
rijker. Wat een rijkdom dat ik het voor een ander mag en kan doen. Wat 
een kans … Deel Zijn liefde. Laten we hopen dat we straks een nog altijd 
lopende Jolanda in Appelscha kunnen tegen komen.

Tsjerkeproat

Zondag 2 juli
10.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: tentdienst HD 
feest
M.m.v. Reflection uit Tollebeek en 
kleintje Bazuin

Zondag 9 juli
9.30 uur: ds. P. Pit, Drachten
Bijzonderheden: geen

Zondag 16 juli
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: afscheid groep 8?

Zondag 23 juli
10.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: zomerdienst 
Dorpskerk Haule

Zondag 30 juli 
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: zomerdienst 
Laurenstsjerke

Zondag 6 augustus
11.00 uur: ?
Bijzonderheden: zomerdienst 
Dorpskerk Haule

Zondag 13 augustus
9.30 uur: ds. L. de Ruiter, Drachten
Bijzonderheden: zomerdienst 
Laurenstsjerke

Zondag 20 augustus
11.00 uur: ds. P. Hulshof, Jubbega
Bijzonderheden: zomderdienst 
Dorpskerk Haule

Zondag 27 augustus
9.30 uur: da. D. Atema, Barneveld
Bijzonderheden: zomerdienst 
Laurenstsjerke

Zondag 3 september
9.30 uur: da. A. Verbaan, Ermelo
Bijzonderheden: zomerdienst 
Sintrumtsjerke, koffiedrinken

Zondag 10 september
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Zondag 17 september
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Zondag 24 september
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig 
Avondmaal

Zondag 1 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Israelzondag

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Een grote groep van 30 kinderen 
met begeleiding heeft 4 dagen de 
5 km gelopen. Bij de 10 km liepen 
dit jaar 3 kinderen met begeleiding 
mee. Op zaterdagavond bestond de 
5 km groep zelfs uit 45 enthousiaste 
kinderen variërend van kinderen uit 
groep 1 tot en met groep 7!

Er zijn weer prachtige routes gelo-
pen door de bossen, de weilanden, 
bij boeren en campings over het erf 
en over de zandvlakte. Het weer wat 
overdag zo slecht was, was ’s avonds 
gelukkig goed, droog met af en toe 
de zon er nog bij, al met al prima 
wandelweer.

Zaterdagavond kwamen alle lopers 
samen op de zandvlakte waar de 
kinderen allemaal hun welverdien-
de diploma met medaille hebben 
gekregen. Daarna mochten de kin-
deren achter een muziekkorps aan 
door Bakkeveen en werden ze nog 
verrast met bloemen. Moe maar 
voldaan gingen de kinderen daarna 
weer naar huis.

Peggebult loopt
avond4daagse Bakkeveen

Kinderen uit Donkerbroek van C.B.S. de Peggebult hebben 
van woensdag 7 t/m zaterdag 10 juni de Avondvierdaagse in 
Bakkeveen gelopen.

De buitenspeelruimte is bij de peu-
terspeelgroep in Donkerbroek heer-
lijk groot. De kinderen kunnen er 
naar hartelust rennen, fietsen, op 
de skelter of de tractor rijden, met 
zand spelen of andere spellen doen 
die hun motorische vaardigheden 
stimuleren. Samen ontdekken de 

kinderen hoe je moet trappen op 
een skelter. Hoe je moet bewegen 
met de voeten op de grond om met 
de loopfiets te fietsen. Wij zien vaak 
dat peuters zich vrijer gedragen 
buiten. De  mooie ruimte die er 
buiten is bij de peuterspeelgroep 
in Donkerbroek draagt letterlijk 

bij aan de behoefte van de peuters 
om nieuwe dingen te proberen. In 
de zandbak zijn peuters vaak juist 
bezig met de fijne motoriek. Ze 
bakken taartjes en bouwen zandkas-
telen. Ze moeten hiervoor samen-
werken en hebben ook elkaars spul-
len nodig. Heeft de ene peuter net 
het emmertje wat de andere peuter 
nodig heeft dan wordt er soms ste-
vig onderhandeld. Maar uiteindelijk 
komen ze er samen wel uit. En 
vaak met de prachtigste kastelen 
als eindresultaat! Met elkaar buiten 
spelen is fijn!

Buitenspelen bij Peuterpret
De mooie maanden van het jaar zijn weer aangebroken voor wat 
het weer betreft. We hebben al vele mooie dagen gehad die uit-
nodigden tot buitenspelen. Buitenspelen is voor alle kinderen, 
peuters zijn daarop geen uitzondering, zeer leerzaam en vooral 
ook erg leuk. 

Alles wat onbespreekbaar lijkt komt 
op tafel, verbinding staat centraal 
en er mag gelachen worden tij-
dens De Reis. De maker doet samen 
met de initiatiefnemer onderzoek, 
stelt vragen en gaat op zoek naar 
talenten en interesses binnen een 

Mienskip. Vanuit een gezamenlijke 
urgentie bouwen deze vervolgens, 
samen met de Mienskip, aan een 
kunstwerk, voorstelling, optreden 
of een andere kunstvorm. 

De Reis gelooft in de kracht van 

kunst en cultuur om zo een veran-
dering tot stand te brengen binnen 
een Mienskip met de Mienskip. De 
Reis helpt, begeleidt en biedt een 
netwerk en is het kompas voor ini-
tiatiefnemers en makers die werken 
aan projecten die aangesloten zijn 
bij De Reis.

Zoals beschreven mag het over-
al over gaan! Zo is in De Hoeve 
aandacht gevraagd voor het bouw-
probleem in het dorp middels een 
groot bouwwerk dat maker Willy 
van Assen samen met de bewoners 
van het dorp heeft gebouwd. Op 
deze manier willen de dorpsbewo-
ners zorgen dat er weer nieuwbouw 
mogelijk is in de toekomst. In Sint 
Annaparochie hebben Janneke de 
Haan en Geartsje Postma met het 
project ‘Door de Kloof’ een ver-
binding weten te maken tussen 
de bewoners van het dorp en het 
Asielzoekerscentrum met een the-
atrale tocht.

Past jouw (bestaande) project per-
fect bij De Reis maar kan je wel 
wat hulp gebruiken of heb je een 
idee dat past bij De Reis meld je 
dan aan via www.dereis.frl. Je mag 
je idee en of plan indienen tot en 
met 1 september maar het liefst zo 
snel mogelijk! De Reis is een onder-
deel van het hoofdprogramma van 
Leeuwarden-Fryslân 2018 en een 
initiatief van Keunstwurk.

Kunst en cultuur om je eigen omgeving te veranderen

De Reis als vliegwiel voor verandering
Werk je aan een project of heb je een idee waarmee je een 
maatschappelijke verandering tot stand wilt brengen? Dan wil 
De Reis je helpen. Bij De Reis gaan initiatiefnemers, makers 
en ‘een’ Mienskip samen aan de slag om een maatschappelijke 
verandering in beweging te krijgen door het inzetten van kunst 
en cultuur.

Bouwen op de Hoeve. Fotograaf: Ruben van Vliet
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T 06-27210720 A Schapendrift 28d Donkerbroek
E pauline4hair@gmail.com

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

Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden

Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden

Herenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ Donkerbroek

Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26

www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  
info@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nl
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Er is drie keer meer geld aange-
vraagd dan er beschikbaar is. 
Stemmen is dus enorm belangrijk, 
want lang niet alle initiatieven kun-
nen subsidie ontvangen. Voor wie 
nog niet zeker is over waar zijn of 
haar twee stemmen naar uit gaan, 
is er een informatiemarkt. Daar pro-
beren de initiatiefnemers iedereen 
ervan te overtuigen dat ze een stem 
waard zijn.

Voor Donkerbroek zijn er 2 projec-
ten die mee dingen voor een bijdra-
ge uit het fonds Ooststellingwerf. 
Namelijk: Het realiseren van een 
multifunctioneel sportveld bij het 
nieuwe schoolplein achter de scho-
len en het realiseren van een nieuw 
ijsbaan hokje en tevens het onder-
komen van de Nachtdravers.

Uw stempas kunt u aanvragen op de 
volgende manieren:
Manier 1: u gaat naar: https://www.
ooststellingwerf.nl/inwoners/fonds-
ooststellingwerf_41679 en vult daar 
het digitale aanvraag formulier in.

Manier 2: u knipt de bon uit die bij 
dit artikel gevoegd is, vult deze in en 
stuurt deze op.
Een stempas aanvragen kan nog tot 
en met 9 juli!

Dus vraag uw stempas aan en kom 
op 14 juli (in Appelscha) stemmen 
(vergeet uw id-bewijs niet), zodat 
wij het geldbedrag winnen om deze 
mooie projecten te kunnen reali-
seren!
Indien u vervoer nodig heeft op14 
juli, kunt u mailen naar: zomer-
nachtdravers@hotmail.com actief-
donkerbroek@gmail.com ijsbaan.
donkerbroek@gmail.com

Vrijdag 14 juli kunt u als inwoners van de gemeente 
Ooststellingwerf meebeslissen welke initiatieven subsidie ont-
vangen uit het Fonds Ooststellingwerf. Initiatiefnemers presen-
teren hun projecten tijdens de Publieksdag van 15.00 tot 19.00 
uur op de Boerestreek in Appelscha. U kunt uw stem in dit 
tijdsbestek ook uitbrengen. Vraag wel vooraf een stempas aan.

