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Dorps-blik-vangers
Zuidelijk, noordelijk of van welke 
kant men Donkerbroek ook maar 
binnen komt, we zien de vier mar-
kante gebouwen en dat mag men met 
recht de blikvangers noemen. Huize 
landgoed Ontwijk, statig doch een-
voudig met een pracht van tuin en 
bosomgeving. Een rijksmonument 
met bepalingen betreffende onder-
houd en restauraties, dit gebouwd 
in 1845. 
Restaurant Het Witte Huis, een 
prachtig en modern gebouwd geheel 
met onlangs een goed aangelegd en 
bereikbare parkeerplaats, inclusief 
vlaggenrij. 
Verder rijdend weer een rijksmo-
nument t.w. de Hervormde Kerk, 
gebouwd in het jaar 1714, de 
Laurentskerk. Deze is reeds van 
verre in zicht, komend van richting 
Drachten, de N 381. Een kerk om 
zuinig op te zijn, vooral om reden 
van een grote geschiedenis en histo-
rische waarde. 
We rijden via de Herenweg en komen 
langs de Centrumkerk, nu wekelijks 
gebruikt als PKN voor de zondagse 
kerkdiensten en andere bijeenkom-
sten, zoals trouw en rouwdienst, 
muziek, zang en musicaluitvoerin-
gen. Een groot en hoog gebouw, 
deze kerk is gebouwd begin 1900 
en is eigenlijk geen rijksmonument, 
maar toch wel weer. De kerkdiensten 
worden tijdens het zingen van psal-
men en gezangen begeleid door de 
organist en deze bespeelt een gewel-
dig orgel uit het jaar 1821, gebouwd 
door A. van Gruisen. Om reden dat 
dit orgel dus een monumentaal orgel 
is, is ook deze kerk wel degelijk een 
verkregen rijksmonument geworden, 
immers dit kerkgebouw beschermt 
als het ware dit kostbare Gruisen 
orgel. 
De plannen zijn al een behoorlijke 
tijd in de maak om op deze plek 
van de kerk en Pro Rege een multi-
functioneel centrum te realiseren. 
De beide scholen onder een dak, 
de gymzaal afbreken en dan ver-
nieuwd plaatsen achter de te reno-
veren bestaande Pro Rege gebouwen. 
De besturen van Dorpsbelang, de 
kerk PKN Donkerbroek/Haule en het 
Dorpshuis zijn het eens over deze 
toekomstplannen en realisatie v.e.e., 
dit al met al een grote plus. Nu de 
Gemeente Ooststellingwerf nog over 
de brug met de nodige financieen 
en je zou zeggen het is in no time 
gepiept. Nee dus, nog niet om reden 
dat B en W hier geen geld voor kun-
nen vrij maken. 
Wij als inwoners van Donkerbroek 
zullen ons komend jaar weer moeten 
laten horen en laten zien en dan 
vooral bij alle politieke partijen. De 
gemeenteraad is het hoofd van de bur-
gerlijke gemeente Ooststellingwerf 
en deze kan hier mee de omslag gaan 
maken. De noodzaak is er en vooral 
de verkeersveiligheid kan tegelijker 
tijd rondom dit MFC en de basis-
school drastisch worden verbeterd. 
De toekomst, een verbeterde en nog 
grotere blikvanger in Donkerbroek 
erbij. 

De Klokkenluider.

Anne van der Helm stopt als beheerder van 
het documentatiecentrum Donkerbroek

Na zo ongeveer 25 jaar álles te hebben verzameld wat met 
Donkerbroek te maken heeft geeft Anne van der Helm de sleutel 
van het documentatiecentrum Donkerbroek nu door aan Kas 
Holwerda. Reden om even met de beide heren te gaan praten. 

Doneer uw statiegeld-
fles voor de krant
In de maanden april, mei en juni is de opbrengst van de COOP statiegeld-
actie voor de dorpskrant Op ‘e Hichte. Als bestuur en redactie zijn we 
blij dat COOP Boonstra ons hiervoor de gelegenheid biedt. Wij kunnen 
de opbrengst heel goed gebruiken. Het uitbrengen van de krant is een 
kostbare zaak en daarvoor zijn inkomsten van groot belang. Dat lukt ons 
nog steeds, maar het is wel eens moeilijk. Als u onze krant een warm hart 
toedraagt, doneer dan de opbrengst van uw statiegeldflessen en bierkratten 
aan onze krant en de COOP verdubbelt ook nog eens het bedrag. 

Doneer en onze tegenprestatie: elke maand in Donkerbroek 
onze unieke krant GRATIS in de bus.

De gevelsteen aan 
zijn eerste woning 
in Donkerbroek aan de 
Herenweg 97 was de aanlei-
ding voor zijn verzamelwoede. Op 
de steen stond 1897 en daar wilde hij 
meer over weten. Zo is het begonnen. 
En van het één kwam het ander. In 
2001 werd “Documentatiecentrum 
Donkerbroek” door hem opgericht 
en in 2015 schonk hij het zeer uitge-
breide materiaal aan Donkerbroek.

