
Wonen
in een dorp
Het heeft veel voordelen om te 
wonen in ons dorp. 
We hebben bijvoorbeeld lekker 
veel ruimte. Kinderen kunnen 
heerlijk buiten spelen. Hutten 
bouwen, de straat vol kalken 
met stoepkrijt, op een vrij vei-
lige manier tegenwoordig het 
sportveld zelfstandig op de fiets 
bereiken.
Het is hier heerlijk groen al 
wordt dat in deze tijd van het 
jaar ietsje minder. Overal keu-
rige tuintjes, rondom ons dorp 
bos met mooie fiets- en wan-
delpaden.
Het elkaar groeten. Ook iets 
wat toch gelukkig nog door jan 
en alleman gedaan wordt. Ook 
al ken je al je dorpsgenoten 
niet, de mensen uit je straat 
zijn geen vreemden.
Dagelijkse behoeften zijn nog 
op loopafstand te verkrijgen.
Saamhorigheid ondervonden 
we de afgelopen maand weer 
in “het culturele”. We waren 
Donkerbroekemer met vele 
Donkerbroekemers.
Zo voelde het tenminste tij-
dens Onzichtbaar Donkerbroek. 
Veel herinneringen aan vroe-
ger werden los gemaakt tijdens 
de fietstocht met oude foto’s 
van ons dorp. Ondanks regen 
werd de gezellige markt druk 
bezocht, een school die open 
was voor iedereen en tot slot 
een muzikaal gebeuren met 
vele dorpsmuzikanten.
Maar ook tijdens het teaterrûn-
tsje kwamen vele dorpsgenoten 
op de been. 3 heel verschillende 
ienakters op 3 lokaasjes. Alles 
onder bescherming van een 
waakzame en dienstbare poli-
tie! Kleinschalig maar groots! 
En nu bezig gaan in de buurten 
voor het komende dorpsfeest 
volgend jaar. Ook typisch iets 
voor een dorp.
Al met al de klokkenluider is 
blij met dit dorp en om hier te 
wonen.
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25 Jaar Op’e Hichte
25 jaar geleden startte in 1992 de dorpskrant. Eerst was de krant 
gedrukt op A4 papier met een mooie blauwe voorkant. De krant 
veranderde in de loop van de jaren flink. De krant werd een tabloid-
formaat, er kwamen meer foto’s in, rubrieken kwamen en gingen en 
er kwam steeds meer kleur in de krant. Door de jaren heen veran-
derde ook de redactie steeds van samenstelling. Wat niet veranderde 
is dat de krant voor Donkerbroek gevuld wordt door Donkerbroek. 
Blijf allen dus kopij aan leveren dan kan onze mooie dorpskrant nog 
jaren blijven bestaan en houden we elkaar Op’e Hichte. Zie ook de 
pagina’s 10 en 11 voor een fotoverslag

Zaterdagmorgen ging om 10.00 uur 
de historische tocht van start. Het 
was zaterdagmorgen gelukkig eerst 
droog, Het aantal deelnemers dat 
in café Donkerbroek routekaartjes 
kwam ophalen druppelde mooi door. 
De tocht over 20 kilometer voerde 
langs 40 historische foto’s met een 
beschrijving van de geschiedenis 
van de locatie. Onderweg waren er 

foto’s van bijvoorbeeld het voorma-
lige posthuis, wielerbaan de Zwaluw 
bij Ontwijk, het zwembad bij de 
Tjonger, het pluimveefokbedrijf aan 
de Balkweg, maar ook aan de andere 
kant van Donkerbroek foto’s van 
plaggehutten, het NAD-kamp en de 
molen op het Oost. 

Over de dag reden ook twee bus-
sen met minder valide inwoners 

uit Donkerbroek langs de route. De 
foto’s riepen vele herinneringen op 
en ook het bezoek aan de exposite 
‘it Gruttersplak’ viel in de smaak. 
Wietze en Anita hadden hier veel 
tijd en energie in gestoken en de 
expositie prachtig aangekleed. Ook 
daar was het een komen en gaan van 
bezoekers.

Positieve reacties naar aanleiding
van Onzichtbaar Donkerbroek

Om 10 uur ging tevens de markt en 
de kinderkermis aan de Schoolstraat 
van start. Dit begon rustig maar 
gaandeweg kwam er meer publiek 
op af. Helaas begon het ’s middags 
te regenen. Het was een gezellige 
markt met muziek op de achter-
grond waar men streekproducten en 
lekker eten kon kopen.

’t Startblok had niet te klagen over 
het aantal bezoekers. De hele dag 
door was er aanloop van mensen 
die de kunstwerken van de leerlin-
gen van beide basisscholen en de 
doorlopende fotopresentatie kwa-
men bekijken. Mensen raakten met 
elkaar in gesprek over de geschie-
denis van Donkerbroek en haal-
den allerlei herinneringen op. Ook 
waren er inwoners van Donkerbroek 
die al een heel leven in Donkerbroek 
woonden maar nog nooit in de 
openbare school waren geweest, 
kortom Onzichtbaar Donkerbroek 
zorgde voor onderlinge verbinding.

Het mooiste voorbeeld van verbin-
ding was het spetterende eindoptre-
den van Looft den Heer, de Bazuin, 
Excelsior en Tsjusterrocksum. 
Gezamenlijk brachten ze vol over-
tuiging ‘ With a little help from 

my friends’ van Joe Cocker ten 
gehore. Het was prachtig. Mooi dat 
dit mogelijk is in Donkerbroek en 
eerlijk gezegd (met het dorpsfeest 
volgend jaar in het vooruitzicht) 
smaakt dit naar meer ! 

LEES VERDER OP PAGINA 3.

De organisatie van Onzichtbaar Donkerbroek kijkt terug op een 
geslaagde activiteit in het kader van 500 jaar Ooststellingwerf. 
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Maandmenu 
November 

 
Groentesoep of mosterdsoep 

*** 

Kalfsstoofschotel 
of 

Schnitzel met Jägersaus 

*** 

IJs met warme kersen 
€20,00 

Bij Stap es in. 
 Herenweg 66, Donkerbroek 

 

 

 

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen?

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

Zo geschrokken, zo onwerkelijk 

Plotseling is overleden onze markante broer,
zwager en oom

Hille Eppinga
Marten en Anna en kinderen

Dirk en Alie en kinderen

Het mysterie rond de
Moord op Lord Humphry 

Van Dune la Delle

Een gezellig, spannend avondje uit, al ronddwalend op 
het landgoed van  Dune la Delle,

Aan U  de taak om  het mysterie op te lossen

Een leuke activiteit voor uw collega’s,
buurtgenoten, vriendengroep, of …..

Kijk op www.dundelle.nl voor meer informatie

Mjumsterwei 16
9243 SK Bakkeveen
Tel. 0516 541493

 
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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Snertakties 2017/2018
Hieronder staan de data vermeld van de snertakties voor het 
komende seizoen. Knip dit bericht uit of schrijf het in uw 
agenda, want op deze dag wordt er voor u gekookt. Wilt u 
geen snert? Ze zijn ook blij met uw gift! 

28 oktober  –  18 november  –  9 december
13 januari  –  3 februari  –  24 februari
17 maart  –  7 april

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

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

BROEKJES

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

Uw kopij in de krant 
en op de dorpssite?
Stuur dit dan naar 
beide redacties!

DORPSKRANT: 
dorpskrant.opehichte@
gmail.com

DORPSSITE:
donkerbroek@gmail.com

 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

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
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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

24 november 2017
Kopij inleveren kan

tot en met
19 november 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 19 november 2017 
op het volgende mailadres: dorps-
krant.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

VERVOLG VAN VOORPAGINA

Na afloop werd het feest nog even 
voortgezet in café Donkerbroek 
waar DJ Appie de muziek verzorgde. 
Het bleef nog lang onrustig op de 
Vosseheer.

Vooraf was al gemeld dat de foto’s 
ook op zondag nog zouden blijven 
staan. Na de regen van zaterdag 
was het zondag mooi fietsweer en 
melden zich om 10 uur de eerste 
fietsers al bij ‘Stap es in’ voor een 
routekaart. Enige paniek brak uit 
omdat de routekaarten nog in het 
café lagen en men daar nog op 1 oor 
lag. Om 11 uur was het probleem 
echter opgelost en waren er weer 
volop routekaarten beschikbaar. De 
hele zondag was het een komen 
en gaan van fietsers bij de foto’s 
en werd de tegenvallende deelname 
door de regen meer dan goedge-
maakt. In het dorp zag je groepjes 
mensen met elkaar praten bij de 
foto’s. 

Rond 16.00 uur werd begonnen met 
het opruimen van de foto’s en ook 
toen waren er nog steeds fietsers op 
pad bij de route. Er waren eigenlijk 
alleen maar louter positieve reacties 
over de foto’s en het verhaal erbij en 
werd er vaak gevraagd of er nog een 
vervolg op komt.

Zelf zijn wij blij verrast dat het eve-
nement zoveel heeft los gemaakt en 
dat we zoveel positieve reacties heb-
ben gekregen. Met het dorpsfeest 
op komst gaan we zeker nadenken 
of hier volgend jaar een vervolg aan 
kan worden gegeven. 