VRAAG JE STEMPAS AAN! 

Actief Donkerbroek Multifunctioneel sportveld  

Donkerbroek bij de scholen  

 

IJsclub Donkerbroek & Nachtdravers  

De totale renovatie /aanpassing  

ijsclubgebouw.  

Stem voor Donkerbroek! 

KOM STEMMEN OP 
14 juli 2017 

15.00 t/m 19.00 

Boerenstreekplein Appelscha 

Vervoer nodig 14 juli mail naar:                      
zomernachtdravers@hotmail.com 
actiefdonkerbroek@gmail.com      
ijsbaan.donkerbroek@gmail.com  

www.ooststellingwerf.nl/inwoners/fonds-ooststellingwerf_ 41679/ 

Stempas aanvragen
Vul de onderstaande gegevens in om de stempas aan te vragen. Een postzegel is niet nodig. 
Stuur dit formulier in een envelop op naar:
Gemeente Ooststellingwerf
Fonds Ooststellingwerf
Antwoordnummer 12
8400 XC Oosterwolde

BSN

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Geboortedatum

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

E-mail

Waarom het Beweegdiploma?
In de leeftijd van 2 tot en met 6 
jaar vindt bij kinderen de grootste 
motorische ontwikkeling plaats. In 
deze periode komen namelijk ver-

bindingen en vertakkingen van de 
hersencellen tot stand. Een goed 
motorisch fundament is van ster-
ke invloed op de fysieke en men-
tale gesteldheid. Het is dan ook 

belangrijk om hierop in te spelen. 
Daarnaast is bewegen gezond. En 
helpt het om overgewicht tegen te 
gaan. 

Zodra uw kind kan lopen zijn speel-
se manieren van bewegen nood-
zakelijk. Het Beweegdiploma helpt 

kinderen bij hun motorische, soci-
ale  en cognitieve ontwikkeling.

Twee jaar geleden is de vereni-
ging begonnen met oefenen en nu 
voor de 2e keer zijn er  op 3 juni 
diploma’s uitgereikt. Ook zijn er 13 
aanmoedigingsdiplomas’s uitgereikt 
aan de kinderen die nog maar net 
op gym zitten of nog niet alle facet-
ten onder de knie hebben. Al met al 

een gezellig feestje in de gymzaal. 
Onder toezicht van ouders, opa’s en 
oma’s, broers en zussen zijn er 33 
kinderen met een diploma en wat 
leuks naar huis gegaan.

Volgend jaar kunnen de kinderen 
van het aanmoedigingsdiploma het 
beweegdiploma 1 halen en de kin-
deren van nijntje beweegdiploma 1 
gaan dan voor nr. 2

Nijntje beweegdiploma
Wederom 20 kinderen die hun nijntje beweegdiploma hebben 
gehaald bij SV Donkerbroek afdeling gymnastiek!!

Hallo allemaal, 
Wij, Cely Looy en Anja Postma, zijn 
in november gestart met dagbe-
steding Kijk Vooruit in Gorredijk. 
Wij richten ons op jongeren en 
jongvolwassenen met een licht 
verstandelijke beperking en/of psy-
chiatrische problematiek. Samen 
werken wij aan de toekomst. Dit 
kan in onze dagbesteding, tijdens 
ambulante begeleiding op school of 
in het werkveld. Verder bieden wij 
ambulante hulp aan bij u thuis, tra-
jectbegeleiding en zaterdagopvang 
t/m 18 jaar. 

Voor meer informatie kunnen jullie 
een kijkje nemen op onze website 
www.dagbestedingkijkvooruit.nl

Laatste ronde Fonds Ooststellingwerf

Voor de Haule is KWF op zoek 
naar een nieuw wijkhoofd. Hij of 
zij coördineert de collecte, zoekt 
vrijwilligers voor het collecteren en 
houdt de administratie bij. 

Dit doet hij/zij in samenwerking met 
de wijkhoofden van Donkerbroek 
die de materialen en bussen aanle-
veren. Informatie kunt u verkrijgen 
via de mail bij Femke Sloot (voor-

heen wijkhoofd Haule) henkenfem-
ke@hotmail.com en/of Hanneke van 
der Ploeg (wijkhoofd Donkerbroek) 
hvdploeg@kpnmail.nl.

Inzetten voor het beheersbaar 
maken van kanker en daarbij een 
wezenlijk verschil kunnen maken, 
dat is waar jij als wijkhoofd voor 
staat. Meld je nu aan!

De Bazuin heeft weer een fantas-
tisch muzikaal jaar achter de rug. 
Met als hoogtepunten ons concert 
in februari, het Gouden Spiker 
Festival met een gouden spiker 
voor de solistenprijs en de eerste 
gouden koralen avond. 

Graag willen we ons seizoen afslui-
ten met het traditionele zomer-
avond concert, samen met jeugd-
korps Reboelje. We beginnen maan-
dag 10 juli om 19.30  te spelen bij 
het speeltuintje op de hoek van 
Buursterlaan/Oude hof. Wij hopen 
jullie te treffen op deze avond.

De Bazuin sluit seizoen af
met zomeravondconcert

Oproep: Wijkhoofd KWF Haule

Komende zondag 1 juli is er ’s mor-
gens om 10.00 uur een kerkdienst 
in de feesttent van Donkerbroek. De 
tent staat op het nieuwe evenemen-
tenterrein tegenover Restaurant 
Het Witte Huis. 

Voorganger is ds. Wieger Baas. 
Thema is: “deel Zijn liefde”. 
Muzikale medewerking verleent 
Gospelkoor Reflection uit Tollebeek. 
Dirigent is Jan Bode. 

Het reguliere repertoire van 
Reflection bestaat uit geestelijke 
muziek, met andere woorden een 
lied met een boodschap. Muzikaal 
gezien zijn koor en dirigent Jan 
Bode zeer breed georiënteerd. Van 
easy listening ballads, via gedra-
gen liederen, opwekkingsmuziek en 
black gospel tot Afrikaanse liederen, 

Tentdienst in Donkerbroek 
met Gospelkoor Reflection

het koor is van al deze markten 
thuis. De samenzang wordt bege-
leidt door Kleintje Bazuin. 

Voor en na de dienst is er koffie of 
thee. Er is kinderoppas aanwezig 
en ook wordt er kindernevendienst 
gehouden. U bent van harte wel-
kom. 

Verschijningsdatum 
Dorpskrant in 2017 
Verschijning:
• Vrijdag 29 september
• Vrijdag 27 oktober
• Vrijdag 24 november
• Vrijdag 22 december
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QUALITY PARKET   GW SMITWEG 4   DONKERBROEK

Is uw vloer ook nodig aan een opknap-
beurt toe? Met het mooie weer kunt  
u uw meubels makkelijker kwijt.
Laat dan in de zomermaanden
uw vloer schuren en krijg een gratis 
onderhoudsset!

Tel.: 0516 - 48 15 97        

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl  

Opper Haudmare 2
9241 WD  Wijnjewoude

 

drukkerij

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

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.
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Wie is Goos?
Ik ben Goos Zantinge, 58 jaar en 
geboren en getogen in Makkinga. 
Daar heb ik tot mijn 19e gewoond 
en ben toen naar het westen van het 
land vertrokken. Hier heb ik 16 jaar 
gewerkt en gewoond, maar het snel-
le leven daar raakte ik al snel zat. 

Toen ben ik terug gekeerd naar het 
noorden en de liefde heeft mij naar 
Donkerbroek gebracht. In het dorp 
kennen de meeste Donkerbroekers 

mij van de cafetaria ‘de Backerij’, 
die ik samen met Loes heb gerund. 
Tegenwoordig werk bij transportbe-
drijf Portena.

Wat zijn je hobby’s?
Houtbewerking is iets dat ik graag 
doe. Zo werk ik nu aan een Tapas 
plank. Ook andere dingen die je 
hier ziet, zoals de bank, heb ik 
zelf gemaakt. De bank is gemaakt 
van een oud bed van de kringloop. 
Het houtwerk maak ik voor mezelf, 

maar als iemand het graag kopen 
wil zeg ik tegen een goed bod geen 
nee. Verder bezoek ik graag Blues 
festivals. Recent ben ik nog naar een 
festival in Grolloo geweest, heerlijk 
is dat. Het sfeertje dat er hangt is 
heel fijn. 

Waar word je gelukkig van?
Ik word gelukkig van respect en ver-
draagzaamheid. Ook vind ik duur-
zaamheid erg belangrijk. Zo probe-
ren we hier thuis zo min mogelijk 
afval te maken. We doen hier ook 
mee aan het initiatief om zwerfaf-
val op te ruimen. Dat is begonnen 
toen we hier een ‘Vuuravond’ heb-
ben georganiseerd. Hierbij hangt 
er een grote soepketel boven het 
vuur iedereen neemt wat ingredi-
enten mee en zo maak je samen 
soep. Tijdens die avond heeft Wim 
Niens verteld over het opruimen 
van zwerfvuil en zijn we mee gaan 
doen. De gemeente verzorgt mate-
rialen en samen houden we dan de 
omgeving schoon.