Hiertoe werd de “Stichting Docu-
mentatiecentrum Donkerbroek” op- 
gericht. Dit vond plaats op 30 sep-
tember 2017. Corrie Mulder stel-
de hiervoor een gratis ruimte ter 
beschikking waar de stichting nog 
steeds erg dankbaar voor is. Deze 
ruimte is gevuld met 65 multomap-
pen, honderden multi cahiers, dos-
siers en postvakjes. Er is info over 
meer dan 50 onderwerpen betref-
fende Donkerbroek. 

Ik noem er slechts een paar:

 Iedere straat en huisnummer en 

zijn vroegere en tegenwoordige 
bewoners.

 De kerken alhier vanaf 1500
 Alle bedrijven van vroeger en nu
 De tweede Wereldoorlog.
 Cultuur, te weten zang/ muziek/

toneel enz.
 Alle sportverenigingen
 Enz.enz. (Op de Dorpssite www.

donkerbroek.nl is ook heel veel 
na te lezen) 

En natuurlijk is hier ook heel veel 
digitaal beeldmateriaal. Het is dui-
delijk dat hier heel wat uren, dagen, 
maanden, jaren in zitten. 

Vanaf 1895 zijn alle Ooststelling-
wervers (de kranten) bewaard. Eerst 
tot 1940 en na de oorlog weer ver-
der. Alles wat met Donkerbroek te 
maken had werd uitgeknipt en op 
film gezet. Hij heeft hier ontzettend 
veel onderzoek naar gedaan en over 
foute meldingen kan Anne zich zeer 
boos maken. Hij zoekt het dan ook 
tot de bodem uit.

Alles wat opgeslagen ligt aan 
de Fruitier de Talmaweg 15, 
het adres waar het docu-
mentatiecentrum gevestigd 
is, is een fotokopie van het 
origineel. Alle originelen 
worden bewaard in een kluis 

in de voormalige melkfabriek. 

Ja en nu heeft de heer van der Helm 
dus aangegeven ermee te willen 
stoppen. In januari van dit jaar 
kwam Kas Holwerda als vrijwil-
liger bij het documentatiecentrum 
en ook hij raakte al snel gepas-
sioneerd over de geschiedenis van 
Donkerbroek. Gelukkig wil hij de 
opvolger worden zodat het geheel 
bewaard kan blijven en iedere 
Donkerbroeker zijn eigen geschie-
denis kan blijven opzoeken en bekij-
ken. De openingstijden zijn van 
13.30 tot 16.30 

Vrijdagmiddag 22 maart, de dag 
dat Kas alles van hem zou overne-
men werd de heer van der Helm 
verrast door zijn broer Douwe en 
door Siemen Timmermans. Of hij 
maar even mee wilde komen. Hij 
was zeer verrast en raakte zelfs een 
beetje geïrriteerd toen zijn broer 

Vanaf
1895 zijn alle

kranten
bewaard!

LEES VERDER OP PAGINA 5.



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek maart 20192

 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

Thuis in de beste zorg

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

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever

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

Na een kort ziekbed is toch onverwachts 
overleden onze dierbare buurtgenoot

Alie W. Jongsma
We zullen je missen.

Epie
Jenny
Johan en Tjitske
Jeannet
 Thomas, Rutger
Doetie
Jan en Christina
 Anke Nynke, 
Menno
Maarten
Rodney en Suzanne
 Danilo, Jill

Donkerbroek 8 maart

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

Voor al uw geboorte-, trouw-, 
verhuis-, rouw- en gelegen-
heidskaarten, huisstijlen, logo 
ontwerp, briefpapieren, factu- 
ren, enveloppen, clubbladen, li-
turgieën, advertenties, (dorps)
kranten naar BVK grafisch 
vormgever, Mr. Jongebloedstr. 
1, Haulerwijk, tel. 06-20060378 
of www.bvkvormgever.nl

BROEKJES

www.postmahoveniers.nl

iTOVi-bodyscan 
Aroma therapie 

Raindrop massage 
Essentiële oliën 

van Young Living

Dames en Heren kapper 
Haarkleur-specialist 

Balayage 
Kleurcorrecties 

Make-up

 Schapendrift 6A,  8435WK Donkerbroek   0516491550

Kijk voor onze openingstijden en 
het maken van een afspraak op 

 
 www.dekappersjop.nl 

0516491550
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VORMGEVER
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78

info@bvkvormgever.nl

WWW.BVKVORMGEVER.NL

Jouw
drukkerijdichtbij!

DRUKKERIJ

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!dorpskrant.opehichte@gmail.com
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

Info advertenties:
dorpskrant.donkerbroek@gmail.
com /0516-491614 of 0516-491661.

Onder een advertentie wordt ver-
staan het plaatsen van een affiche/
poster of het bekend maken van 
een ledenvergadering of een actie 
ten behoeve van een stichting of 
een vereniging. Zie ook inleveren 
kopij!
Kopij met daarin een bedrag ver-
meld, wordt ook als een advertentie 
gezien.