Positieve reacties 
naar aanleiding 
van Onzichtbaar 
Donkerbroek

Dit centrum is te vinden aan de 
Fruitier de Talmaweg 15. Deze 
ruimte is belangeloos beschik-
baar gesteld door mevrouw Corrie 
Mulder.

Namens de Stichting Documen-
tatiecentrum Donkerbroek wer-
den de aanwezigen welkom gehe-

ten door Symen Timmermans. 
Halverwege het welkomstwoord 
werden de aanwezigen verrast door 
de komst van Pastoor Lubbertus 
Alberti . De Pastoor die 438 jaar jong 
is, sprak goedkeurende woorden aan 
het adres van Anne J. van der Helm 
. Grote waardering voor Anne J. van 
der Helm die het dorp een enorme 

schat aan historische informatie 
heeft geschonken. Deze informa-
tie is officieel overgedragen aan de 
Stichting Documentatiecentrum 
Donker-broek.

Na de warme woorden van Pastoor 
Lubbertus Alberti was het de 
beurt aan de Burgemeester van 
Donkerbroek , Sietse Dijkstra.

De Burgemeester nodigt iedereen 
uit om het centrum te bezoeken en 
onthult vervolgens het spiksplinter-

nieuwe logo dat geïnspireerd is op 
de Dorpsvlag . 

Het Documentatie Centrum 
Donkerbroek beschikt over een 
schat aan informatie over beroepen, 
winkels van toen, verenigingen, 
bewoners van huizen enz. Je kunt 
er elke vrijdagmiddag van 13.30 tot 
16.30 terecht. Afspraken over ande-
re tijden kunnen gemaakt worden 
met de beheerder ( 0516-491887).

Pastoor Lubbertus Alberti bij opening 
Documentatiecentrum Donkerbroek

Voorafgaand aan het evenement Onzichtbaar Donkerbroek, 
werd op zaterdag 30 september het Documentatiecentrum 
Donkerbroek geopend.

PEPERMUNTACTIE

Chr. Jeugdwerk Donkerbroek

1 zakje  € 2,00

3 zakjes  € 5,00

Vrijdag

3 november

vanaf 

18.00 uur

komen we bij u 

langs!

Donderdag 30 november is er weer 
een inloopmiddag. Dit belooft een 
gezellige middag te worden. We 
hebben namenlijk een trekzakgroep 
uitgenodigd.

De groep bestaat uit 5 perso-
nen. Zij spelen oude liedjes en 
Sinterklaasliedjes. Lijkt het U leuk 

om deze middag bij te wonen. 
Kom dan gerust even bij ons bin-
nen kijken. Locatie: Pro Rege , 
Donkerbroek. Tijd: 14.30 – 16.00 
uur. Kosten: € 2,00

Heeft U vervoer nodig dan kunt 

Inloopmiddag 30 november

Zangavond in 
Donkerbroek
Het is traditie dat deze zangavonden 
met liederen uit Johannes de Heer 
plaatsvinden op de 1e advent en 
op Palmpasen. Zondag 3 december 
is het 1e advent en dan hebben we 
dus weer een zangavond. Het is 
inmiddels al de 46e keer dat er een 
zangavond gehouden wordt.

Naast deze liederen uit de bun-
del van Johannes de Heer worden 
er ook gedichten voorgedragen. 
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 zul-
len zij solistisch te horen zijn.

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

U bellen met volgende contactper-
sonen: Haule: Hanny Vermeulen, 
tel. 0516- 858041 of Donkerbroek: 
Aaltje Kalteren, tel. 0516-491757

De volgende inloopmiddag is op 28 
december. Noteer deze data op uw 
kalender!
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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

www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s

’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525        06 230699687 
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Het kleine doden
Vanuit het buitenland brengt de televisie ons dagelijks een flinke portie 
van het grote doden. Er wordt niet op een mensje meer of minder geke-
ken. Onverstoord eten we ons bordje leeg. We zijn het gewend en het 
speelt zich af op een veilige afstand.
Zowel in Bakkeveen als in Haulerwijk vindt een plofkraak plaats. So be 
it. Materiele schade en niemand gewond. “Hebben we ook nog eens wat 
nieuws te vertellen”, zeggen we met enig gevoel voor humor.
Maar … .
Maar dan het kleine doden. Wat heeft de kleine dood van Anne Faber 
velen diep geraakt. “Ik laat mijn dochter ook ’s avonds ook van Drachten 
naar Donkerbroek fietsen”, denkt een ouder. “Kan dat nu nog wel?”. 
“Nee, Anne, we hebben je niet kunnen beschermen”, lees ik op Face-
book. Ik schrik van de harde taal. De ene harde uiting lokt een nog har-
dere en grovere uitlating uit. En zo maar komt in mijn hoofd een beeld 
op. Van twee treinen die met enige snelheid op elkaar afkomen omdat 
ze aan elkaar gekoppeld moeten worden. Om de dikste schokken op te 
van-gen zitten er stootkussens tussen. De dikste schokgolven worden 
ge-dempt. Gelukkig maar.
In mijn dagelijkse leven zoek ik mensen die als die stootkussens willen 
zijn. Botsende en duwende mensen hebben we al genoeg. De één slaat, 
de ander mept nog harder terug. De ene duwt, de ander duwt nog har-
der. De ene scheldt, de ander scheldt met nog meer grof geschut terug. 
Wie niet zo welbespraakt is, wordt bang.
 “Voor je het weet, krijg je een snauw”.
En als we uit onverwachte hoek uit gesnauwd worden is het huis te 
klein: ‘Wat me nou toch overkomen is”. 
Lange tenen. Korte lontjes, individualisten en egoïsten. Druk. Grote 
mon-den. Vul maar aan … . 
Maar ik ben op zoek naar stootkussens. Wijze mensen. Mensen die 
wijs-heid uitstralen. Snapt u het beeld. Als twee treinen op elkaar af 
denderen en geen enkel stootkussen vangt de klappen op … . Ik wil niet 
in de trein zitten. Je krijgt rare ongelukken.
Soms zie ik zo maar achter mensen treinen rijden. Treinen boordevol 
ongenoegen en boosheid. Wat hebben mensen soms wat ongenoegen 
aan boord. En als die treinstellen (met hun buik vol ongenoegen) op 
el-kaar af denderen en er zit geen stootkussen tussen … . Ik wil er niet 
aan denken.
Een ander mag dat dan een “kop-van-jut-mentaliteit” vinden, ik vind 
het eerder stootkussens. We hebben wijze mensen nodig die de dikste 
klap-pen dempen en met wijsheid de liefde en compassie terugbrengen 
in de samenleving.
“Als jij als pappa of mamma je kind voor gaat in het grauwen en het 
snauwen dan weet je kind niet beter dan dat we grauwen en snauwen”. 
En zomaar komen we thuis: “Ik werd me onderweg toch een partijtje 
uit gesnauwd …”. 
Ja, hoe zou dat toch komen.
Als u de volgende keer weer een recept van dokter Grotenhuis mee-
krijgt, hoop ik maar dat de dokter u daar ook een recept voor mee geeft: 
“Iets meer zorg en compassie graag. Open uw en jouw oog voor het 
kleine doden! Krassen op de ziel is echt geen feest!”

Tsjerkeproat

SINTRUMTSJERKE

Zondag 29 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Bijbelzondag

Woensdag 1 november
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Dankdag voor 
gewas en arbeid, dienst in 
Laurenstsjerke

Zondag 5 november
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: fruitdienst / kof-
fiedrinken

Zondag 12 november
9.30 uur: ds. L. de Ruiter, 
Drachten
Bijzonderheden: geen

Zondag 19 november
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Zondag 26 november
10.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: laatste zondag 
kerkelijk jaar

Zondag 3 december (1e advent)
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig 
Avondmaal / koffiedrinken

Zondag 10 december (2e advent)
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

LAURENSTSJERKE

Zondag 3 december (1e advent)
19.30 uur: mw. A. Kalteren
Bijzonderheden: missionaire zang-
avond in de Laurenstsjerke

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Verschijning:
• Vrijdag 24 november
• Vrijdag 22 december

DORPSKRANT DONKERBROEK
Verschijnings-
datum 
Dorpskrant
in 2017

We zijn erg blij dat we door de 
laurensstjerke, cafe vosseheer en 
coupplaza gastvrij werden ontvan-
gen om deze éénakters voor het 
voetlicht te kunnen brengen. 

Op fekansje 
In coupplaza namen de spelers het 
publiek mee naar een gezin, ze zijn 
samen op weg naar hun vakantie 
bestemming, Ausfahrt in Duitsland. 
De voorbereidingen en de reis 
brachten de nodige hilariteit , stress 
en komische situaties met zich mee. 
Daarnaast werd het publiek aan-
vullend vermaakt met de gefilmde 
beelden over de voorbereidingen 
van deze bijzondere vakantie.