Waarom heb je je aangemeld 
bij Op’e Hichte ?
Ik vind het belangrijk dat de krant 
blijft bestaan. Ik had de eerdere 
oproepen al eens in de krant zien 
staan, maar toen is het er niet van 
gekomen. Toen de noodoproep in de 
krant stond heb ik voor mezelf de 
knoop doorgehakt om me, samen 
met Loes aan te melden. 

Tot zover de kennismaking met 
Goos. De volgende keer is de beurt 
aan……..

EVEN VOORSTELLEN . . . 
Ook deze keer stellen wij weer iemand van het bestuur van Op’e 
Hichte aan u voor. Deze keer is dat Goos Zantinge

DORPSAGENDA

JUNI:
30 17:00-20:00 Foodfestival 
 HD-Feesten

JULI:
1 HD-Feesten
7 15:00-18:00 Actief Donkerbroek suppen bij de nieuwe brug 
9 13:30-14:30 start Actief Donkerbroek Familie fietstocht 
 bij cafe donkerbroek

SEPTEMBER:
2 13:00 Actief Donkerbroek Buurt volleybal toernooi bij ‘T Startblok
22 Actief Donkerbroek Outdoorrun
30 Onzichtbaar Donkerbroek! (500 jaar Ooststellingwerf)

Wifi namen
Overal in huis heb je tegenwoor-
dig internet dankzij je Wireless-
Local Area Network oftewel WiFi. 
Het is ideaal, je kunt vanaf de bank 
je bankzaken regelen en nog veel 
meer. Eenmaal verbonden lijkt 
alles automatisch en veilig te gaan. 
Echter, je standaard WiFi netwerk 
naam verraadt vaak dat je ook het 
standaard wachtwoord gebruikt. 
Dat standaard wachtwoord is door 
kwaadwillenden met speciale soft-
ware te achterhalen. Deze kunnen 
dan vrijwel alles zien wat je op inter-
net doet, dus ook je wachtwoorden. 
De naam en het wachtwoord van 
je netwerk veranderen is dus best 
slim. In Donkerbroek gebruikt het 
leeuwendeel van de mensen deze 
standaard instellingen nog. Om te 
laten zien dat het ook anders kan 
deze maand de zes meest opvallende 
WiFi netwerk namen.

Kneusje als WiFi netwerknaam is 
best bijzonder. Heeft de eigenaar 
niet zo’n hoge dunk van zich zelf, 
gaat het over de buurman? Niemand 
die het weet. Misschien staat het wel 
voor Klein neusje.

It burns when IP: Een brandend 
gevoel tijdens het plassen maakt 
deze WiFi bezitter wel creatief. 

Wellicht handig om eens te googlen 
wat je er aan zou kunnen doen.

Klabakkion: Een Klabak is: een 
agent, diender dan wel smeris. Of 
de eigenaar van deze WiFi agent is 
of een taalkunstenaar, is ons niet 
bekend. Het is wel een naam die tot 
de verbeelding spreekt.

De geheime diensten lijken ook aan-
wezig te zijn. Zo zijn er in het dorp 
de volgende WiFi netwerken te vin-
den: Opsporingsdienst (Fiod), FBI 
Surveillance Van, Aivd undercover 
Unit 5. Dus als er een man met een 
lange regenjas met verrekijker in de 
tuin staat hoort hij vast bij een van 
deze WiFi netwerken.

Radio maakt ook gebruik van golven 
door de lucht. Eigenlijk niet zo gek 
dat je dus hier ook WiFi vindt met 
namen als Radio Hummingbird, 
Radio Diego en Radio Falcon. Al 
zijn ze niet te horen als je door de 
straat loopt.

Pretty fly for a WiFi: Niet alleen deze 
naam is cool, maar de eigenaar ook 
door zijn standaard naam wat te 
vervangen door wat creatiefs. Wil 
je zelf ook een andere naam voor 
je netwerk? Kijk dan eens op de 
site van je Provider. Hier staat een 
handleiding hoe je deze leuker en 
dus ook veiliger kan maken.

Vroeg in de morgen (9.00 uur) op 
zaterdag 6 mei hebben de vrijwil-
ligers alles in gereedheid gebracht 
om er voor te zorgen dat de eerste 
auto om 9.30 uur in het schuim 
kon. 

Onder het genot van een heerlijk 
bakje koffie/thee konden de eige-
naren er rustig bij gaan zitten om 

te kijken of hun bolides netjes van 
buiten en/of binnen onder handen 
werden genomen. 

Ook Sjirk van ECOWAX was van 
de partij om zijn producten bij  de 
mensen aan te bevelen en op een 
aantal auto’s aan te brengen. Het 
deed zeer aan de ogen hoe heilige 
koe er na afloop bij stond. Alles 

leek wel nieuw. Totaal mochten we 
een 28 auto’s onder handen nemen. 
Dit leverde een prachtig bedrag op 
van €375.75 op. Hier willen we de 
automobilisten maar ook de vrijwil-
ligers hartelijk voor bedanken om 
dit mooie resultaat wat behaald is. 
Namens Willem Erik en Gerke van-
uit de diaconie een dank je wel aan 
de poetsdames/ en heren.

Autowasdag voor Jeugddorp de Glind

Samen met 75 andere vrijwilligers 
organiseren Jan en Afke Dam het 
HD tentfeest in Donkerbroek. Jan 
Dam als penningmeester en Afke 
die zo maar wat rond loopt volgens 
haar eigen zeggen en op de avonden 
zelf, een van de kassa’s bezet om 
met veel enthousiasme de munten 
aan de man/vrouw te brengen. 

Na afloop van het feest moeten 
de 20.000 muntjes schoongemaakt 
worden. Hoe dat precies werkt doen 
we niet uit de doeken maar de kus-
senslopen van Afke spelen hierbij 
een belangrijke rol.

Jan en Afke Dam zijn al sinds 
1988 of 1989 actief voor de HD 
Feesten. Ze horen bij de initiatief-
nemers . Het idee ontstond bij de 
Handelsvereniging Donkerbroek 
waar men van mening was dat er 
wel wat meer leven in de brouwerij 
mocht komen in Donkerbroek. Het 
plan was om ieder jaar een HD feest 
te organiseren en tot nu toe is de 
Stichting HD feesten, daar uitste-
kend in geslaagd.

Er is wel veel ontwikkeling geweest 
in bezoekers aantallen. In het begin 
kwamen er zo’n 250 bezoekers op de 

zaterdagavond. Inmiddels worden 
er zo’n 1500 tot 2000 bezoekers 
verwelkomt op de zaterdagavond. 
Volgens Afke moet dat zijn tussen 
de 1500 en 1600 zijn waarop Jan 
er even op wijst dat 1600 toch ook 
tussen de 1500 en 2000 ligt. Op de 
vrijdag lag het aantal vorig jaar rond 
de 800 bezoekers. 

De beveiliging ziet er inmiddels ook 
wat anders uit. Tijdens de eerste 
jaren bestond die uit 1 man met een 
hond. Beiden zijn inmiddels vervan-
gen door gecertificeerde beveiligers 
die zeer professioneel te werk gaan. 
Ze zijn op strategische punten inge-
zet en houden ook in de gaten of er, 
ondanks alle voorzorgen, jongeren 
jonger dan 18 jaar toch alcoholi-
sche consumpties willen nuttigen. 
Het drankje wordt dan afgenomen 
en geleegd in het gras. Er is ook 
bewaking op strategische plekken in 
het dorp om eventuele vernielingen 
tegen te gaan. Ook de klokkenstoel  
wordt bewaakt. Er zijn echter enige 
volhouders die wachten tot het feest 
is afgelopen en ook de bewaking 
naar huis is. Zonder het klokgelui 
is het geen feest schijnt men te 
denken. Het vervelende is echter 

dat de elektronica ontregeld wordt 
en dat dit vrij veel kost om weer 
te herstellen. Naast gecertificeerde 
bewakers, zijn er ook gecertificeer-
de EHBO’ers aanwezig. De hulp-
diensten worden ook van tevoren op 
de hoogte gesteld. 

Waar je niet bij stil staat is dat de 
geur in de tent in de loop van de 
jaren drastisch is veranderd. Rook 
(stonk) de tent vroeger naar sigaret-
tenrook en bier, tegenwoordig is dat 
vervangen door bier en zweetlucht. 
In het jaar dat er voor het eerst een 
rookverbod was , verzocht Jan Dam 
de roker om de sigaret te willen 
doven. Het antwoord van de roker 
was duidelijk:”Wer bemoeist dy mei 
jonge. Mast yn …………” Het rook-
verbod werd dat jaar soepel gehan-

teerd. Tegenwoordig is dat geen 
enkel probleem meer en wordt er in 
de tent niet meer gerookt. 

Jan en Afke Dam zijn zeer tevre-
den over de samenwerking met de 
gemeente Ooststellingwerf. In de 
vergunningen zijn alle voorwaarden 
voor een evenement gelijk getrok-
ken voor alle feesten in de gemeen-
te. Ook de prijs van een vergunning 
is netjes.