De volgende krant
verschijnt op of rond

26 april 2019
Kopij inleveren kan t/m

21 april 2019

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

Inleveren kopij:
Digitale kopij kunt u aanleveren 
tot en met zondag 21 april 2019 op 
het volgende mailadres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Broekjes/Familieberichten:
De kosten voor een broekje 
bedragen €7,50. De kosten voor het 
plaatsen van een familiebericht 
zijn bij een kleine advertentie 
€12,50 en bij een grote advertentie 
€25,00.

Affiche/poster:
De vereniging die een activiteit 
wil aankondigen in de vorm van 
een affiche/poster betaalt €15,- 
tenzij naderhand een verslag van 
de activiteit naar de krant wordt 
gezonden.

De bedragen kunt u overmaken op 
IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11 
o.v.v. Broekje c.q. Familiebericht 
en uw naam. 
Inleveren kan bij Wilma Verlaan, 
Herenweg 39. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke 
aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende 
met publicaties in dorpskrant “Op’e hichte”. Op alle 
in deze krant gepubliceerde advertenties en redac-
tionele artikelen rust copyright zoals dat bij de wet 
geregeld is. Gehele of gedeeltelijke overname op wat 
voor manier dan ook, zonder toestemming van de 
producenten is niet toegestaan. 

De redactie behoudt zich het recht 
voor om te selecteren en redigeren 
wat geplaatst wordt.

Uitvaartvereniging 
D.E.L. Donkerbroek

 
Geef uw veranderingen van

de gezinssituatie door
aan de Ledenadministratie.

DIT IS IN UW EIGEN BELANG !
Voor adressen : 

Zie advertentie in dit blad.

DOKTERSWACHT
Dringend een huisarts nodig 

tijdens avond of nacht, 
weekend of feestdag ?

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Het gemiddelde hellingspercentage 
is 8%. Dat gemiddelde komt tot 
stand door stukken van 5 a 6 procent 
maar ook stukken van ruim 11%. 
Ter vergelijking: Het autogedeelte 
van de tunnelbak aan de Balkweg 
en de Peelrug heeft een hellingsper-
centage van 8% en het fietsgedeelte 
een percentage van 5%.  Een flinke 
aanslag op de spieren. 

Pietsje neemt altijd kleine pasjes als 
ze aan het wandelen is. Dit schijnt 
een enorm voordeel te zijn bij het 
beklimmen van de Alpe d’HuZes. 
Pietsje heeft normaal gesproken 
ongeveer 2 uren nodig om een 
afstand van 14 km af te leggen. 
Hoe hoog dit tempo zal liggen als 
je de Alpe d’HuZes op loopt heeft 
Pietsje geen idee van. De verzorging 
onderweg op het gebied van voed-
sel en drinken wordt verzorgd door 
Rommert Dijkstra en Koert Donker. 
De rest van de verzorging zoals 
medische verzorging is in handen 
van bekwame vrijwilligers van de 
organisatie. 

De aanleiding voor Pietsje om mee 
te doen aan de tocht op de Alpe 
d’HuZes kwam door een opmerking 
van Getsje Postma. Getsje heeft 
vorig jaar meegedaan aan de tocht 
maar deed dit toen zonder speci-
fiek namen te noemen voor wie 
ze liep. Getsje liep toen o.a. voor 
“een buurvrouw”. Die buurvrouw 
was Jantsje Nijholt Donker. Pietsje 
las het een en ander op Facebook 
en heeft samen met Koert Donker, 
Getsje een bezoek gebracht en zij 
heeft toen Pietsje de vraag gesteld of 
deelname aan de tocht ook iets voor 
haar zou zijn.

Na goed nagedacht te hebben over 
zaken als: Hoe kom ik aan mijn 
streefbedrag, Ik ben daar nog nooit 
geweest, Ik zou een mooie finan-
ciële bijdrage kunnen leveren voor 
kankeronderzoek door donaties. 
Iets te kunnen doen voor de kan-
kerpatiënten die op dit moment 
bezig zijn met behandelingen, ter 
nagedachtenis en respect voor men-
sen die inmiddels overleden zijn 
aan kanker zoals onlangs haar beste 
vriendin Jantsje. Op een woensdag-
avond heeft ze de knoop doorgehakt 
en besloten om mee te gaan doen.

Ruim een week voor de Alpe d’HuZes 
loopt Pietsje de Elfstedentocht. De 
tocht van ruim 200 kilometer ziet 
ze als een goede training hoewel 
het natuurlijk altijd de vraag is of ze 
voldoende hersteld is voor de Alpe 
d’HuZes maar daar gaat ze wel van 
uit. Omdat de berg oplopen wel wat 
anders is dan de vlakke weg zoekt 
ze alternatieven om haar kuitspie-
ren te trainen door bijvoorbeeld 
mee te doen aan wandeltochten op 
heuvelachtig terrein, de Vambult 
te bestijgen en te oefenen bij de 
Bosberg toren.

Pietsje, Rommert en Koert vertrek-
ken dinsdag 4 juni naar Frankrijk 
waar ze ’s avonds aan komen. De 
woensdag wordt gebruikt om te 
acclimatiseren en het een en ander 
te verkennen. Donderdag 6 juni is 
de dag .De verzorgers mogen niet 
via het parcours de Alpe d’HuZes 
bestijgen maar moeten dit doen 
m.b.v. de naastgelegen stoeltjeslift 
die verschillende stations aandoet.