Spelers: Jan Reinders, Arianne 
Huisman, Remmelt Huisman, Anna 
Gré Veldkamp en Johannes van de 
Heide. 
Souffleur: Doety Miedema 
Regie : Tineke Nicolai 
Techniek : Wiebe Teijema , Arjen de 
Ruyter en Johanna van der Wal ( 
filmbeelden ) 

Dus hy sûpte...
In cafe Vosseheer ontmoeten vier 
vrouwen elkaar, voor een spontaan 
georganiseerde reünie van oud klas-

genoten. Er worden herinneringen 
uitgewisseld en uiteraard wordt er 
geklonken op de hernieuwde ont-
moeting. 

Dat echter niet altijd alles is wat het 
lijkt te zijn, en dat een ieder haar 
herinneringen zelf inkleurt wordt 
langzamerhand duidelijk. Een stuk 
met humor, muziek, impact en 
emotie op de reünisten. 

Spelers: Petra van der Bor, Sjoukje 
de Haan, Marianna Lindeboom en 
Jildau Terwal 
Souffleur: Marie Lindeboom 
Regie: Tineke Nicolai
Techniek: Ruurd van der Veen en 
Wietze Nuwolt 

Skeind
In de Laurens-
tsjerke werd het 
verhaal vertelt 
van een vrouw 
die terugblikt op 
haar leven en tot 
op heden en zoe-
kende is en blijft. 
De Laurenstjerke 
bood een prach-
tig podium voor 
dit gevoelige ver-
haal. Een mono-

loog ondersteunt door gitaarspel en 
live muziek en zang maakten deze 
voorstelling compleet.

Een Fryske première, waarbij de 
schrijver Hans Pijpers die speci-
aal voor deze voorstelling naar 
Donkerbroek was gekomen, na 
afloop vol lof was over de vertolking 
van zijn stuk. 

Speelster: Ingrid de Vries 
muzikale begeleiding: Bert Dopstra
Souffleur: Willy Brinksma 
Zang en begeleiding : Janny Bakker 
en Okke Postma 
Regie: Tineke Nicolai 
Techniek: Leendert Roffel en 
Johanna van der Wal

Foto hieronder:
Fragment van ‘Skeind’

Spilersnocht viert 40 jarig
bestaan met teaterruntsje
Ter gelegenheid van het 40 jarig jubileum amateur toneel in 
Donkerbroek werden er op 6,7, 13 en 14 oktober op drie loca-
ties in het dorp op loopafstand drie totaal verschillende stukken 
opgevoerd door Toanielselskip Spilersnocht. 

Fragment van ‘Dus huy sûpte’

Fragment van ‘Op fekansje’
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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

OEDS DE JONG MACHINES

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

‘t West 30
8435 VN Donkerbroek (NL)

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

WWW.OEDSDEJONG.NL

Voor al uw 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: 06-15048134www.postmahoveniers.nl
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DORPSAGENDA

OKTOBER:
29 19:30 uur sintrumtsjerke: De Bazuin: Gouden koralen

NOVEMBER:
4 20.00 uur Café Donkerbroek: “Nancy and the Sinatras”
11 Café Donkerbroek: Popquiz

Maar toen de voorzitster van 
Donkerbroek Martha Veenstra, de 
aandacht vroeg keerde iedereen 
zich vol verwachting naar haar. De 
CPB’s van Oudeschoot, Jubbega-
Oudehorne-Mildam en Donkerbroek 
hadden zich verzamelt om, wat wel-
eens de laatste rayonbijeenkomst 
zou kunnen worden, te vieren.

Martha opende de vergadering 
met iedereen welkom te heten in 
het bijzonder de mensen die deze 
avond voor ons zullen verzorgen 
Adriana Westra en Ab Mulderij van 
‘vermakelijk entertainment’ en de 
afgevaardigde van het bondsbestuur 
mevr. Hinke Baas. Zij begon de 
avond met het toepasselijke gedicht 
“Toen en nu” waarna zij ons voor 
ging in gebed en we het lied “Wat de 
toekomst brengen moge” zongen. 
Martha las een korte meditatie over 
prediker7:10, “En vraag jezelf niet af 
waarom het vroeger beter was”.

Hierna kwam Hinke Baas aan het 
woord met de mededelingen vanuit 
het Bondsbestuur. Martha bedankte 
Hinke Baas voor de prettige wijze 
waarop zij als afgevaardigde van het 

bestuur ons de afgelopen jaren op 
de hoogte heeft gehouden.

Na dit zakelijk gedeelte kwam Tetje 
(Adriana Westra) aan het woord. Zij 
zette meteen de goede sfeer neer 
met het lied “Als de zon schijnt”. 
Een hilarische beschrijving van 
haar familie, aangevuld met vele 
liederen die uit volle borst meege-
zongen konden worden, volgde. Een 

voltreffer was het lied “Het dorp” 
waarbij op de beamer oude foto’s 
van Donkerbroek te zien waren. Dit 
was een grote verrassing voor de 
aanwezigen. 

Na de pauze waarin er weer een lek-
ker bakje koffie geserveerd werd en 
de laatste koekjes en arretjescake 
genuttigd konden worden, ging het 
programma verder. 

De hele familie van Tetje passeerde 
de revue. Tante Alie (zo lelijk als 
de nacht) die zo graag danste, oom 
Filip die voor de poen zorgde, oom 
Jan met zijn gat in de hand en Etsje 
en Eelke in hun ‘woanskip’. We 
leerden hen allemaal kennen. Het 
tasje met het flesje 4711, wat weer 
herinnerde aan andere geuren die 
minder lieflijk waren, kwam voorbij 
en overal was een dolkomisch ver-
haal bij. Het was een heerlijke ont-
spannende avond. De lachspieren 
werden goed gebruikt. Aan het eind 
bedankte de voorzitster de beide 
entertainers, want ook Ab die het 
geluid en beeld regelde had zijn 
rol in de voorstelling, van harte 
voor deze geweldige avond. Tot slot 
zongen we nog het bondslied en we 
besloten de avond met het zingen 
van “Ga met God en Hij zal met je 
zijn”, waarna de voorzitster ons wel 
thuis wenste.

Hilarische avond, rayonvergadering van CPB

Gehouden op 18 oktober in Pro Rege Donkerbroek. De zaal was 
helemaal gevuld en de dames genoten van een heerlijk kopje 
koffie mét. Het geroezemoes van gezellig contact maken met de 
buren om je heen overstemde het geluid van de microfoon bijna. 

De Zes manieren 
om te vieren
In Donkerbroek houden we wel van 
een feestje. Zeker als er een grote 
tent staat, weten wij in ons mooie 
dorp wel hoe we een feestje moeten 
vieren. Het vieren van de kleine 
dingen zit wat minder onze natuur. 
Hoe vier je bijvoorbeeld dat de 
dorpskrant 25 jaar geleden is opge-
richt? Daarom DeZes! tips voor het 
feestelijk lezen van de dorpskrant.

Hang de vlag uit
Hij wappert zo lekker in de wind, 
onze dorpsvlag. Stel je voor dat je 
als bezorger naast elke brievenbus 
die je aandoet om je krant te bezor-
gen, begroet wordt door die mooie 
vierkleur met zijn gele baan zwarte 
driehoek en rode griffioen. Dan is 
het bezorgen ook een feestje.

#DoeDeKlokkenluider
Tegenwoordig is “Dabben” helemaal 
in. Een trend onder de jeugd. Je 
beweegt je armen, voor je hoofd 
langs, schuin opzij. Om de klokken-
luider te eren kunnen we als dorp 
best een eigen hype beginnen door 
op social media de klokkenluider na 
doen. Voor je het weet ga je viral

Organiseer een leesfeestje
Nodig je vrienden buren of familie 
uit en ga samen feestelijk de krant 

lezen. Borrelnootjes op tafel, wat te 
drinken er bij, om vervolgens per 
toerbeurt een artikel voor te lezen. 
Als je het nog feestelijker wil maken 
kun je bijvoorbeeld pianomuziek 
gebruiken als begeleiding tijdens 
het voorlezen. Voor je het weet gaat 
het dak er af

De krant feliciteren
Een krant feliciteren hoe doe je dat? 
Geef je drie zoenen of schud je hem 
de hand? Het beste en makkelijkste 
kun je de krant feliciteren door op 
facebook de pagina te “Liken”. Dat 
vinden wij dan weer leuk.

Kom zelf in de krant
Op’e Hichte is een krant voor 
Donkerbroek door Donkerbroek. 
We hebben de krant 25 jaar kunnen 
vullen door de kopij die uit het dorp 
komt. Op de redactie hangt niet 
voor nietes een tegeltje: Met mooie 
kopij maak je de redactie ontzet-
tend blij!

De afterparty
Hoe leuk de krant ook is, er komt 
waarschijnlijk een punt dat je alles 
hebt gelezen. Dat klinkt heel erg, 
maar gelukkig kun je meer met de 
krant dan alleen lezen. De krant 
is ook uitermate geschikt om een 
leuke feesthoed van te vouwen. En 
mochten je origami kunsten tegen-
vallen, dan kun je altijd nog krantje 
mep spelen.

Ooststellingwerf moet in 2030 
energieneutraal zijn. Dat is onlangs 
met de vaststelling van het nieuwe 
milieubeleidsplan door de gemeen-
teraad nogmaals bevestigd.