In de loop van de jaren heeft men 
aardig grip gekregen op de pro-
grammering. Toen “ De Kast ” nog 
niet was doorgebroken in het lan-
delijke circuit heeft de commissie 
van de HD feesten ze nog vrij goed-
koop kunnen boeken. Dit is ook 
de strategie voor het boeken van 
bands geworden. In samenwerking 
met Viking Entertainment wordt 
er gezocht naar bands die het nog 
net niet landelijk gemaakt hebben. 
De band van dit jaar ,PPM , is kwa-
litatief van zeer hoge klasse en het 
belooft dan dit jaar dan ook weer 
een knetter leuke avond te worden. 
Op de vrijdagavond verzorgt 538 
de avond samen met een optreden 
van Wolter Kroes. Jan en Afke Dam 
probeerden samen met de andere 
commissieleden oudere bewoners 
op de vrijdag avond naar de tent te 

krijgen. Helaas was hiervoor weinig 
belangstelling en zijn ze overgegaan 
naar de Shows van 538, Q-Music 
etc. Voor het eerst is er nu op de 
vrijdagavond vanaf 17.00 uur tot 
21.30 uur een Food-festival georga-
niseerd. Dit belooft een waar smaak-
papillen spektakel te worden wat je 
zeker niet mag missen volgens Afke 
en Jan. Voor de kinderen wordt er 
dan ook het nodige georganiseerd. 
Vaak willen de bands die tijdens de 
HD feesten hebben gespeeld graag 
terug komen naar Donkerbroek. Jan 
en Afke streven er echter naar om 
samen met de commissie elk jaar 
een nieuwe groep te presenteren.

De bezoekersaantallen nemen 
elk jaar toe. Dromen zijn er ook. 
Wellicht nog eens (ooit misschien) 
een piratenfestival. Maar daar komt 
nogal wat bij kijken. Er zijn nu 
al 75 vrijwilligers bezig met tent 
opbouwen, inrichten, opruimen, 
organisatie en gewoon te veel om 
op te noemen. Op de vraag wat Jan 
en Afke in vredesnaam bezielt om 
dit elk jaar weer te doen komt een 
duidelijk antwoord: “ We hebben 
een prachtig team waarvan ieder lid 
de dingen doet die afgesproken zijn. 
En wat ons betreft ,gewoon mooi 
om te doen “.

HD Feest; gewoon mooi om te doen
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regelt het graag voor u met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq, koffietafels,
bittergarnituren
en
ontbijt bezorgen!

WIETSE EN THEA FABER

Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

Laat u vrijblijvend informeren!

Heeft u
iets
te vieren? 

„Stap es in”

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREESKAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

PEDICURE HISKE
-GEDIPLOMEERD

-LID VAN PROVOET
-AANTEKENING DIABETES

-GESPECIALISEERD IN KALKNAGELS

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

LEG UW VOETEN 
IN VERTROUWDE HANDEN
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Zo als de Latijnse naam al aangeeft 
werd deze plant gebruikt in de 
geneeskunst. De naam Officinale 
betekend uit of van de apotheek.

De plant kent een hele uitgebreide 
geschiedenis, zo is er al een vermel-
ding in 500 jaar na Christus. Maar zo 
is er ook een verhaal uit de Griekse 
sagen waar de Godin Hertha een 
rijzweep gebruikte van een stengel 
van de valeriaan die omwonden was 

met hopranken. Die gebruikte ze 
als ze op haar edelhert reed. Ook 
de monniken zijn uitgebreid bezig 
geweest om stoffen uit de plant te 
halen voor medisch gebruik. In de 
meeste gevallen werd hij aange-
wend om de gemoedstoestand te 
verbeteren, maar ook allerlei ande-
re kwalen dacht men hiermee te 
bestrijden. De wortelstok heeft een 
heel onaangename geur waar kat-
ten dol op zijn. Vroeger gebruikten 

de kattenvangers het om daar de 
katten mee te lokken en daarom 
wordt ze op sommige plaatsen ook 
wel kattenkruid genoemd. Door de 
vieze geur kreeg de wortelstok in 
Friesland de naam Duveldrek. De 
geur werd in verband gebracht met 
de duivel. 

Van een ouder iemand kreeg ik het 
verhaal dat als men een stuk van 
de wortelstok bij zich droeg dan 
deed zelfs de valste hond je niets 
meer. In Limburg gebruikte men 
de plant om onweer en bliksem 
op afstand te houden, daar heet de 
plant dan ook donderplant. Maar 
dat er een geneeskrachtige werking 
in de plant zit is wel bekend. Zo is er 
nu nog een middel tegen stress dat 
Valdisper heet en in de winkel is te 
verkrijgen. Daar zijn bestanddelen 
uit deze plant in verwerkt.

Beschrijving 
De groeiplaats is meestal aan de 
sloot kant. Het blad is geveerd waar-
bij de bovenste bladeren direct op 
de stengel zitten en de onderste 
bladeren gesteeld zijn. De bloem 
is roze en is tweeslachtig. De ver-

Valeriaan
Latijnse naam: Valeriana Officinalis

Fryske namme: Houtstikel (Duveldrek)

spreiding gebeurt door middel van 
het zaad of door uitlopers van de 
wortelstok. Je ziet ze dan ook vaak 
in meerdere aantallen bij elkaar. Ze 
kunnen een hoogte van een meter 
bereiken. Ze komen gelukkig nog 
voor in de Tjongervallei al is het 
de laatste jaren wel steeds minder 
geworden. Zo zag ik wel een heel 
fraai slootje waar nog vrij veel vale-
riaan stond te bloeien samen met 

gele lis. Dat zijn ook precies de 
planten die bij elkaar horen. Dit 
was ook in een sloot op weg naar 
Oosterwolde net over de brug van de 
Tjonger. In de sloot waar ze stonden 
worden ze vermoedelijk gevoed met 
kwelwater, wat hier en daar nog 
sporadisch voorkomt. Zo als met de 
meeste wilde planten die verdwij-
nen, is ook bij Valeriaan het geval 
dat ze of door verdroging of door 
het zeer intensief behandelen van 
de slootkant door hekkelapparaten 
verdwijnt.

In de nog zeer zeldzaam geworden 
blauwgraslanden komt een soort 
voor die de naam Valeriana Dioca 
draagt. Deze wordt de kleine valeri-
aan genoemd. De plant is veel klei-
ner en is uiterst zeldzaam gewor-
den. Deze heeft als naam Dioca wat 
betekend dat ze tweehuizig. Di is 
twee en Oca betekend huis. Dus de 
plant bezit alleen óf mannelijke óf 
vrouwelijke bloemen. Deze soort is 
uiterst kwetsbaar en bij de minste 
of geringste verstoring zal zij ook 
direct het loodje leggen. Als ik een 
nieuwe vindplaats ontdekte was de 
dag helemaal goed. 

Uw gazon
In de dorpskrant vindt u dit jaar artikelen 
over hoe u uw gazon goed kunt houden 
of zelfs beter kunt maken. Gertjan en 
Dilande Hilarius uit Donkerbroek hebben 
een bedrijf in gazonbemesting en elke 
maand vindt u hun bijdrage in de krant. 

Gras 
Er bestaan wel tot 8000 soorten gras over 
de hele wereld. Het is een sterk plantenras 
en één van de meest succesvolle ter wereld. 
Gras is een windbestuiver en daarmee ook 
de hoofdoorzaak van hooikoorts. Gras heeft 
nagenoeg altijd groene bloemen, ze hebben 
geen insecten nodig voor de bestuiving en 
de wind doet zijn werk. De bloemen dragen 
veel stuifmeel. De bloeiwijze is in de vorm 
van een aar. Kijk maar naar een graanveld. 
De aren is waar de granen van komen. Één 
aar kan meerdere aren hebben en aren 
kunnen meerdere bloemen dan wel zaden 
hebben. Gras heeft vele gebruikswijzen want 
het is een bron van voedsel voor zowel 
mensen als dieren, het wordt op sportvelden 
gebruikt en in de speeltuin, op grasland 
voor begrazing en op golfbanen. Elk soort 
gras heeft zijn eigen doel dan wel groeiwijze 
want de één is beter bestand tegen betreding 
van mensen, de andere is weer beter voor 
begrazing door hun groeisnelheid en weer 
anderen staan erom bekend om in zeer 
voedselarm gebied te kunnen groeien. Voor 
elk type bezigheid, voor elk type omgeving 
bestaat wel een grassoort.