Jantsje hield enorm veel van 
Fryslân, de Friese taal en cultuur en 
dat is dan ook de reden dat Pietsje 
meedoet in een fries getinte outfit. 
Overigens betalen de deelnemers 
zelf een inschrijfbedrag van € 125,-- 
De deelnemers betalen hun eigen 

eten en drinken maar de betalin-
gen komen helemaal ten goede van 
het Kankeronderzoek. Dit geldt ook 
voor alle donaties.

Je kunt Pietsje en anderen zoals 
Getsje Postma steunen met dona-
ties t/m de zomer van 2019 via: 
opgevenisgeenoptie.nl//fundraisers/
pietsjedijkstra-meinsma

Voor degenen die niet zo van “dat 
digitale gedoe“ houden, staat er een 
donatiebox bij “Stap es in“ en bij 
de “Coop“. Ook kun je doneren 
bij Pietsje en Rommert op ’t West 
8 Donkerbroek. Hoe het allemaal 
verloopt en geweest is, horen we 
natuurlijk na die tijd.

De grote zaal van Pro Rege was 
in tweeën gedeeld: aan de ene 
kant werden de biljetten van de 
Provinciale Verkiezingen geteld, 
en aan de andere kant die van de 
Waterschapsverkiezingen. Zo rond 
een uur of half elf was alles geteld 
en konden de conclusies worden 
getrokken.

In Donkerbroek is de partij van 
Thierry Baudet de grote win-
naar geworden van de Provinciale 
Verkiezingen. Het FvD is na het CDA 
de tweede partij in Donkerbroek en 
wint vanuit het niets 14% van de 
kiezers. 

CDA verliest fors, Christen 
Unie en GroenLinks winnen
Het CDA blijft ondanks een fors ver-
lies (-6,3%) met 19% van de stem-
men nog veruit de grootste partij. 
Naast de winst van het FvD valt 
de grote winst op van de Christen 
Unie, die met de lijsttrekker Wiebo 
de Vries  8,9% van de stemmen bin-
nenhaalt (+ 3,6%). Van de landelijke 
partijen kan alleen GroenLinks een 
plus boeken (van 2,9% naar 5,4%), 
maar de rest gaat allemaal flink 
onderuit. 

De grootste verliezers zijn de SP en 
D66, die resp. 4,7% en 4% dalen. 
Ook de FNP moet 0,5% terug. Van 
de vier nieuwkomers blijft DENK 
staan op 0 stemmen. De SGP behaalt 
0,7%, Natuurlijk Friesland 1,1% en 
Provinciaal Belang Friesland komt 
binnen met 3,6%. Het opkomstper-
centage was met 59,7% hoger dan 
in 2015 (toen 55,3%)

Waterschapsverkiezingen
Bij de Waterschapsverkiezingen 
zijn het CDA en de Christen Unie 
de grote winnaars geworden. Ook 
50PLUS en de Partij voor de Dieren 

boekten een flinke winst. Eigenlijk 
was vrijwel iedereen winnaar aange-
zien de partij Bedrijf Boeren Burger 
(BBB) deze keer niet meer kon 
worden gekozen. Daardoor was er 
van 2015 16,8% van de toenmalige 
stemmen te verdelen. De enige die 
relatief niet profiteerde was Water 
Natuurlijk. Ondanks een winst van 

16 stemmen verloor de partij door 
een hogere opkomst 0,4% en raakte 
de nummer 1 positie kwijt aan het 
CDA (22,9%). Maar met 20,7% is de 
partij nog duidelijk de tweede partij, 
aangezien de derde partij, de PvdA 
blijft steken op 9,6%.

Bron: Donkerbroek.nl

Pietsje Dijkstra-Meinsma lopend Alpe d’HuZes op
Op 6 juni 2019 gaat Pietsje lopend de Alpe d‘HuZes op. De start 
is ’s morgens tussen half 5 en half 6. Het traject is ruim 14 km 
lang en voorzien van 21 bochten. 

Donkerbroek ging weer naar de stembus
Woensdag 20 maart leegde voorzitter Piet Hein Haveman met 
burgemeester van Donkerbroek Sietse Dijkstra even na negen 
uur de stembussen zodat het tellen kon beginnen.
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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

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

QUALITY PARKET   OUDE TRAMWEG 15   DONKERBROEK

www.qualityparket.nl                 info@qualityparket.nl

Het mooie weer komt er weer 

aan. Zou het net zo warm en

droog worden als vorig jaar?

Om de warmte buiten te houden

hebben wij een zonweringactie.

Tot 30 maart kunt u gebruik

maken van 10% korting op de 

standaard prijslijst. 

ACTIE prijslijst uitgesloten!!