Wat betekent dat voor de inwoners 
? Wat wordt er van hen verwacht ?
Op 1 november a.s. wordt in het 
dorpshuis Ald Leger in Waskemeer 
een informatiebijeenkomst geor-
ganiseerd voor de inwoners van 
Donkerbroek, Haule, Haulerwijk en 
Waskemeer.

Er worden presentaties gehouden 
over de achtergronden van deze 
doelstelling, over het zelf opwek-
ken van stroom. Verder kunnen de 
bewoners een speciale meter bestel-
len waarmee het energiegebruik van 
de eigen apparaten kunnen vaststel-
len. Een medewerker van Sameen 
zal een toelichting geven over het 
gebruik van deze meter. De meter 
wordt gratis beschikbaar gesteld 
door de gemeente Ooststellingwerf. 
Na deze presentaties volgt een 
gesprek met de aanwezigen over 
hun ideeën over en ervaringen met 
dit thema. Verder wordt een presen-
tatie gehouden over het thema Afval 

met als titel: ‘Ho, niet in de kliko’

De bijeenkomst wordt georgani-
seerd door de werkgroep Duurzaam 
Overtjonger, een initiatief van de 
plaatselijke belangen van de vier 
dorpen. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 
uur) en de toegang is gratis.

Energieneutraal,
maar hoe ? 

Nierstichting 
collecte 2017
De jaarlijkse Nierstichting collecte 
is dit jaar gehouden van 17 t/m 23 
oktober. Er is een bedrag van 806,77 
euro opgehaald! Gevers en collec-
tanten heel erg bedankt hiervoor!

Bijna drie uur is ze daar mee bezig 
geweest en inderdaad aan het eind 
van de ochtend zongen we zelfs 
driestemmig. En het klonk nog 
mooi ook!

We begonnen met in een kring staan 
en voorzichtig oefeningetjes doen. 
Voeten losmaken, armen, hoofd, 
enz. Daarna zachtjes de stembanden 
losmaken door Ahhhh te zingen. 

Niet Hahhhhh want dan krijg je een 
droge keel. Ze bracht het allemaal 
zo enthousiast en leuk dat we inder-
daad allemaal ( we waren met 13 
dames inclusief de schoonzus van 
Loes) stonden mee te doen. En wie 
moeite had met staan mocht ook op 
een stoel gaan zitten. 

Hierna begon ze met onzin liedjes. 
Zonder woorden alleen geluid. En 

toen wat Afrikaanse liedjes. We wer-
den steeds enthousiaster. Gingen 
door elkaar heen lopen, wat dansen, 
alles mocht als je er maar plezier 
in had. En dat hádden we. Ook 
de Engelse liedjes gingen erin als 
koek. Tweestemmig, driestemmig, 
we draaiden onze hand er niet meer 
voor om.

Om half een gingen we allemaal 
naar huis met een grote glimlach 
op het gezicht en een prettig liedje 
in ons hoofd

Vrouwen van Nu krijgen les in stemexpressie

Woensdag 11 oktober was een geweldige ochtend voor de 
vrouwen van Nu. Mevrouw Beijderwellen heeft ons verteld dat 
iedereen kan zingen. 
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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

 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

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

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

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

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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50 jaar
Donkerbroek 
in het nieuws

Bron: Friese Koerier
12 oktober 1967

Damclub 
Donkerbroek
Voor de onderlinge competitie zijn 
er in het nieuwe seizoen al weer 
spannende wedstrijden gespeeld, 
hier volgen de uitslagen:

J. Klooster - J. Sikkens ............... 1-1
B. van Ek - J.Smid ...................... 2-0
L. Snijder - L. v.d. Sluis ......2-0 J.D. 
Klooster - H. Hoks ...................... 1-1
B. vqn Ek - J. Klooster ............... 1-1
J. Smid - L. Snijder .................... 2-0
J.D. Klooster - J. Klooster .......... 2-0
J. Sikkens - L. v.d. Sluis ............. 1-1
G. Poortinga - B. van Ek 1-1
N. Otter - L. v.d. Sluis ................ 0-2
H. Hoks - J.Smid ........................ 0-2
J. Sikkens - L.Snijder ................. 2-0
B. van Ek - N.Otter ..................... 2-0
J. Smid - J.D. Klooster ............... 1-1
J. Klooster - H.Hoks ................... 2-0

Voor de P.F.D.B. was de eerste wed-
strijd geen succes daar we met 5 
spelers waren begonnen we al gelijk 
met 2 punten achterstand.

Brisum 2 - Donkerbroek ............ 9-3
1. R. Winkel - -------- .................. 2-0
2. S. Terpstra - J.D. Klooster ...... 1-1
3. R. Toering - L. v.d. Sluis ......... 1-1
4. E.Terpstra - J. Sikkens ........... 2-0
5. H. Schaaf - H.Hoks ................. 1-1
6. S. Schaaf - J.Klooster ............. 2-0

In 1977 hebben een aantal inwo-
ners van Haulerwijk het besluit 
genomen om in Haulerwijk een 
afdeling van de Zonnebloem op te 
richten.

In de afgelopen veertig jaar hebben 
vele vrijwilligers voor veel mensen 
met een fysieke beperking allerlei 
activiteiten ondernomen om ook 
deze doelgroep aan het sociale ver-
keer te kunnen laten deelnemen.

De vrijwilligers proberen voor deze 
mensen contacten te leggen en 
gezelligheid te brengen. Inmiddels 
is de afdeling uitgebreid met de 
dorpen Donkerbroek, Waskemeer, 
Haule en Een. De afdeling wil dit 

40-jarige bestaan graag vieren met 
vrijwilligers, oud-vrijwilligers en 
bestuursleden en de huidige doel-
groep van de Zonnebloem. Op 7 
december a.s. om 14.00 uur in de 
Enter in Haulerwijk.

Oud-vrijwilligers en bestuursleden 
kunnen zich vóór 01-11 a.s. aanmel-
den voor deze bijeenkomst bij de 
secretaris Rixt Meijer 0516 422702. 
Of via email
rixthilbrand@kpnplanet.nl

Uitslag Zonnebloem loterij
De trekking van de zonnebloemlo-
terij is geweest en de uitslag daar-
van kunt u vinden op: www.zonne-
bloem.nl/loterij/uitslag

Veertig jaar Zonnebloem

Wie is Jacob?
“Mijn naam is Jacob Kroondijk. 
Geboren en getogen in Donkerbroek 
aan het Bovenveld op een boerderij. 

Sinds 29 jaar ben ik getrouwd met 
Eekjen en zolang woon ik ook hier 
aan de Buursterlaan. Ik heb drie 
kinderen waarvan er nog twee thuis 

wonen. Ik heb altijd in het bank-
wezen gewerkt op het gebied van 
hypotheken. Op dit moment ben ik 
“in between jobs”.

Wat zijn je hobby’s Jacob?
“Tuinieren, vooral de volkstuin en 
de groentetuin daarin. Ik fiets en 
wandel graag. En een grote hobby 
is de genealogie. Deze hobby is ont-
staan toen ik ontdekte dat mijn verre 
voorvader in 1813-1815 gevochten 
heeft in de Slag bij Waterloo tegen 
Napoleon. Hiervoor heeft hij zelfs 
een herdenkingskruisje ontvangen. 
Zo is de nieuwsgierigheid ontstaan 
en is het een hobby geworden om 
het verleden uit te zoeken.”

Waar word je blij van ?
“Goede gezondheid en ik zou heel 
gelukkig worden als we een nieuwe 
school zouden krijgen”

Waarom ben je bij de krant 
en sinds wanneer?
“Sinds 2008, net als Martje ben ik 
toen gevraagd. Een dorpskrant vind 
ik een heel mooi iets. We moeten 
trots zijn op onze vrijwilligers. Ik 
ben ook trots op deze redactie. Mijn 
zorg is dat de maatschappij veran-
dert en er steeds minder vrijwil-
ligers komen.

EVEN VOORSTELLEN . . . 
Deze keer onze laatste “even voorstellen”, voorzitter Jacob 
Kroondijk

Historie klok
Dorpsbelang heeft een bordje aan de zuil van de klok
bevestigd waarom en aan wie de klok te danken is.

Dit jaar is erg bewogen geweest 
voor de ijsclub Donkerbroek, in 
samenwerking met de Nachtdravers 
hebben we een poging gedaan om 
geld uit het Fonds Ooststellingwerf 
te bemachtigen, vele stemmen kre-
gen we van het publiek maar het 
mocht niet baten, de jury had een 
ander idee over de verdeling van 
het geld.

Nu gaan wij niet bij de pakken 
neer zitten en gaan samen met de 
nachtdravers in een rustiger tempo, 
proberen een aantal wensen in en 

om het clubgebouw aan passen en 
vernieuwingen aan te brengen.

Zoals u op de foto ziet, is er al een 
verhard tegelpad aangelegd om de 
bereikbaarheid te verbeteren, deze 
winterperiode houden de nachtdra-
vers en ijsclub Donkerbroek geza-
menlijk een snertaktie op 3 Februari 
'18, wilt u zich spontaan aanmelden 
om te komen helpen venten kan dat 
natuurlijk , heel graag zelfs, dan bij 
een bestuurslid aanmelden.