Opbouw gras
Gras heeft een typerende opbouw, gras is 
nagenoeg onmiskenbaar te herkennen en 
nagenoeg elk grassoort heeft een soortge-
lijke omschrijving. In feite valt een enkele 

gras onder te verdelen in: wortel, stengel, 
blad en bloem. De stengel van gras is 
meestal lang en recht, met hier en daar een 
lichte hoek daar waar een blad groeit. Deze 
hoeken worden veroorzaakt door de knopen 
die daar zitten (kleine bobbels). De bladeren 
zijn nagenoeg altijd lang, hebben ribben en 
zijn parallelnervig. Hieronder meer details 
in volgorde van begin tot uiteinde:

Stengel
1. Wortel 
2. Stengel 
3. Knoop (daar waar een blad groeit) 
4. Vlagblad (het bovenste blad op de top van 
de steel)

Blad
1. Knoop (begin van blad) 
2.  Schede (eerste deel van het blad zit 

om de stengel gedraaid, ook wel koker 
genoemd) 

3. Bladschijf (het blad zelf)

Aar en bloem
1.  Kelkkaf (twee vliesjes die om de bloem of 

zaad gevouwen zit of open staat, indien 
open staat het dakpansgewijs) 

2.  Kroonkaf (stevig kaf, ook wel Lemma 
genoemd) 

3. Palea (vlezig en slap kaf) 
4.  Kafnaald (is een lange naald die vaak aan 

de top van de Palea zit. 
5. Lodiculae (begin van de bloem) 
6. Meeldraad 
7. Stamper

Aartjes en aren
Vergis je niet in het verschil tussen aartjes 
en aren. Een aartje is een donderdeel van 
een aar. Aartjes staan om het verlengde 
van een grasstengel, ook wel de aarspil 
genoemd. Meestal vertakken deze niet. Ze 
kunnen rondom de aarspil staan, alleen 
zijdelings of in de vorm van pluimen. Bij 
pluimen echter is er wel sprake van zijtak-

ken. Dit type is echter in de minderheid. Alle 
aartjes samen worden een aar genoemd. Zie 
het als een vogelveer, de veer zelf is de aar, 
de haren die opzij staan zijn de aartjes, de 
haren die daar weer schuin op staan (bekijk 
dit van heel dichtbij) moeten de zaden dan 
wel bloemen voorstellen.

Doelen van gras
Er zijn vele grassoorten, teveel om op te 
noemen. Er zijn echter wel zes soorten die 
veel gebruikt worden en deze worden ofwel 
individueel gebruikt of gemengd met andere 
soorten afhankelijk van het gebruiksdoel:

• Engels Raaigras 
• Veldbeengras 
• Roodzwenkgras 
• Hardzwenkgras 
• Struisgras 
• Rietzwenkgras

Deze grassoorten kunnen gebruikt worden 
voor begrazing, maaien, speelgras en sport-
gras. Echter kan het ook gebruikt worden 
voor diverse andere zaken zoals voor in de 
berm. Deze soorten groeien ook gewoon in 
het ‘wild’.

Gras zaaien en bemesting
Voor het zaaien van gras bestaat een stap-
penplan en afhankelijk van het gebruiksdoel 
kan het enkele weken tot zelfs een jaar (in 
geval van bijv. begrazing door paarden) 
duren voordat het gebruikt kan worden. Dit 
is ook afhankelijk van het soort gras dat er 
gebruikt wordt.

Zaai in april/mei of in augustus/september 
•  Zorg dat het gebied vrij is van onkruid, 

spit de grond 25 cm diep om. 
•  Gebruik stalmest of compost op het 

braakliggende stuk. 
•  Egaliseer het gebied en rol/trap het goed 

aan, vlak het vervolgens af met een hark. 
•  Zaai bij windstil om het wegwaaien van 

zaden te voorkomen. 
•  Zaai de ene helft van het zaad in de lengte 

en daarna de andere helft in de breedte. 
• Zaai in een vochtige grond. 
•  Houdt het gras dagelijks vochtig om een 

goede groei te bevorderen, dit tot het gras 
volledig ontwikkeld is. 

•  Bemest het gras na inzaaien met Viano 
booster , 3 a 4 kg per 100m2. 

•  Zodra het gras 6 cm is dit met een scher-
pe maaimachine terugmaaien tot 4 cm.

Aan te raden is om echt goede meststof te 
gebruiken, kijk hiervoor op www.gazonbe-
mesting.nl . Deze meststoffen werken tot 4 
maanden in tegenstelling tot kunstmest dat 
tot ongeveer 4 weken werkt. Relatief gezien 
is echte meststof van gazonbemesting.nl  
een stuk goedkoper. Ook nadat het gras vol-
ledig is op gekomen regelmatig besproeien 
om uitgedroogde plekken te voorkomen.

Het team van gazonbemesting.nl 
wenst u fijne zomervakantie toe.

Zaai het gras zigzaggend in
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Meer informatie volgt, kijk op de website www.spilersnocht.nl , facebook.com/Spilersnocht. 
Of volg de berichten in de dorpskrant en op de dorpswebsite.

toanielselskipSpilersnocht

Save the date! Save the date!
Zaterdag 7, vrijdag 13 en zaterdag 14 oktober 2017 

Beste dorpsgenoten en toneelliefhebbers, 

noteer alvast bovenstaande data in uw agenda! 

toanielselskip Spilersnocht nodigt u nu alvast uit voor 3 bijzondere éénakters, welke 
gespeeld zullen worden in het kader van ons 40-jarig bestaan. 
Het wordt een avond met ‘voor elk wat wils’. 

Op 3 locaties in het dorp worden op loopafstand 3 totaal verschillende stukken voor u 
opgevoerd. Wij zijn erg blij dat de Laurensstjerke, Café Donkerbroek en Couplaza hun 
ruimtes ter beschikking willen stellen om deze éénakters voor het voetlicht te kunnen 
brengen. 3 totaal verschillende stukken die 3 keer op een avond worden gespeeld. 

Op fekânsje 
In Couplaza nemen de 

spelers u mee op reis, 
vader, moeder en 

2 kinderen gaan op weg 
naar hun vakantiebestem-
ming. De voorbereidingen 
en de reis brengen de no-

dige hilariteit, stress en komi-
sche situaties met zich mee. 
Een stuk met filmbeelden en 

lachwekkende situaties!

dus... hy sûpte...
In Café Donkerbroek ont-
moeten 4 vrouwen elkaar 
weer tijdens een reünie. 

25 jaar geleden waren ze 
schoolvriendinnen. Er wor-

den herinneringen uitgewis-
seld en uiteraard wordt er 

geklonken op de hernieuw-
de ontmoeting. Dat echter 

niet altijd alles is wat het lijkt, 
wordt langzamerhand dui-
delijk. Een stuk met tragiek, 
humor, muziek en emotie. 

Skeind 
In de Laurenstsjerke wordt 
het verhaal vertelt van een 
vrouw die terugblikt op haar 
leven. Ze is zoekende... 
Waarom? Dat wordt duide-
lijk in de Laurenstjerke, een 
prachtig podium voor dit 
gevoelige verhaal. Een stuk 
vol met emoties, live muziek 
en zang. 

50 jaar 
Donkerbroek
in het nieuws

Bron:
Friese Koerier 26 juni 1967

Zinderende 
Zomer Kunst in 
Oosterwolde
In de maand juli heb-
ben de ondernemers 
van Oosterwolde 
Promotion hun 
etalage beschik-
baar gesteld voor 
de Kunst. In deze 
zomermaand orga-
niseert Kunstwerf 
de zomer expositie 
voor  amateurkunstenaars of een ieder die 
zijn werk wil laten zien aan het winkelend 
publiek; ‘Kijk Zinderende Zomer Kunst ’.                                                                                                                             
Tijdens deze zinderende zomermaand staat 
de passie van amateurkunstenaars cen-
traal. Amateurs kunnen hun kwaliteiten 
tonen  en maken kennis met andere lief-
hebbers van amateurkunst. Mensen die 
niet aan kunst doen, maar wel nieuwsgie-
rig zijn, kunnen tijdens deze maand langs 
de ramen.

In de etalages zal er ook werk uit 
Donkerbroek te zien zijn. Een van de 
redactieleden van Op’e Hichte, Loes Ree, 
zal ook haar werk tonen in de ramen van 
een horeca gelegenheid. Zij laat hier haar 
handgemaakte mini quilts zien.

Grosso modo kunnen we stellen dat over de 
jaren heen rond de 45% van de Nederlandse 
bevolking kunstzinnig of creatief actief is, 
Kunstwerf wil deze beoefenaars graag een 
podium of etalage bieden. Tijdens de zinde-
rende zomer expositie kunnen beoefenaars 
dit plezier met andere delen, zo krijgen 
we gezamenlijk nog meer plezier. Kom 
dus een kijkje nemen op 1 juli, of de daar 
opvolgende dagen van de maand
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Programma
Actief Donkerbroek
Suppen en kanoën 
Op vrijdag 7 juli kunnen de 
kinderen met een zwemdi-
ploma lekker suppen en 
kanovaren in de vaart. Ten 
tijde van dit schrijven loopt 
de temperatuur op tot 30 C. 
Prima omstandigheden om 
op en in het water te vertoe-
ven. Hopelijk de 7e juli ook 
deze temperaturen. De kano’s en stand up paddles liggen vanaf 15.00 
uur klaar bij het nieuwe bruggetje. Rond de klok van 6 ruimen we alles 
weer op. We zien graag dat de kinderen onder de 10 jaar begeleid worden 
door een volwassene.  