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde
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“WAAR IS GOD …?”
Nu we zo vaak het kwaad recht in het gezicht kijken, is dat een voor 
de hand liggende vraag: “Waar is God?”. 
De oude kerkvader Augustinus stelt allereerst deze vraag aan mij: “Ben 
ik zelf niet drager van het kwaad?”. Want zo maar schuilt het kwaad 
in mij zelf. 
In een week tijd neemt de verbijstering bezit van mij. Eerst 
Christchurch in Nieuw-Zeeland en luttele dagen later Utrecht. Ik ben 
van slag, zo merk ik.
“Waar is God?”, zo tobben we (ook een dominee) ons af.
Die vraag werd in één van de kampen tijdens WO II ook gesteld. Een 
groepje Joden werd opgehangen. En één van hen was nog een kind. 
Door zijn lichte gewicht hing deze jongen lang te sterven. Één van de 
omstanders stelde de vraag: “Waar is God?”
Een ander antwoordde: “Daar hangt Hij” en hij wees op de jongen. 
De vraag “Waar is God?” is zo’n grote vraag, ik durf niet te antwoorden. 
Ik weet het antwoord niet.
Maar waar ik mij wel aan vast houdt is dit.
God is daar waar de ambulancemensen een stap naar voren zetten. 
Met gevaar voor eigen leven gaan ze reanimeren. “Daar ben ik voor 
getraind.” (ik ben even stil) En dan brengen ze deze geredde mens 
naar het ziekenhuis. Ze gaan opnieuw terug en geven gehoor aan 
hun roeping. In deze situatie van ontreddering staan zij op en doen 
ondanks het gevaar een stap naar voren. God is dichtbij. Zie maar.
God is daar waar de ene mens de hand van de andere mens vast houdt. 
Ook vast blijft houden als de laatste adem wordt uitgeademd. En niet 
weg loopt. God is in de tranen aanwezig. Daar zetelt God. Dat is Zijn 
woonplek. God is onder ons en Hij woont in onze tranen. Zo is Hij bij 
ons mensen.
Waar wij elkaar in de steek laten, wordt God tevergeefs gezocht. De 
vraag “Wie helpt mij?” is de laatste vingerafdruk die nog verraadt hoe-
zeer Hij aanwezig is geweest.
“Waar is God?”
Ik hoef maar in het gezicht van de ander te kijken om het beeld van 
God te zien. Want ik geloof dat elk mens een woonhuis is waar God 
in woont.
Wees eens eerlijk. Iedereen die bij de weg fietst en iemand vanuit de 
sloot hoort roepen “help, help” stapt af. Als je het afkunt met een 
“handje geven” dan reik je de hand. En anders bel je 112. Niemand laat 
de ander omkomen. U niet. Jij niet. Ik niet.
God is in onze tranen dichterbij dan ik vaak denk. 
En zouden jullie ook onderstaande uitnodiging in Op ‘e Hichte willen 
opnemen?

Vastenmaaltijd
De krokussen en de sneeuwklokjes vertellen al dat de lente in aantocht 
is. De lammetjes in de wei geven ons nieuwe spirit. Straks vieren we op 
zondag 21 april het Paasfeest. De wereld om ons heen vernieuwt zich. 
Op maandag 15 april (vanaf 17.30 uur) willen we een vastenmaaltijd 
houden. Tijdens deze maaltijd willen we stil staan bij het lijden in 
de wereld. In het Christelijke geloof leeft de hoop dat het lijden eens 
voorbij is. En waar het kan helpen we nu al het lijden wat te verlichten.
We vragen voor volwassenen € 4,00 en voor kinderen (basisschool) 
€ 2,00. Wat er overblijft willen we graag aan de stichting HET 
VERGETEN KIND overmaken.
Tijdens deze eenvoudige maaltijd van soep (linzensoep en tomaten-
soep) en brood delen we in stiltes, met gedichten, enkele woorden van 
nadenken in het lijden van de mensen. Maar ook de hoop dat we soms 
wat licht kunnen brengen.
We vinden het fijn dat u al etend met ons deze hoop deelt. 

Maandag 15 april
Vanaf 17.30 uur in Pro Rege (Herenweg 72).
Zet uw naam op de lijst (bij de COOP, bij bakker Van der Molen, de 
Twirrewyn, in Pro Rege).
Neem gepast geld mee op deze maandag 15 april.

Laat u leiden door de hoop 
dat het kleine beetje licht 
al een wereld van verschil kan maken 
voor het ene kind dat vergeten wordt. 

U kunt u inschrijven tot en met woensdag 10 april. 
Voor meer info: dominee Wieger Baas, 06 – 13832728.

Tsjerkeproat

Zondag 31 maart
9.30 uur: ds. W. Baas 
Bijzonderheden: 4e zondag 
40-dagentijd
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 7 april
9.30 uur: kw. R. Stevens, Steenwijk
Bijzonderheden: 5e zondag 
40-dagentijd

Zondag 14 april
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 6e zondag 
40-dagentijd, slotzondag
19.30 uur: mw. A. Kalteren
Bijzonderheden: Missionaire zang-
avond in de Laurenstsjerke

Donderdag 18 april
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Witte Donderdag, 
viering H.A.
dienst in de Laurenstsjerke

Vrijdag 19 april
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Goede Vrijdag
dienst in de Laurenstsjerke

Zaterdag 20 april
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Stille Zaterdag, 
dienst in de Laurenstsjerke

Zondag 21 april
10.00 uur: Sinjael met thema-
dienst
Bijzonderheden: Paaszondag, vanaf 
9.15 uur paasontbijt

Zondag 28 april
9.30 uur: mw. ds. J. vd Veen, 
Drachten
Bijzonderheden: geen

Zondag 5 mei
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: afscheid/bevesti-
ging ambtsdrager, koffiedrinken

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Data
verschijning
Op ’e Hichte

•  26  apr i l
•  31  me i
•  28  jun i
•  27  sep tember
•  25  ok tober
•  29  november
•  20  december

een briefje uit zijn zak haalde met 
het woord “gesloten” erop. Gelukkig 
ging hij wel mee naar het dorpshuis 
waar zo’n 35 mensen op hem wacht-
ten. Dit was allemaal geregeld door 
de familie en het bestuur van de 
stichting.