De contributie word in de maanden 
november/december geïncasseerd 

via automatische incasso of nog 
contant bij u gehaald. Leden gezin 
€ 5,00 en Alleenstaanden € 3,50 
Donateurs betalen € 2,50.

Heeft u nog iets dat u met de ijs-
club wil bespreken of vragen aan 
de ijsclub, dan is er de ALGEMENE 
LEDENVERGADERING OP 10 
NOVEMBER'17 AANVANG 20 
UUR BIJ CAFÉ DONKERBROEK 
Vosseheer 4 

Verder hopen we op een strenge 
winter met veel schaatsplezier op 
onze mooie ijsbaan.

Uw ijsclub bestuur.

IJsclub Donkerbroek nieuws

Het is voor ons geen onbekend 
water hier. Velen van ons vinden dit 
een mooie locatie om er een hengel-
tje uit te gooien. Goede bereikbaar-
heid per auto, parkeren langs het 
water, en ook niet al te ver van huis.

Het mooie weer liet ons wat in de 
steek vanochtend: veel wind en veel 
regen. En ondanks dat de meesten 
van ons er goed op waren gekleed, is 
het toch wat minder prettig vissen 
met wind en regen op je kop.

De vis liet zich al snel zien op 
de stekken. Weliswaar geen groot 
formaat vissen, maar wel redelijke 
aantallen. Na verloop van tijd kon 
menigeen merken dat het stil zit-

ten in weer en wind zijn tol eiste. 
Verkleumde handen maakten het 
beazen van de haak er niet gemak-
kelijker op.

Uiteindelijk kende deze ochtend, 
zoals gebruikelijk bij ons, 5 win-
naars:

1e Leon Visscher met 5130 gram
2e Johan Hoekstra met 4250 gram
3e Henk Hoekstra met 3130 gram
4e Jan Rozenberg met 2680 gram
en
5e Teun de Vries met 1580 gram

De winnaars van seizoen 2017 zijn 
de volgende personen:

1e Jan Rozenberg

2e Leon Visscher
3e Berend Joustra
4e Jan W. van der Molen
5e Gradus Schievink

Na afloop van deze laatste visdag 
van 2017 hebben wij gezamenlijk 
een hapje gegeten bij de chinees 
in Haulerwijk. Daar vonden ook de 
prijsuitreikingen plaats.

Na een gezellige maaltijd ging ieder 
zijn weegs, om wellicht op 28 okto-
ber nog op te komen dagen op de 
roofvisdag die gehouden zal worden 
in Sneek. Zie meer hierover op onze 
website: www.hsv-de-kleine-dobber.
nl 

Namens het bestuur:
hopelijk tot bij de wedstrijden in 
2018!

Laatste viswedstrijd 
hengelsportseizoen 2017
Zaterdag 7 oktober was de laatste wedstrijd van dit jaar voor 
hengelsportvereniging De Kleine Dobber. Vanochtend zijn er 11 
leden die meegaan richting Mildam. 



Om te vieren dat de krant 25 jaar bestaat zijn we de archieven in gedoken. Bladerend door meer dan 250 kranten, komen de 

meest bijzondere dingen voorbij: Bijzondere jaargangen, grote gebeurtenissen in het dorp, sporters, klein nieuws en bedrijven 

die openen en sluiten. Het is teveel om hier kwijt te kunnen, daarom hier een bloemlezing uit 25 jaar Op’e Hichte.

25 jaar Op’e Hichte in beeldDe eerste krant komt 
in september 1992 uit 
op A4 papier. 
De krant lijkt nog veel 
op de HDT krant die 
een paar jaar daar-
voor stopte.

1992 SEPTEMBER

De naam
Op’e Hichte

is een feit!

De tweede 
jaargang start 
de krant op 
krantenpapier 
en in tabloid-
formaat. 
Dezelfde grote 
zoals we 
de krant 
nu kennen.

1993 OKTOBER

1996 DECEMBER

De krant krijgt zijn bekende kop. Vanaf nu is er ook 
elke maand een column van de klokkenluider voor op 
de krant te vinden.

1997 SEPTEMBER

1998 JANUARI

De vrijmarkt tijdens 
Koninginnedag 
bij het dorpshuis 

2000 APRIL

2000 OKTOBER

2001 JANUARI

SV Donkerbroek krijgt de deegmachine 
van bakker De Jong.

2001 MAART

2002 APRIL

1996 MEI

2002 JUNI

2003 JUNI

2003 SEPTEMBER

2004 JUNI

1994 JULI

Het HD-feest wordt voor de 
eerste keer georganiseerd.

Donkerbroek staat maanden op de kop door de
herinrichting van de Herenweg.

1998 SEPTEMBER

2005 APRIL

2006 APRIL

2007 MEI

2008 NOVEMBER

2012 APRIL

2012 APRIL

2012 OKTOBER

2009 MEI

Naast nieuws zijn er in de 
krant ook vaak artikelen 
te  vinden die vertellen 
over de geschiedenisvan 
het dorp. Anne J. van der 
Helm schreef hier over de 
vlag van Donkerbroek.

Vrijwilligers aan de slag 
op de natuurwerkdag in 

Ontwijk

Na 11 jaar 
klokkenluiden 
moet een 
vakantie 
kunnen 
toch?

Een groot drum spektakel bij 

de supermarkt

2006 APRIL

2010 NOVEMBER

2013 JANUARI

2013 MAART

2014 FEBRUARI

2012 JULI

2014 SEPTEMBER

2015 SEPTEMBER

2016 MAART

2016 NOVEMBER

2017 FEBRUARI

2017 MEI

2014 JUNI

De korfbal van SV Donkerbroek 
speelt 4 wedstrijden in 1.

Jantsje Nijholt wordt 
onderscheiden voor 
het vrijwilligerswerk 
dat ze doet voor o.a. 
Vakantiespel

Het leek er even op dat de 
krant zou stoppen, toch 
kwam er een nieuwe redactie 
en kon de krant voortbestaan. 

De krant is vanaf nu helemaal in kleur.

Groot transport 
van opslagtanks 
naar Langelo.

1993 SEPTEMBER

1996 MAART

1995 APRIL

1992 DECEMBER

1997 JULI

1996 JULI 1999 MAART

1999 MEI

1999 NOVEMBER

Wat jaren een grasveld was 
veranderd  eindelijk in de 

straat die  we nu kennen als 
de  schoolstraat.

1999 JULI

2006 MEI

2009 SEPTEMBER

2009 OKTOBER

Het eerste 
iepenloftspul in 
Donkerbroek.

2004 APRIL

2010 JUNI

2009 NOVEMBER

2014 JANUARI

2016 JANUARI

2016 OKTOBER

2011 NOVEMBER

2011 MAART

Elk jaar 
gaan kinderen 
tijdens 
Sint-Maarten 
met kleurige 
lampions langs 
de deuren

De omslag 
en midden-
pagina zijn 
nu in kleur!
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Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

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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Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl

Een aandeel in elkaar

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

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

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

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

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheek-
gesprek.

Vandaag
bellen.

eubelstoffeerderij

Visser
Leeksterweg 2A, 8433 KV Haulerwijk
Tel./fax (0516) 42 31 70

UW ADRES VOOR:

 Herstofferen van meubelen  Buitenmeubelen
 Caravan- en bootkussens  Autostoffering
 Meubelstoffen  Leer
 Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.)  Brocante
 Kleinvakartikelen

www.visser-stoffering.nl

Tevens leveren wij ook tapijt,

laminaat, P.V.C., vinyl en gordijnen
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Voor veel vogels kan worden vast-
gesteld dat de stand achter uit gaat. 
Gelukkig is dat niet voor toepas-
sing van de putter. 

Afgelopen zomer zag ik ze heel vaak 
fouragerend op de aren van gras. Nu 
is er niet zoveel gras dat in bloei mag 
komen maar op enkele percelen was 
dat wel het geval. Het hoofdvoedsel 
was en vandaar haar tweede naam 
het zaad van distels, hij heet dus 
ook wel distelvink. Distels vindt je 
echter alleen nog maar op enkele 
overhoekjes en braakliggend terrein 
en wat natuur gebieden. Ze hebben 
dus hun leefwijze aan gepast. 

Het voedsel bestaat voornamelijk 
uit zaden en een favoriet is de paar-
denbloem, maar ook worden er wel 
insecten gegeten en vooral de jon-
gen worden met insecten gevoerd. 
Dat is nodig voor het noodzakelijke 
eiwit gehalte dat de jongen nodig 
hebben en het is een manier om de 
soort in stand te houden. Soms kun 
je ze in de winter ook op de voeder-
tafel aantreffen. Helaas zijn er bijna 
geen distels meer. 

Grote aantallen heb ik gezien langs 
een pad in de Van Oordts Mersken 

waar een kraag van uit gebloei-
de distels stond. Ze deden zich te 
goed aan het zaad van deze plan-
ten. Werkelijk een pracht gezicht. 
Aantallen volgens Sovon x 1000.