Familiefietstocht
Slechts 2 dagen later, op zondag 9 juli, kan de fiets uit de schuur gepakt 
worden voor de familiefietstocht. Tussen 13.30 - 14.30 uur kan gestart 
worden vanaf café Donkerbroek waar ook de routes weer eindigen. De 
route van bijna 20 km brengt je langs nieuwe paden via de Tjonger naar 
Laagduurswoude waar de ijskar van de Haan voor u klaarstaat. Hier 
kiest u of u de korte of toch liever een kleine 40 km fietst.  Kiest u voor 
de lange route dan komt u langs het bezoekerscentrum van het Drents 
Friese Wold. Bij terugkomst bij café Donkerbroek wacht u een lekker 
koel drankje aangeboden door de uitbaters van Café Donkerbroek. Voor 
de kinderen is er een springkussen aanwezig. Hans en Pietsje steken 
voor u de bbq aan om de dag gezellig mee af te sluiten.  Volkszanger 
Leo Jonker maakt de middag compleet. De kosten voor een volwassene 
bedragen € 2,50 en kinderen betalen 
€ 1,50 inclusief een ijsje onderweg en een drankje na afloop.

Buitenvolleybaltoernooi
De zomervakantie kan sportief afgesloten worden door deel te nemen 
aan het buitenvolleybaltoernooi op zaterdag 2 september. Net als voor-
gaande edities bestaat een team uit 6 personen waarvan minimaal 3 
dames. 
Er kunnen maximaal 16 teams deelnemen dus wacht niet te lang met 
opgeven. Elk team levert een scheidsrechter en een teller. Het toernooi 
begint om 13.00 uur op het sportveld achter OBS `t Startblok. Deelname 
kost 5,- (incl. consumptie) per team en opgeven kan tot uiterlijk 26 
augustus. 
Een team kan bestaan uit buurtgenoten, vrienden of familieleden. 
Bedenk een originele naam voor je team en meld je aan via de link op 
donkerbroek.nl.
Welk team wordt de opvolger van “De Dreumels” in 2016?  We gaan het 
zien op zaterdag 2 september. 

Outdoorrun
Op vrijdag 22 september staat de outdoorrun in de agenda van Actief 
Donkerbroek. De mannen van de organisatie zijn druk bezig met de 
voorbereidingen maar laten daar nog weinig over los. Zo veel geheimzin-
nigheid dat beloofd vast spectaculair te worden. Wat wel bekend is, is dat 
Rijkswaterstaat toestemming heeft gegeven gebruik te mogen maken 
van de vaart. Wat dat verder inhoudt........ 

Overzicht activiteiten:
7/7 Suppen  van 15.00 - 18.00 uur bij de nieuwe brug
9/7 Fietstocht starten tussen 13.30 - 14.30 uur bij café Donkerbroek
2/9 Buurten volleybal toernooi start om 13.00 uur bij `t Startblok
22/9 Outdoorrun 

Wandeltocht onder warme omstandigheden
28 mei was de 2e editie van de Donkerbroekster wandeltocht georgani-
seerd door Actief Donkerbroek. Er kon gekozen worden uit 3 verschillen-
de afstanden. Alle afstanden startten bij Eethuis Stap es in. De gezins-
route bracht de wandelaars via de Buursterlaan en de Vicariestraat over 
de nieuwe fietsbrug naar wandelbos Ontwijk waar men in het doolhof de 
faunatoren kon bekijken. Bij de ingang van het bos zat Anneke Donker 
klaar met lekkere appels, aangeboden door Willem Boonstra van de 
Coop. Via de Posthuisweg, Laurentiusstraat en de Mr. Brunstingweg 
liep men terug naar Stap es in waar een lekker ijsje klaar stond. Deze 
werden aangeboden door Wietze en Thea van eerder genoemd Eethuis.  
De afstanden van respectievelijk 7 en 10 km brachten de wandelaars 
richting de Stobbepoelweg en Ruskeweg waar Marjan Teijema klaar 
stond met appels van de Coop.  Na deze versnapering werden de routes 
gesplitst. Wie voor de 7 km koos liep via de Hanestreek en Vosseheer 
terug naar het dorp. De 10 km wandelaars vervolgden hun reis via de 
Leidijk. Daarna via de Peelrug en Moskoureed terug richting het dorp. 
De deelnemers waren enthousiast over de uitgestippelde routes. Het 
aantal deelnemers was minder dan vorig jaar. Zou de temperatuur van 
+ 28 C daar debet aan zijn?  Zou kunnen, wie zal het zeggen. Volgend 
jaar in ieder geval weer mooie routes op het programma. Graag zie ik 
jullie dan weer!

Zoals u in elders in deze  Op 
è Hichte kunt lezen is het 
gelukt.
Na de laatste oproep in de dorps-
krant hebben zich voldoende men-
sen aangemeld om van start te gaan. 
Wij als bestuur van Dorpsbelang 
zijn daar erg blij mee. We zagen 
het bijna gebeuren dat er in ons 
dorp geen groot feest meer georga-
niseerd zou kunnen worden. Maar 
zoals het gezegde zegt: Als de nood 
het hoogst is, is de redding nabij. 
In hun bericht stellen zij zich aan 
u voor.

Wij willen hen van harte welkom 

heten en wensen hen veel organisa-
tie-plezier toe.
De nieuwe dorpsfeestcommissie is 
voortvarend van start gegaan. Er 
heeft zich in de eerste vergade-
ring meteen een dagelijks bestuur 
gevormd zodat we als dorp weten 
tot wie we ons met vragen moe-
ten wenden. Niet alleen met vragen 
trouwens.

Dorpsbelang vraagt u met klem hen 
ook bij te staan en van alle infor-
matie te voorzien die van belang 
kan zijn voor het organiseren van 
weer net zo’n mooi feest als vijf jaar 
geleden. Ook als er een beroep op u 
gedaan wordt om mee te werken als 

vrijwilliger, meldt u aan en doe mee! 
Laten we met zijn allen  weer laten 
zien waar een klein dorp groot in 
kan zijn, zodat er daarna  de volgen-
de vijf jaren weer met trots en ple-
zier op teruggekeken kan worden.

Rien (voorz.), Marina (secr.) Freerk 
(pennm), Mariska, Jellie, Hans, 
Andre, Erik en Daniëlle  veel succes!

Wijziging
openingstijden pinautomaat
Van de Rabobank ontvingen wij 
bericht, dat er met ingang van 22 
juni ’s nachts tussen 24.00 uur en 
7.00 uur ‘s morgens in Donkerbroek 
niet meer gepind kan worden.
Rabobank Nederland heeft i.v.m. 
het toenemende aantal plofkraken 
bij pinautomaten die grenzen aan 
bewoonde panden besloten om 
gedurende de nachtelijke uren deze 
pinautomaten af te sluiten. Helaas 
dat de nachtelijke pinners hier nu 
niet meer terecht kunnen.

Dorpsfeest Donkerbroek 2018

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

Doordat de Jantje Beton nieuwsbrief 
deze keer uitgeprint op tafel lag 
omdat er altijd leuke buitenspeel-
tips in staan. Kwamen ze erachter 
dat je een sponsoring kon krijgen 
als de gastkinderen zelf iets zou-
den organiseren. Er werd gelijk een 
kladblok gevraagd en de spellen 
kwamen op papier. Na een week 
waren we allemaal nog enthousiast 
verteld de gastouder. 

De ideeën hebben ze op de site 
van Jantje Beton Buitenspeeldag 
ingevuld en na tien dagen kreeg de 
gastouder een telefoontje van de 
organisatie. Wat onze wensen waren 
en voor hoeveel kinderen we het 
wilden organiseren. 

Twee weken later kwam de brief met 
de boodschap dat we 150 euro kre-
gen om daar een leuke middag van 

te maken. Al met al was het geld snel 
besteed en bleek te weinig. Doordat 
Handelsvereniging Donkerbroek 
200 euro en Gastouderbureau 
Goedteplak 35 euro beschikbaar 
stelden en in de giftenpotjes 20 euro 
zat werd het financieel draagbaar 
voor de gastouder, verteld ze. Toen 
werd het serieus een evenement. 

Er moest een aanvraag bij de 
gemeente worden gedaan omdat 
de Meester Brunstingweg tijdelijk 
afgesloten werd. De borden konden 
supersnel geregeld worden door de 
organisatie van de rommelmarkt 
van SV Donkerbroek. 

Ondertussen vrienden en vriendin-
nen gevraagd of ze wilden helpen. 
En daar gingen we." Ik wil via deze 
weg graag iedereen bedanken voor 
het realiseren en goed verlopen van 

deze super leuke speelmiddag" zegt 
Marjan Teijema. "Ik hoop dat we het 
volgend jaar weer kunnen/mogen 
organiseren!" Een zeer geslaagde 
eerste Buitenspeeldag Donkerbroek. 
Dit smaakt naar meer,  volgend jaar 
weer?!

Bedankt voor de sponsoring 
Jantje Beton, HD Donkerbroek en 
Gastouderbureau Goedteplak!

Eerste buitenspeeldag zeer geslaagd
Afgelopen woensdag 14 juni 2017 was de eerste Buitenspeeldag 
Donkerbroek. Georganiseerd voor en door kinderen en hun 
gastouder. 

Een warme, maar prachtig pink-
sterweekend! SV Donkerbroek 
nam deel aan het Open Groninger 
Kampioenschap met negen teams, 
welke gehouden werd in Scheemda. 
Dit is voor de D/E lijn de laatste 
wedstrijd van het seizoen. 