De zaal verwelkomde hem met een 
groot applaus. Als eerste hield broer 
Douwe een toespraak. De bedoeling 
van de heer van der Helm was te 
stoppen per 1 april maar aangezien 
hij volgende week vrijdag jarig is en 
hij dan op vakantie is, is besloten 
de bijeenkomst een week eerder te 
doen.

Dan komt Siemen Timmermans 
aan het woord. Hij vertelt over het 
ontstaan van het documentatiecen-
trum en de opening in september 
2017. Er waren toen 4 bestuurs-
leden waarvan er later nog 2 over 
bleven. Maar…. er zijn oud-wethou-

ders die zich wel eens beschikbaar 
stellen voor deze functie na hun 
pensioen. Dit met een stille hint 
naar wethouder Jouke Jongsma die 
ook aanwezig is. Vrijwilligers zijn er 
genoeg maar bestuursleden is toch 
altijd lastig. 

Ook oud voorzitter de Jong komt 
aan het woord. Hij vertelt hoe hij 
Anne leerde kennen. Met een petje 
op waarop PERS stond. Zo maakte 
hij een verslag van de toneelclub 
waar de heer de Jong lid van was. 

Tjeerd Jongsma van dorps-
belang vertelt over het 
verzinnen van een naam 
voor de fietsbrug. Nadat 
die naam gekozen was 
heeft de heer van der 
Helm wel even heel goed 
gecontroleerd of dat wel 
een passende naam is en 
of dat wel klopt. Ook vertelt hij 
dat Anne, nu hij hij stopt met het 
documentatiecentrum zich al heeft 

Anne van der Helm 
stopt als beheerder 

Vervolg van pagina 1:

aangemeld voor de kascontrole van 
dorpsbelang volgend jaar. Je moet 
toch wat te doen houden.

Van wethouder Jouke Jongsma 
krijgt hij een boek dat hij helaas 
al heeft. Maar er komt een ander 
boek aan dat hij hopelijk nog niet 
heeft. De heer Jongsma vertelt hoe 
ze samen gewerkt hebben aan 500 
jaar Ooststellingwerf. Samen zaten 
ze dan op het gemeentehuis om 
alles uit te zoeken. En als ergens 
een afgeleid bewijs van is, dan 
is dat GEEN bewijs. Pas als ook 
Tresor (officieel overheidsarchief) 
alles heeft nagekeken en ook heeft 
uitgezocht heeft Anne zich erbij 
neergelegd. 

Dan komt Anne zelf aan het woord. 
Hij begint met zich niet te veront-
schuldigen voor oude kleding en 
pantoffels. Hij wist immers niet 
dat hij zou worden opgehaald. Hij 
vertelt dat hij altijd aan kon kloppen 
bij Griet de Haan Prins. Zij was zijn 
belangrijkste raadgeefster, vooral 
als hij iets over de oorlog wilde 
weten. Hij vertelt over mensen die 
naar hem toe kwamen om te zien 
waar ze waren ondergedoken in de 
oorlog. Laatst nog een jong stel met 
een oude meneer. Hij wilde heel 
graag weten waar hij in de oorlog 
was opgevangen maar wist alleen 
hoe het huis eruit had gezien. Na 
enig speurwerk werd ook dat opge-
lost. En zo vertelt hij nog wat aar-

dige feitjes.

Als laatste doet broer 
Douwe nog een verzoek. 
Hij en de rest van de 
familie zou heel graag 
een boekje zien verschij-
nen over hun moeder. 
Anne heeft beloofd dat 

ooit te schrijven. Maar eerst 
gaat hij een week op vakantie. En 

daar gaat hij dan zijn verjaardag 
vieren.

En als hij dan weer terug is zal hij 
zich niet vervelen. Hij is nog bezig 
met een groot afstammingsonder-
zoek en, zoals hij mij eerder deze 
week vertelde, met een onderzoek 
naar de geschiedenis van het boek-
houden.

We wensen mede namens de redac-
tie van deze krant de heer van der 
Helm nog veel gezonde jaren. En 
zijn opvolger Kas Holwerda heel 
veel succes. Vervelen zal hij zich 
zeker niet en mochten er in dit stuk 
wat foutjes zijn geslopen dan hoor 
ik dat ongetwijfeld van hem!

Lia Braber

“Eerst
een week

op
vakantie!”