Het is deels een standvogel wat 
inhoud dat ze niet zover wegtrekt in 
de winter. Een deel van de wintervo-
gels komen uit noordelijke streken. 

Het liefst houden ze zich op in 
parken en tuinen en in de al ver-
melde overhoekjes. Ze broeden in 
vrij hoge bomen en dan maken ze 
hun nest  op het uit einde van de 
takken. Het legsel bestaat uit 4 tot 6 
eieren en de broedtijd  bedraagt 14 
tot 18 dagen. Dan na enkele weken 
vliegen de jongen uit en worden ze 
nog een poosje bijgevoerd. Soms 
volgt er nog een tweede legsel. De 
vogels zijn monogaam wat betekend 
dat ze hun hele leven trouw blijven 
aan elkaar. De zang is niet zo wel 
luidend en is meer een getwitter.

Het zijn heel fraai gekleurde vogels 
die bijna tropisch aandoen ze wor-
den ongeveer 12 centimeter groot 
en behoren tot de familie van de 
vinkachtigen.  De  beide vogels zijn 
niet van elkaar te onderscheiden. 
Niet alleen het mannetje zingt ook 
het vrouwtje doet dat, dit komt 
maar bij weinig vogelsoorten voor. 
De vlucht is ook zoals bij de vinken 
een golvende vlucht. Dat het een 
fraaie vogels is die ook veel in de 
artistieke wereld voor komt bewijst 
wel het wereldberoemde schilderij 
van Carel Fabritius dat geschilderd 
is in 1654 en in het Maurits Huis in 
Den Haag hangt.   

 In het bijzonder moet u er op letten 
dat het vogeltje op een houten bakje 
zit wel aan een lijn maar dat links 

Het Puttertje
Latijnse naam: Carduelis Cardulis

Fryske namme: Putter

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. 

Uw gazon winterklaar
We merken dat er veel vragen zijn over 
hoe u het gazon kunt verzorgen richting 
de winter. Daar om in dit artikel een kleine 
samenvatting.
 
Gazononderhoud najaar
Je gazon kan wel wat extra verzorging 
gebruiken om sterk, stevig en gezond de 
winter door te komen. Ga daarom in het 
najaar vast aan de slag om je gazon voor te 
bereiden op de kou. 
In de winter krijgt je gazon te maken met 
extreme weersomstandigheden zoals vorst 
en veel neerslag. Een dichte gezonde gras-

mat in het najaar zorgt ervoor dat je gazon 
goed de winter doorkomt. Voorkom dat er 
een dikke laag bladeren op je gazon komt te 
liggen want de bovenlaag wordt dan licht- 
en luchtdicht afgesloten. Daardoor kan mos 
ontstaan. Hark het blad daarom steeds weg 
en gebruik het bijvoorbeeld als bescherm-
laag op de bloembollen of borders. Maai in 
oktober het gazon voor de laatste keer en zet 
de messen wat hoger. Daarnaast is bemesten 
ontzettend belangrijk. 
Gazon bemesten
Bemest je grasmat in september of okto-
ber met Viano Organische Gazonmest voor 
het najaar. Dit remt de mosvorming en 
geeft onkruid minder kans. Deze aangepaste 
meststof heeft precies de juiste hoeveel-
heid stikstof en fosfor voor de wortelvor-
ming. Daarnaast zit er een hoog gehalte aan 
kalium in, wat je gazon sterk maakt. Het is 
bestand tegen betreding en weersomstan-
digheden zoals regen, kou en zelfs tegen 
vorst. Bovendien bevat deze voeding extra 
magnesium en ijzer. Dat zorgt de gehele 
winter voor een groene kleur van het gazon. 
Denk er om het gras niet te kort te maaien 
in de winter!

Ook in het voorjaar heeft het gazon speciaal 
onderhoud nodig, lees daarvoor het artikel 
over gazononderhoud voorjaar.  
Wanneer kalk strooien
Strooi in de wintermaanden kalk over het 
gazon. Herhaal dit jaarlijks. De kalk ver-
hoogt de zuurgraad (pH), mos verschrom-
pelt en wordt bruin. Kies voor een kalk met 
magnesium erin en je zult merken dat je 
gazon snel weer een frisgroene kleur krijgt. 
Door de verhoogde zuurgraad zijn de gras-
wortels weer in staat om mest op te nemen. 
Kalk op zich is geen meststof maar het is 
een middel om straks het gras in conditie te 
krijgen om voeding op te nemen en op kleur 
te komen. Let op: er moet minstens 6 tot 8 
weken zitten tussen kalken en bemesten. 
Wintertip
Kalk strooien op het gazon kun je zelfs over 
de sneeuw strooien, als de sneeuw smelt, 
lost het op en zakt meteen weg in het gras 
om zijn werk te doen! 
Korrels kalk
Kalk in korrelvorm strooien is gemakkelijk 
en stuift niet. Poedervormige kalk waait 
weg tijdens het strooien en het komt dan 

niet op de juiste plek. Deze kalk zorgt 
ervoor dat de grasplantjes stevige celwanden 
krijgen, daarnaast verhoogd hij de zuurte-
graad, zodat de grasplantjes veel gemakke-
lijker de voedingsstoffen kunnen opnemen. 
Tevens is calcium het transportbedrijf voor 
de voedingstoffen om de plant in te komen. 
Humistart Groen-Kalk bevat ook nog 15% 
magnesium, die zorgt ervoor dat je gazon 
weer snel mooi groen wordt én blijft. 
Tip 
Gebruik een strooiwagen om kalk en mest-
stoffen egaal en netjes verdeeld over je 
gazon te verspreiden. 
Bemesting schema 
1. november tot  maart: kalk strooien
2. maart / april : verticuteren + 1e keer 
bemesten
3. juni / juli: 2e keer bemesten
4. september / oktober: 3e keer bemesten 
Tips 
• Maai de laatste maaibeurten het gras iets 
langer. (5 - 6 cm i.p.v. 3 - 4 cm).
• Haal gevallen blad van het gazon. Hierdoor 
voorkomt u gele of kale plekken.

van haar een vingerhoedje staat ook 
aan een lijntje. Het verhaal gaat dat 
de vogel vroeger als kooivogel werd 
gehouden en dat men die leerde om 
met behulp van de vingerhoed haar 
eigen drinkwater te putten uit de 
bak onder haar. Zo schijnt ze aan 

haar naam van Puttertje te komen. 
Voor de vogels is het maar goed dat 
het nu verboden is om die in het 
bezit te hebben en dat er een stren-
ge wet is die alle in het wildlevende 
vogels beschermd.
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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:

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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

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

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203
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Evenementen-
seizoen 2018
Het nieuwe evenementenseizoen 
gaat in januari 2018 weer van start. 
Als u voornemens bent om een eve-
nement te organiseren in uw dorp 
en onze gemeente, dan moeten er 
de nodige papieren tijdig worden 
ingeleverd en naar de gemeente 
worden gemaild. Dit kan tot mini-
maal 8 weken voor het evenement 
plaats vindt. De formulieren waar 
het om gaat zijn:

-  Aanvraagformulier evenementen
-  Aanvraagformulier art. Drank & 

Horecawet (*Voor als u tijdens uw 
evenement alcohol gaat schenken)

-  Kansspelformulier (*Voor als u 
een bingo of loterij wilt organise-
ren tijdens uw evenement)

-  Verzoek om afzettingen verkeers-
omleidingen (*Voor als u wegen 
afsluit tijdens uw evenement)

-  Voorbeeld draaiboek (*Verplicht 
bij alle evenementen) 

Op de volgende link vindt u nog het 
een en ander over het organiseren 
van een evenement in de gemeente 
Ooststellingwerf:
https://www.ooststellingwerf.nl/
inwoners/digitaal-loket_3405/pro-
duct/evenement-organiseren-ver-
gunning-of-melding_629.html 

Heeft u vragen, neemt u dan con-
tact op met het Klanten Contact 
Centrum van de gemeente.

Beste 
medebewoners
van Oost-
stellingwerf, 
Het kabinet heeft vorige week goed-
gekeurd dat vliegveld Lelystad mag 
uitbreiden. Dit heeft grote gevolgen 
voor een groot aantal (woon,- stilte- 
en natuur-) gebieden in Overijssel, 
Drenthe en Friesland omdat zowel 
in aanvlieg- als vertrekroutes vlieg-
tuigen heel laag gaan vliegen. Ook 
bij ons in Ooststellingwerf gaan 
vliegtuigen straks heel laag over 
(zie kaartjes aan het einde 
van deze mail).

De vluchten naar en van 
Lelystad starten op 1 april 
2019. In het begin 15 vluch-
ten per dag, maar na 2023 
worden het er meer, tot wel 
50 vluchten per dag, soms 
wel 7 per uur!!!

Veel gemeentes in Overijssel, 
Drenthe en Friesland zijn, net als 
de inwoners, pas zeer recent op de 
hoogte gesteld van de plannen en 
zijn nimmer betrokken geweest bij 
consultaties over de routes of de 
vlieghoogte.

De Staatssecretaris wil graag vóór 
2 november van alle Nederlanders 
een reactie op de vliegroutes van en 
naar Lelystad.