Alle teams hebben een mooie oefe-
ning laten zien en voor iedereen een 
dikke pluim! Het weekend is afge-
sloten met 2 gouden medailles en 1 
zilveren medaille. Bij de E-junioren 
namen Sanne Kastelein en Renske 

de Jong met 32.9 punten het zil-
ver mee. De gouden plak was voor 
Lobke Klos, Kuna Vlasma en Romy 
Sluujmer met 32.7 punten. Bij de 
D-junioren namen Wietske Nicolai, 
Esmée Koster en Xante Anbergen 
met 33.1 punten het goud mee naar 
huis! Een mooie afsluiting van het 
wedstrijdseizoen. 

Op naar de tweejaarlijkse uitvoering 
van de gehele afdeling gymnastiek 
op 15 juli, waar de acrogroepen een 
show laten zien. 

SV Donkerbroek op het Open 
Groninger Kampioenschap 

Data 
snertacties 
2017-2018
De langste dag is nog maar net 
achter de rug en de zomer nog 
maar net begonnen maar achter 
de schermen worden de plannen 
voor het nieuwe snert seizoen 2017-
2018 alweer gemaakt. De stichting 
snertacties heeft de data voor het 
nieuwe seizoen alweer vastgesteld 
en deze kunt u dan ook alvast in 
de agenda noteren. Welke vereni-
gingen wanneer lopen wordt in de 
september uitgave van deze krant 
bekend gemaakt.

De data zijn:
7 oktober  13 januari
28 oktober 3 februari
18 november 24 februari
9 december 17 maart en
 7 april



O P  ’ E  H I C H T E  -  D O R P S K R A N T  D O N K E R B R O E K  J U N I  2 0 1 714

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

MEESTER GEERTSWEI 1, WIJNJEWOUDE

OPENINGSTIJDEN:
 Ma.   13:00 – 17:30
 Di.  8:30 – 12:00 13:00 – 17:30
 Wo.  13:00 – 20:00
 Do.  8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
 Vr.  8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
 Za.  Gesloten

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

www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s

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

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

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

www.bakkerijvandermolen.nl
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Vrijdag 30 juni
17.00 uur:

FOOD
FESTIVAL

21.30-0200 uur:

FEEST met dj Radio 538

en WOLTER KROES

Zaterdag 1 juli
21.30-02.00 uur:

FEEST
met live-optreden

PPM band

HD tentfeest 2017
Donkerbroek

EntrEE: € 10.00 pEr avond - Combikaart €15,00
kaarten te bestellen op www.tentfeestdonkerbroek.nl of bij bloemenhuis Carin

<18 jaar geen alcohol - nog geen 20 jaar laat je legitimatie zien

Zondag 2 juli 10 uur

Tentdienst
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Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie   

h Onderhoud   

h Verbouw
h Timmer-, 

tegel- en 
metselwerk

Theo Kamminga

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

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

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!

Houthandel
Waskemeer

Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer

E-mail:
info@handelsonderneming-

visser.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!

VUREN HOUT
SLS kopmaat 38*89 mm . . . . . . . . . . . . . . € 1,30/m
(lengtes van 600 cm voorraad)
SLS kopmaat 44*69 mm . . . . . . . . . . . . . . € 1,25/m
(lengtes van 540 cm voorraad)
Goede kwaliteit panlatten,
kopmaat 21*48 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . € 0,42/m
(lengtes van 540 cm voorraad)

PLAATMATERIAAL
OSB-3 platen, dikte 9 mm, plaatafmeting 2800*1198 
mm: per stuk € 12,50 (voorraad)
Underlayment platen, plaatafmeting 2440*1220 mm: per 
stuk € 28,00 (voorraad) 
Op aanvraag meerdere kopmaten, plaatmateriaal, 
gipsplaten, isolatie leverbaar

TUINHOUT
Geïmpregneerde planken, 
kopmaat 16*140 mm, per meter: . . . . . . . . . . . € 1,00
(op bestelling)
(lengtes 3000/3600/4000/5000 mm mogelijk) 
Bestellingen of prijsaanvragen per mail naar:
info@handelsondernemingvisser.nl 
of telefonisch maandag t/m donderdag vanaf 17.00 tot 
21.00 uur mogelijk, vrijdag en zaterdag gehele dag
(Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig)

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
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Zondag 18 juni stond de weg-
wedstrijd op het programma. 
Halverwege de koers reden Tristan 
met zijn piloot Patrick Bos samen 
met het duo Ter Schure/Fransen 
aan de leiding. Maar op het eerst 

volgende klimmetje moesten ze de 
Paralympische kampioenen op de 
weg Ter Schure/Fransen laten gaan. 
Vervolgens sloten er weer twee kop-
pels aan bij Tristan en Patrick. In 
de sprint wisten ze naar het zil-

ver te rijden. Woensdag 21 juni 
stond de tijdrit op het programma. 
Het duo Ter Schure/Fransen wisten 
hun favorietenrol waar te maken 
met de snelste eindtijd . Tristan en 
Patrick eindigden op 16 sec keurig 
als tweede. Een mooie opmaat naar 
de volgende World Cup welke van 
30 juni t/m 02 juli word verreden in 
het Drentse Emmen.

Zaterdag was het de beurt aan Nina 
van Roon en Elin Bergsma in de 
finale van de B-lijn. Zij draaiden 
zowel een prachtige balans- als tem-
po-oefening! Dit leverde het duo 
met 48.170 punten een tweede plek! 

De zondag was voor 
de A-pupillenteams
Anna Koster en Robin Hooijenga 
(combiteam AcroAcademy) lieten 
een schitterende oefening zien. 

Even later was de beurt aan Tess 
Offringa en Wietske de Klein. Zij 
draaiden ook een fantastische oefe-
ning. Beide teams met een medaille 

naar huis. Tess Offringa en Wietske 
de Klein namen het zilver mee 
(25.300 pt) en goud voor Anna 
Koster en Robin Hooijenga (25.650 
pt), de Nederlands kampioenen! 

Een fantastische afsluiting voor 
deze teams van SV Donkerbroek. 

Bijgevoegde foto’s: 
Op de foto in het groen/rode pakje: 
Nina van Roon en Elin Bergsma.
Op de foto in de fel gekleurde pak-
jes: Tess Offringa en Wietske de 
Klein.
Op de foto in het wit/paarse pakje : 
Anna Koster en Robin Hooijenga.

Medailles acro bij
NK in Rotterdam
Afgelopen weekend stond voor de geplaatste acroteams van SV 
Donkerbroek in het teken van het NK. Drie duo’s reisden af 
naar Rotterdam, waar het Fanastic Gymnastic 2017 plaatsvond. 
Al de disciplines van de bond KNGU hadden hun NK. Een fan-
tastisch spektakel! 

De afgelopen dagen stond het NK wegwielrennen op het pro-
gramma in het Gelderse Montferland. Hier lag een uitdagend 
glooiend parcours met enkele mooie klimmetjes klaar.

Twee keer zilver voor Tristan 
Bangma op het NK wegwielrennen

Dit jaar is deze viswedstrijd georga-
niseerd door hengelsportvereniging 
De Kleine Dobber uit Donkerbroek.
Zaterdag 10 juni was het de beurt 
aan de senioren om zich te bewij-
zen. Locatie van de wedstrijd was 
de Compagnonsvaart, het nieuwe, 
verkeersluwe traject ter hoogte van 
de  Hanestreek. Door middel van 
het trekken van een nummer werd 
ieders steknummer bepaald. Er 
konden 37 vissers genoteerd wor-
den.

Het startsein van de wedstrijd klonk 
om 7.00. Een prettig zonnetje, daar-
bij slechts een lichte bries, gaf de 
vroege ochtend een mooie start.  
Aanvankelijk leek het met de vangs-
ten de goede kant op te gaan, echter 
al gauw bleek dat het wel heel moei-
zaam werd om vis te blijven vangen. 
Voor velen was het na acht uur al 
gedaan met de vangsten. Om 11.00 
uur werd het eindsignaal geblazen. 

De prijsuitreiking vond plaats in 
cafe Donkerbroek. Wethouder De 
Boer was aanwezig om de beker 
uitreiking voor zijn rekening te 
nemen. Zoals gewoonlijk bij deze 
wedstrijd zijn er 10 prijswinnaars, 
welke een trofee krijgen.

Deze ochtend waren de volgende 
personen winnaar geworden: 1e prijs 
Rinze Kootstra van De Rietvoorn uit 
Oldeberkoop met 6220 gram gevan-
gen vis. Tevens is Rinze de trotse 
bezitter van de wisselbeker. 2e prijs 
Albert de Vries van De Rietvoorn uit 
Oldeberkoop met 3350 gram gevan-
gen viswedstrijd. 3e prijs Aafke de 
Jong-Schuurman van De Reafin uit 
Appelscha met 2630 gram gevangen 
vis. 4e prijs Auke Westra van De 
Tjonger uit Makkinga met 2590 
gram gevangen vis. 5e prijs Johan 
Hoekstra van De Kleine Dobber 
uit Donkerbroek met 2590 gram 

gevangen vis. 6e prijs Seerd de Jong 
van De Reafin uit Appelscha met 
1950 gram gevangen vis. 7e prijs 
Roelof Hijlkema van De Rietvoorn 
uit Oldeberkoop met 1840 gram 
gevangen vis. 8e prijs Jaap Dijkstra 
van De Reafin uit Appelscha met 
1670 gram gevangen vis. 9e prijs 
Tjietze Dijk van De Rietvoorn uit 
Oldeberkoop met 1480 gram gevan-
gen vis. 10e prijs Melle de Boer van 
De Reafin uit Appelscha met 1460 
gram gevangen vis.