Vrijdag 22 maart was het zover! 
Na weken van oefenen gaven Het 
Noord Nederlands Jagerskoor 
“Prins Hendrik” o l v Feike van 
Tuinen en christelijk gemengd 
zangkoor “Looft den Heer” o l v 
van Annemarie Bax, gezamenlijk 
een concert in de Sintrum Tsjerke 
van Donkerbroek.

Toen ik tegen 19.30 binnenliep 
zaten er al heel wat mensen in de 
kerk. Het Jagerskoor startte met 
enkele afwisselende nummers, 
waaronder een mooie solozang van 
Jetze de Boer. We konden genieten 
van rustige liedjes afgewisseld met 
vrolijke uptempo nummers en dit 
alles in een goede balans. 

Daarna nam Looft den Heer het 
over. Meestal vocaal maar soms 
begeleid door het orgel wat bespeeld 
werd door Anneke Haaisma. Wat 
verrassend dat Looft den Heer in 
zoveel verschillende talen zingt. 
Petje af!! Latijnse, Duitse, Engelse, 
Nederlandse en zelfs een Russisch 
lied brachten ze ten gehore. 

Ook konden we luisteren naar 
bewerkte psalmen. Het was fijn dat 
we van te voren tekst en uitleg over 
de liederen kregen die deze avond 
gezongen werden. Er was door het 
Jagerskoor en Looft den Heer voor 
een gevarieerd repertoire geko-
zen. We hoorden oa stukken van 
de volgende componisten; Gounod, 
Schubert, Bortnjanski, Rathbone, 
Silcher, Mendelsohn, Bartholdy, 
Von Weber, Eppie Dam en Jan de 
Jong enz. Ook werden er stukken 
gezongen die door Feike van Tuinen 
en Annemarie Bax bewerkt zijn.

Na de pauze konden we als eer-
ste van Looft den Heer genieten 
en daarna kwam het Jagerskoor 
nogmaals aan bod en als afsluiting 

zongen de beide koren samen 2 lie-
deren wat een prachtig geheel was! 
Het mooie lied van de regenboog 
van Eppie Dam en het Friese lied 
Wêr sjogg´ Jo sa´n romte. Al met al 
een zeer geslaagde avond wat het 
publiek ook duidelijk liet merken 
door een regelmatig applaus en aan 
het eind een staande ovatie!!

Mocht u nieuwsgierig zijn gewor-
den, houdt u van zingen? Schroom 
niet, beide koren zullen u graag als 
nieuw lid verwelkomen!!

Gezamenlijk concert
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 Overgewicht

 Ondergewicht / ondervoeding

 Diabetes 

 Hoge Bloeddruk

 Te veel cholesterol

 COPD

 Hart- en vaatziekten

 Zwangerschapswens

 Voedsel allergie en –intoleranties

 Maag- en darmklachten

 Suppletie advies

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

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

Maak nu een afspraak:
06 - 303 757 66

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

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

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

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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Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur
 of op afspraak

keuken open vanaf 11.30 uur
Tel: 0516-491288 

reservering@restauranthetwittehuis.nl

‘t Witte Huis

D O N K E R B R O E K

Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van

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

www.verlaan.nl

Uw auto op de 1e plaats

Autobedrijf Verlaan
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De winter komt langzaam aan zijn einde hier 
in het kleine, maar altijd fijne Donkerbroek 
en ondanks de ontbrekende sneeuwschuiver, 
hebben wij dit toch tot een goed einde weten te brengen. Nu komen 
we echter in de periode dat er aandacht moet worden besteed aan 
de tuin. Echter zou Donkerbroek, Donkerbroek niet zijn, als ze daar 
ook niet een actie voor hebben. Dus ze hebben besloten om de tuin-
aarde aan de deur te verkopen. Ik kan mijn nieuwsgierigheid bijna 
niet meer bedwingen om na te gaan wat voor een verdere acties er 
gedurende dit hele jaar gehouden worden. 

Ook wij zullen aandacht moeten gaan besteden aan onze tuin, hoe-
wel wij daar eigenlijk geen verstand van hebben. De eerste perikkelen 
rond het snoeien van bomen, gelijk bestempeld als periode “takken-
bende”, zijn gelukkig al opgelost door wat tuingereedschap en ken-
nis te lenen van de buurt. Een grasmat onderhouden is de volgende 
uitdaging die op de planning staat. Waar we eerder alleen maar gras 
tussen de stoeptegels hoefde te verwijderen en als we een goede bui 
hadden een stukje bij de buurman deden, hebben we nu juist gras 
dat we moeten behouden. Dokter Google verteld ons dat het nog een 
best karwei kan zijn om een mooie grasmat te krijgen, maar ondanks 
dat staan we nog helemaal achter ons besluit om te verhuizen naar 
dit prachtige dorp.

Het wennen aan het in een dorp wonen gaat zo makkelijk en gemoe-
delijk, tot dat je besluit om eens op thuisbezorgd te kijken naar het 
ruime assortiment aan voedsel wat ze bij je langs kunnen brengen. 
Waar wij gewend waren om eerst een hele strijd te hebben over het 
type eten dat we willen bestellen en daarna een half uur recensies 
door te nemen om te beslissen waar we het vandaan willen hebben, is 
de strijd bij dezen helemaal verdwenen en is het eten sneller besteld 
dan ooit. Gelukkig hebben we daar tegenwoordig de “Stap Es In” 
voor ontdekt. Ondanks dat ze het niet thuis komen brengen, moet 
ik toegeven dat dit een van de betere snackbars is waar ik ooit heb 
gegeten (en nee dit bericht word niet medemogelijk gemaakt door 
de Stap Es In). 