Dit is je kans om te laten zien dat 
we eerst de herindeling van het 
luchtruim willen waardoor er hoger 
gevlogen kan worden en pas daarna 
opening Lelystad Airport. Het is 
belangrijk om nu in actie te komen 
het is nog niet te laat!!! Geef je 
reactie op: https://www.internetcon-
sultatie.nl/lelystadairport/reageren

Zie voorbeeld brief:

Geachte mevrouw Dijksma,
Hierbij ontvangt u mijn reactie op 
de internetconsultatie met betrek-
king tot de “Beleidsnota aansluit-
routes Lelystad Airport en de daar-
bij behorende detailkaarten, versie 
5 oktober 2017”.
Het Luchthavenbesluit Lelystad is 
in 2015 vastgesteld zonder dat het 
ontwerp voor de aansluitroutes op 
het hogere luchtruim gereed was. 
Het ontwerpproces voor de aan-
sluitroutes op het hogere luchtruim 
is pas zeer recent, in de zomer 
2017, afgerond. 

Toen werd ook duidelijk dat de aan-
sluiting op het hogere luchtruim 
alleen kan door lang laag te vliegen 
over grote delen van ons land.
Dit is voor mij onacceptabel. Mijn 
dringende verbetervoorstel voor de 
aansluitroutes is: opschorting van 
de opening van Lelystad Airport, 
versnelde herindeling van het 
Nederlandse luchtruim en het star-
ten van een nieuw openbaar ont-
werpproces voor de aansluitroutes.
Verder heb ik de volgende sugges-
ties ten aanzien van de beoogde 
laagvliegroutes:
1.  Langdurig laagvliegen over 

grote delen van ons land mag 
niet. Nergens in de wereld vindt 
commerciële luchtvaart zo laag 
plaats over zulke lange afstan-
den;

2.  Laagvliegen gaat ten koste 
van alle Natura2000-gebieden 
in Salland, de IJsseldelta, 
Noordwest-Overijssel, Drente en 
Friesland.

3.  Laagvliegen tast het woon- 
en leefklimaat in Overijssel, 
Friesland en Drenthe in zeer ern-
stige mate aan;

4.  Laagvliegen zorgt aantoonbaar 
voor zware geluidsoverlast voor 
meer dan 200.000 Overijsselaren, 
Drentenaren en Friezen en circa 
1 miljoen Nederlanders;

6.  De milieubelasting, veiligheids- 
en gezondheidsrisico’s van laag-
vliegen zijn onvoldoende en op 
verkeerde grondslagen onder-
zocht. Ik verzoek u dringend deze 
onderzoeken te verbeteren;

8.  Ik vraag u een schadecom-
pensatiefonds voor gedupeer-
den in het leven te roepen. 
Ik heb de volgende bezwa-
ren tegen de door u doorlopen 
besluitvorming ten aanzien van 
het Luchthavenbesluit Lelystad 
Airport:

9.  De laagvliegroutes waren ten 
tijde van het nemen van het 
Luchtvaartbesluit (2015) niet 
bekend. Om die reden hebben 
zeer veel inwoners van Overijssel 
,Friesland en Drenthe geen ziens-
wijze ingediend tegen het MER 
en Luchthavenbesluit Lelystad 
Airport. Hierdoor heeft u – 
bewust of onbewust – ook mij de 
kans op rechtsbescherming ont-
nomen. Ik vraag u dringend om 
alle Nederlanders die woonachtig 
zijn onder de aansluitroutes die 
kans alsnog te geven.

Ik hoop u hiermee te hebben geïn-
formeerd, en ik dank u voor uw 
reactie.

Met vriendelijke groet,

Donkerbroek – Van 29 oktober tot 
en met 5 november 2017 wordt 
voor de tweeëntwintigste keer de 
Dorcas Voedselactie gehouden. Op 
bijna duizend locaties in Nederland 
- in supermarkten, kerken en scho-
len - zamelen duizenden vrijwilli-
gers samen met consumenten pro-
ducten en geld in voor de allerarm-
sten in Albanië, Moldavië, Oekraïne 
en Roemenië. 
Dorcas ondersteunt met de voed-
selpakketten de allerarmsten. Veel 
van hen leven teruggetrokken en 
in armoede. Ze staan er vaak alleen 
voor en komen, vanwege gezond-
heidsproblemen of ouderdom de 
deur niet meer uit. De ontvangers 
van een pakket worden zorgvul-
dig door lokale partnerorganisaties 
geselecteerd. Onze partners weten 
welke mensen hulp nodig hebben. 
Het voedselpakket staat niet op 
zichzelf maar is onderdeel van een 
breder programma van Dorcas. 

Samen met hun partners creëert 
ze een sociaal vangnet van mensen 
om de allerarmsten heen. Zo gaan 
er mensen voor ze zorgen. Met een 
voedselpakket wordt het leven de 
komende wintermaanden dragelij-
ker. Het pakket is een bemoediging, 
een belangrijk steuntje in de rug. 
We laten hiermee zien dat duizen-
den mensen in Nederland om hen 
geven. 

Een voorbeeld is de 57-jarige Adrian 

uit Oekraïne. De winter komt er 
aan en dat is voor hem een zware 
periode. Hij komt dan nauwelijks 
de deur uit vanwege kou en sneeuw. 
Zijn vrouw heeft diabetes en zijn 
kinderen werken in het buitenland. 
Hij verloor zijn baan tijdens de 
crisis. Het is letterlijk kiezen: of 
brandhout voor de kachel of een zak 
aardappelen. 

Nederland in actie
In Nederland zijn van 29 oktober 
tot en met 5 november tiendui-
zend vrijwilligers op de been om 
de producten in te zamelen. Meer 
dan zeshonderd supermarkten en 
vele scholen en kerken verlenen 
hun medewerking aan de Dorcas 
Voedselactie. Vrijwilligers delen 
voedsellijstjes uit aan het winkelend 
publiek. Hierop staan producten die 
samen een voedselpakket vormen. 
Klanten van de supermarkten doen 
een boodschapje extra en geven 
deze af aan de vrijwilligers. Daarna 
wordt alles gesorteerd, ook door 
vrijwilligers. Nadat het pakket met 
de vrachtwagen op de plaats van 
bestemming is aangekomen, geeft 
Dorcas het aan de partnerorganisa-
tie die het vervolgens via een lokale 
kerk bij de juiste mensen brengt.

In Donkerbroek wordt op 3 en 4 
november de Dorcas Voedselactie 
gehouden bij Coop Supermarkt, 
Herenweg 13 , Donkerbroek.

Dorcas Voedselactie:
Omdat we om hen geven

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

Meedenken over zorg, welzijn, jeugd, werk en inkomen?

De Adviesraad Sociaal Domein 
is naar jou op zoek!
Ben jij een betrokken inwoner die 
graag een bijdrage wil leveren aan 
de samenleving? Ben je toe aan een 
nieuwe uitdaging en heb je affiniteit 
met zorg, welzijn, jeugd of werk 
en inkomen? Lees dan verder. De 
Adviesraad is naar jou op zoek!

De afgelopen jaren is er veel veran-
derd. De gemeente is verantwoorde-
lijk voor de sociale taak van jeugd-
zorg, begeleiding en dagbesteding 
van mensen die niet in de Wet lang-
durige zorg vallen, sociale partici-
patie van mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt en voor alle 
facetten van huisvesting en wonen. 
Deze sociale taak noemen we het 
Sociaal Domein.

Adviesraad Sociaal Domein
In 2016 is de Adviesraad met haar 
werkzaamheden begonnen. Er zijn 
op dit moment enkele vacatures. De 
Adviesraad Sociaal Domein streeft 
naar een samenleving waarin alle 
inwoners van Ooststellingwerf kun-
nen deelnemen, ongeacht hun posi-
tie en/of beperking. Als lid van de 
Adviesraad signaleer je relevante 
ontwikkelingen en knelpunten op 
het gebied van het Sociaal Domein. 

Hiermee vormt de Adviesraad 
de brug tussen inwoners en de 
gemeente. Je denkt mee en geeft, 
samen met de overige leden van 
de Adviesraad, het college van bur-
gemeester en wethouders (B&W), 
gevraagd of ongevraagd, onafhanke-
lijk en deskundig advies. 
In themagroepen werk je aan één 
van de volgende thema’s:
• Werk en Inkomen

• Zorg, Welzijn en Wonen
• Participatie en leefbaarheid
• Jeugd en jeugdhulp

De Adviesraad vergadert maande-
lijks op een maandagavond van 
19.30 uur tot 22.00 uur in het 
gemeentehuis te Oosterwolde. 
Daarnaast zijn er vergaderingen van 
de themagroep waar je bij bent 
aangesloten.

Naast een aanwezigheidsvergoeding 
voor het bijwonen van de Adviesraad 
geldt een bijdrage in de reiskosten 
voor het eventueel bijwonen van 
conferenties, etc.