Viswedstrijd jeugd
Op zondag 18 juni zijn de jeugdi-
gen aan de start verschenen. Het 
parcours waar gevist werd ligt aan 
de Vicariestraat in Donkerbroek.
Wij konden op deze zeer warme 
dag 18 enthousiaste deelnemers 
verwelkomen. Om 9.00 uur klonk 
het startsignaal. Spoedig kon de 
eerste vis genoteerd worden. De 
gehele wedstrijd door werd er door 
de jeugd goed gevangen. Spijtig 
genoeg waren er twee personen die 
geen vis aan de haak kregen. De 
wedstrijdvissers werden aangemoe-
digd en van welgemeende adviezen 
voorzien door de talrijk aanwezige 
familieleden.

Uitslag:
1e prijs: Seles de Jong van De 
Rietvoorn met 480 cm gevangen 
vis, tevens is Seles in het bezit van 
de wisselbeker.
2e prijs: Tygo Moes van De Rietvoorn 
met 398 cm gevangen vis
3e prijs: Noa Menger van De Tjonger 
met 313 cm gevangen vis
4e prijs: Fieke Menger van De 
Rietvoorn met 291 cm
5e prijs: Esmee Betlehem van De 
Tjonger met 287 cm
6e prijs: Tjalling Klein De Rietvoorn 
met 269 cm
7e prijs: Jelte Sijens van De 
Rietvoorn met 189 cm
8e prijs: Lars Andre van De Tjonger 
met 164 cm
9e prijs: Matthijs Dijkstra van De 
Reafin met 158 cm
10e prijs: Milan Meijer van De 
Tjonger met 132 cm.

Viswedstrijd Ooststellingerwerfcup 2017
Ieder jaar wordt door 1 van de 5 aanwezige hengelsportver-
enigingen binnen gemeente Ooststellingwerf viswedstrijd de 
“Ooststellingwerfcup” georganiseerd. Er is een senioren en een 
jeugdwedstrijd. Deelname aan deze wedstrijd staat open voor 
leden van deze hengelsportverenigingen.



O P  ’ E  H I C H T E  -  D O R P S K R A N T  D O N K E R B R O E K  J U N I  2 0 1 718

BOONSTRA

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

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

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

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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K O R F B A L OPGERICHT

Twee en een Halve Meter
F1. 
Ze hadden het loeizwaar dit sei-
zoen. En zijn ook nog eens verder 
verjongd door de nieuwe aanwas. 
Komend seizoen zal het anders 
gaan. Beloofd.

Drie Meter-1
E1:
De E1 is kampioen !!!  Yes. En dat 
wisten we reeds, maar is leuk om 
nog eens te vertellen. WWMD kwam 
nog op gelijke hoogte. Maar dat 
maakt ons helemaal nix. Puh!
E2:
Een verrassend gelijkspel (6-6) 
tegen AVO uut Ass’n in de laatste 
wedstrijd. Mooie afsluiter van de 
competitie. Keurig.
Drie Meter-2
D1:
In de laatste wedstrijd tegen CSL uit 
Britsum werden alle registers nog 
eens flink open getrokken (zo ken-
den we ze van de zaalcompetitie). 
Een 2-14 overwinning. Onze D1. 
D2:
Onze D2 en Wordt Kwiek uit 
Jubbega is dit seizoen toch een ver-
haal apart. Onze coach Johan Frits  

Korfbaljarigen
in juli

04-07   Bea  
de Jong

11-07   Lizzi 
Bosma

16-07    Aemi  
Wiering

16-07  Anke Postma
17-07  Anouk van der Wal
18-07  Robin van der Veen
19-07  Femke van Hunen
21-07  Martijn Stalenhoef
25-07  Kalinka Brouwer
25-07  Wiebe Duin

Postma) verloren de strijd om het 
kampioenschap op het veld tegen 
Oerterp/ VKC A1. Volgend seizoen 
zien wij hen allen weer terug in 
deze teams. Houden we in de gaten.

Zeven meter –> 8 meter!!
Het was niet gelukt tegen Kinea en 
kampioen Vitesse uut Beil’n. Maar 
de laatste wedstrijd van het sei-
zoen op een snoeiheet,druk, maar 
gezellig sportpark Ontwijk werd wel 
gewonnen! En wel van de nummer 
3 in de eindrangschikking Koru 
uit Uffelte. (16-13). Dus werd er in 
stijl afscheid genomen van  trai-
ner/coach Lammert van der Veen. 
(gevolgd door veel bier en een bar-
becue (met nog meer bier) van 
senioren 1 en 2 in Haule). 3 mooie 
seizoenen met Van der Veen. In z’n 
afscheidsspeech eerde Lammert de 
vrouwen van de selectie. De mannen 
vaak in de punt (en de doelpunten-

makers), maar de 
vrouwen zijn hierbij van onschat-
bare waarde. Teamsport! Ja nou! 
(tranen).

De senioren 2 waren de ultieme ver-
rassing in de voorjaarsreeks. Want 
ze ‘trokken door’ van de op 1 na 
laatste plek naar de gedeelde 3e 
positie. Mede door de winst op HKC 
uut Hengelo in de laatste wedstrijd 
van het seizoen. TOP. Klasse.

De senioren 3 waren uitgeblust in 
de voorjaarscompetitie. Zij spelen 
komend seizoen alleen een zaal-
competitie.

De ballen van de sponsor
Vishandel Thijs van der Meulen 
heeft nieuwe ballen gesponsord aan 

Houwing is namelijk oud-WK’er. 
Maar pakt met zijn ploeg D2 wel 
alle punten tegen WK !! En dat 
waren veel ontmoetingen. Maar 
de omgangsvormen met WK zijn 
super. Erg Mooi.

Drie-en-een-halve-meter
Aniek, Aemi en Lisa zijn liefde-
vol opgenomen in de aspiranten 
B van VZK. (waarin ook al Jelmer 
Oosterloo speelde). En dus werd 
VZK/Donkerbroek B1 kampioen in 
de voorjaarsreeks. De junioren A 
van VZK/Donkerbroek (met Jelle 

EIndstanden 
VOORJAARSCOMPETITIE 2017

Pupillen D1
Quick ’21 D1 6 12
DTS (S) D1 6 7
CSL D2 6 3
Donkerbroek D1 6 2

Pupillen D2
LDODK D5 6 12
Thrianta D2 6 5
Donkerbroek D1 6 5
Wordt kwiek D2 6 2

Pupillen E1
Donkerbroek E1 6 9
WWMD E1 6 9
Boelenslaan E2 6 5
LDODK E5 6 1

Pupillen E2
DES (N) E1 6 11
AVO E4 6 7
Noordenveld E2 6 3
Donkerbroek E2 6 3

Pupillen F1
SCO F1 6 10
Wordt kwiek F1 6 10
LDODK F1 6 4
Donkerbroek F1 6 0

Senioren 1  
Vitesse (Be) 1 14 24
Kinea 1 14 23
Koru 1 14 20
Roreko 1 14 17
Donkerbroek/VZK 1 14 11
DES (N) 1 14 8
TFS 1 14 6
Leeuwarden 1  14 3

Senioren 2  
Zwart Wit (D) 3 12 24
ZKC ’19 4 12 11
HKC (He) 3 12 10
KIOS (R ) 3 12 10
VZK/Donkerbroek 2 12 10
Lintjo 3 12 9
EKC Naas 2 12 6

Senioren 3
Club Brothers 4 6 8
Kinea 3 6 8
LDODK 5 6 7
Donkerbroek/VZK 3 6 1

Junioren A
Oerterp/ VKC A2 6 11
Donkerbroek/ VZK A1 6 7
Heerenveen A3 6 6
MN en W A1  6 0

Aspiranten B
Donkerbroek/ VZK B1 6 10
DWA/ Argo B2  6 6
WSS B1 6 5
Noordenveld B2 6 3

Picture this
We feliciteren nogmaals de pupillen E1 met het behaalde kam-
pioenschap. En ook VZK/Donkerbroek B1, met Aniek, Aemi en 
Lisa in de gelederen, nogmaals gefeliciteerd.

          

Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

Het enige wat het waard
is om gestolen te worden
is de kus van een slapend kind

Joe Houldsworth

zowel de senioren als de jeugd. Top. 
Onze dank is groot. Dit is natuurlijk 
vastgelegd met onze selectie en met 
de jongste telgen: de pupillen F1.

Website
Voor een terugblik op de gebeur-
tenissen van afgelopen seizoen, 
kampioensfoto’s en wat meer naar   
www.korfbaldonkerbroek.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 !!!

Een prettige
zomerstop!
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www.postmahoveniers.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:

OEDS DE JONG MACHINES

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

‘t West 30
8435 VN Donkerbroek (NL)

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

WWW.OEDSDEJONG.NL

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

 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