Voor een beeld van onze activitei-
ten verwijzen wij je graag naar het 
Jaarverslag 2016 en het Jaarplan 
2017 dat je kunt vinden op onze 
website www.ooststellingwerf.
nl/inwoners/adviesraad-sociaal-
domein_41766

Interesse?
Ben je na het lezen van deze oproep 
enthousiast geworden en wil je met 
ons in gesprek? Dan kun je tot uiter-
lijk 15 november 2017 jouw motiva-
tie sturen naar de voorzitter van de 
Adviesraad mw. Anita Zwaaneveldt 
via adviesraad@ooststellingwerf.nl. 
Vermeld in je mailbericht ook naar 
welk(e) thema(‘s) jouw voorkeur 
uitgaat. Voor vragen en informatie 
kun je ook gebruik maken van dit 
e-mailadres.

De gesprekken worden ’s avonds 
gehouden in week 47 (20 t/m 24 
november 2017) .

Wij zien jouw reactie met belang-
stelling tegemoet.
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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

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)

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

Tel.: 0516 - 48 15 97        

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl  

Opper Haudmare 2
9241 WD  Wijnjewoude

 

drukkerij

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde
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Herenweg 60b 
8435 WV Donkerbroek

0516-491363 

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

pedicure ook voor 
 reuma -en diabeet patiënten

dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen

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

Nostalgie in Donkerbroek
Donkerbroek heeft (tijdelijk) weer verkeerslichten in het dorp.

Uw kopij in de krant 
en op de dorpssite?

Stuur dit dan naar beide redacties!

DORPSKRANT: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

DORPSSITE:
donkerbroek@gmail.com
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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

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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!

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



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  O K T O B E R  2 0 1 719
Op Drie-en-een-halve-meter (2)
Senioren
De senioren 1 startten sterk in de 
veldcompetitie: na 4 wedstrijden 
spelen nog steeds koploper. De laat-
ste weken wordt er gelijk gespeeld 
en 2 maal verloren. En dus duikelen 

de dames en heren van 1 terug naar 
de 3e positie in de rangschikking. 
Trainer / coach dit seizoen is Otto 
van Zanden uut De Haule. Na de 
zaalcompetitie zijn team en coach 
te aanschouwen op ons eigen sport-
park Ontwijk, alwaar ze weer zullen 
strijden voor de koppositie.

De senioren 2 zijn een stap terug 
gegaan qua speelniveau. Vorig jaar 
nog 4e klasse. Nu 5e klasse. Maar 
eigenlijk zijn ze te goed voor de 5e 
klasse. Want …… KAMPIOEN. 

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

broek.nl (voor iedereen, van alle 
rangen en standen).

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 !!!

Ook erg mooi: Heel veel foto’s 
van de kampioenswedstrijd Don- 
kerbroek C1-VZK C1 van 14-10-
2017 gemaakt door beppe Ekkels: 
h t t p s : / / p h o t o s . a p p . g o o . g l /
Y7sguouDVVpSSnR42

We trekken de 
sporthallen weer in

K O R F B A L OPGERICHT

Allereerst de pupillen D1 van 
Donkerbroek. Daarna de pupillen 
F1 van OKO/Bies uut Grunniger 
Opende. En als 3e deze middag VZK 
C1 uut Haule. (Na een superspan-
nende strijd met Donkerbroek C1 !)

Een dag later werd het 2e senioren-
team van VZK/Donkerbroek offici-
eel kampioen. Hulde.

Wanneer de junioren A van VZK/
Donkerbroek hun kampioenschap 
bekend maken is nog niet ten burele 
gekomen. Maar het feit is reeds 
daar.

Op Twee en een Halve Meter
F1. 
We noteren de laatste wedstrijd 
van de najaarscompetitie op 21-10-
2017 (toen alle andere ploegen aan 
het uitslapen waren). It Fean F1 - 
Donkerbroek F1: 0-14. Hulde !! 

Op Drie Meter-1
E1:
Met de nieuwe coach Hilly ten Wolde 
en de nieuwe sterspeler Emma gaat 
het vernieuwde E1 crescendo in 
de najaarscompetitie 2017. Met 
als resultaat een keurige 2e posi-
tie in de eindrangschikking. Alleen 
Rodenburg uit Leek was sterker. 
Keep up the good work in de zaal. 

Op Drie Meter-2
D1:
Er was geen ploeg sterker als onze 
D1. De meeste strijd moest gestre-
den worden tegen De Pein uit 

Korfbaljarigen
IN OKTOBER
02-10  Lyke Kaastra
09-10  Janneke van der Meulen
13-10  Roan van der Honing
16-10  Anna van der Honing
20-10  Evelien de Boer
31-10  Bertha Postma

IN NOVEMBER
07-11 Reinold Hamstra
15-11  Sylvia Dam
22-11  Aniek Bangma
24-11  Jacquelien Kaastra
28-11  Kristel Klooster

4-5 door De Walden werd binnen 
gesleept.

Op Drie-en-een-halve-meter (1)
C1:
In een mooie poule ging de strijd 
tussen Donkerbroek en VZK C1. Het 

1e onderlinge treffen was een afge-
tekende winst voor de Haulenaren 
en Haulenezen. (8-1). De return 
op sportpark Ontwijk gaf een heel 
ander beeld. Donkerbroek eerst bru-
taal aan de leiding. (1-0). Maar voor 
de pauze een voorsprong voor het 
ervarener VZK. Nooit kwam VZK los 
van onze C’s (gadegeslagen door veel 
Donkerbroekemers, Haulenaarders 
en oud-Donkerbroekspelers), dus de 
spanning bleef. Het werd uiteinde-
lijk 4-6 en daarmee VZK kampioen. 
Donkerbroek C1 2e in de poule. 
Over 5 jaar samen in het 1e team?

B1:
Donkerbroek/VZK B1 met hierin 
Jelmer, Aemie, Aniek en Lisa deed 
het weer prima in de herfst. Een 
keurige (gedeelde) 2e in de eind-
rangschikking.

A1:
VZK/Donkerbroek A1 is kampioen 
in de najaarsreeks geworden. Er is 
nog geen foto gesignaleerd, dus of 
ze het überhaupt vieren? (verbaasde 
emoticon).

het Friesche Opeinde (dat u niet 
per ongeluk naar het Grunningse 
Opende rijdt). In onze uitwedstrijd 
werd het 6-8 en thuis een nipte 5-4. 
(waarbij de scheids per abuis 4-4 
riep een paar minuut voor het einde 
van deze battle. Maar 5-4 was het en 
bleef het. Het weekend erna werd 

er met 8-0 gewonnen van Harkema 
D2 en knalden na afloop de cham-
pagnekurken. Want er kwam weer 
champagne aan te pas. Gefeliciteerd 
D2. Daarnaast bloemen, heel veel 
foto’s en Stap Es in. Onze D1.

D2:
Er werd met duidelijke cijfers 
gewonnen van De Walden D3 
(Oenkerk/Tietjerk) UIT en Olympia 
(Twijzel) THUIS. De returns tegen 
deze ploegen werden opvallend 
genoeg verloren. Al was de laatste 
wedstrijd tegen De Walden thuis 
een superspannende, die net met 

Eindstanden 
NAJAARSCOMPETITIE 2017

Pupillen C1
VZK C1 6 12
Donkerbroek C1 6 8
Quick ’21 C2 6 2
Rodenburg/OWK/Sparta C2 6 2

Pupillen D1
Donkerbroek D1 6 12
De pein D1 6 8
Wordt Kwiek D3 6 3
Harkema D2 6 1

Pupillen D2
Leeuwarden D2 6 12
Olympia (T) D1 6 4
Donkerbroek D2 6 4
De Walden D3 6 4

Pupillen E1
Rodenburg E1 5 10
Donkerbroek E2 6 7
Wordt Kwiek E2 6 3
Drachten E3 5 2

Pupillen F1
OKO/Bies F1 6 10
Oerterp/VKC F1 6 10
Donkerbroek F1 6 4
It Fean F1 6 0

Aspiranten B
TFS B1  6 12
Donkerbroek/ VZK B1 6 9
DIO B1 6 9
Oerterp/VKC B1 6 6
Rodenburg/OWK/Sparta B3 6 3
Zunobri B1  6 2
Harkema/Frigro/Invicta B2 6 1

Junioren A
Donkerbroek/ VZK A1 6 11
MN en W A1  6 7
Vlug & Vaardig A1 6 6
Olympia (T) A2 6 0

Senioren 2  
VZK/Donkerbroek 2 6 8
Lintjo 3 5 5
KIOS (R )/DOD’46 5 6 5
SDO (S) 2 5 4

Tussenstand 
VELDCOMPETITIE 2017/2018

Senioren 1  
DTL 1 7 12
Koru 1 7 11
Donkerbroek/VZK 1 7 9
WSS 1  7 7
Roreko 1 7 6
De Pein 1 7 5
TFS 1 7 4
DES (N) 1 7 2

Helden met sokken
Op 14 oktober 2017 drie kampioenen in de najaarscompetitie 
op sportpark Ontwijk:
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QUALITY PARKET   GW SMITWEG 4   DONKERBROEK

  !! MEGA  AANBIEDING !!

Tot het einde van 2017 krijgt u op alle
 PVC vloeren van Viva Floors

           15 % korting.

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

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

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