Tot volgende maand.

VREEMDE 
VOGELS

Deze muzikale avond begon met 
het nummer “76 trombones”, spe-
ciaal voor de trombones dus. Helaas 
waren er maar 2 aanwezig (Simon 
en Egbert) en geen 76, maar samen 
met de rest van het korps brachten 
zij een mooie mars ten gehore. 
Hierna volgde “Pavane in blue”, een 
rustig nummer. Vervolgens stond 
het nummer “Blow the trumpets” 
op het programma, u raadt het 
al: een muziekstuk speciaal voor 
de trompetten. Helaas... Excelsior 
heeft geen trompetten, maar geluk-
kig konden Amarinske, Marjan en 
Wilma dit ook op de cornet. 

Er werd weer afgewisseld met een 
langzamer stuk, “Down by the Salley 
Gardens”, waarna “Nederpop 80’s” 
volgde, een arrangement bestaande 
uit 4 bekende Nederlandstalige hits 
uit de 80-er jaren: “Zwijgen” van 
Het Goede Doel, “Laat mij maar 
alleen” van Klein Orkest, het o zo 
bekende nummer “Sinds 1 dag of 2” 
van Doe Maar en “Zwart Wit” van de 
Frank Boeijen Groep.

Toen was het de beurt aan de saxo-
foons, Ietje, Deborah, Fokje en 
Wietske brachten “Sugar Blues” ten 
gehore, een (de naam zegt het al) 
blues waarvan Schokker vertelde 
dat er eigenlijk een rookmachine en 
een paaldanseres bij aanwezig hoor-
den te zijn. Ook zonder deze 2 aan-
vullingen was het een prachtige act. 
Hierna was er een nummer speciaal 
voor de bassen uitgezocht. Hendrik 
(dit jaar debuterend bij Excelsior), 
Tjalling en Tjeerd hadden de hoofd-
rol in “The farmer’s fair”, een grap-
pig stuk met tussendoor vreemde 
(eenden)geluiden erin.

In de pauze werden er lootjes ver-
kocht, waarmee de gasten mooie 
prijzen konden winnen. Toen ieder-
een weer op zijn plek zat en dirigent 
Schokker net wilde uitleggen wat er 
zou gaan komen, werd er hard op 
de deur gebonsd en kwamen er een 
verslaggever en een fotograaf van 
de “Leeuwarder Courant” binnen-
stormen. Deze 2 mensen hadden 
begrepen dat er hier wat te vieren 
viel. Er werd een oude foto van 
Excelsior geprojecteerd en de jour-
nalisten bleken speciaal langsgeko-
men te zijn om 2 jubilarissen “in 
the picture” te zetten. Fokje kreeg 
van voorzitter Simon een mooie 
ketting omgehangen omdat zij al 40 
jaar muzikant is en Aukje zelfs 45. 

Beiden ontvingen een oorkonde en 
de “fotograaf” van de “Leeuwarder 
Courant” maakte wat foto’s terwijl 
de andere journalist een interview 
aflegde.

Vervolgens kon Schokker verder 
met zijn verhaal. Hij had een prach-
tig stuk geschreven, speciaal voor 
de hoorns. Hij wilde graag alpen-
hoorns laten horen, maar omdat 
het budget het niet toeliet om hier 
4 van deze prachtige instrumenten 
heen te halen, zijn een paar heren 
zelf aan het knutselen geweest. Van 
vishengels (echt waar), koperbuis 
en bekers van hoorns werden er 
“alpenhoorns” gefabriceerd, waarop 
Aukje, Ankje, Folkert en Schokker 
zelf het stuk “Heidi, Peter, Gunther 
und Lisl” lieten horen. Ook speel-
den deze muzikanten op hun eigen 
waldhoorns, zodat deze ook “In the 
picture” kwamen.

Toen iedereen hiervan bekomen 
was, volgde er een rustig arran-
gement uit 1962, “Cent mille 
chansons”, waarna er een selectie 
van Walt Disney’s Marry Poppins 
gespeeld werd. De nummers “Feed 
the birds”, “A spoonful of Sugar”, 
“Chim chim cher-ee”, “Step in time” 
en de onuitspreekbare tongenbreker 
“Supercalifragilisticexpialidocious” 
waren hierin verwerkt.

Dat euphoniums en baritons ook een 
mooie sound hebben, lieten Geert, 
Marja, Minke, Otje, Jannie en Roelie 
horen in het stuk “Londonderry 
air”. Het bekende “You raise me up” 
was volgens de partituur bedoeld 
voor de euphonium, maar bij 
Excelsior lieten de bugels, bespeeld 
door Chantal, Matty, Sandra, Jannie 
en Froukje horen dat dit stuk voor 
hen gemaakt was. 

En toen was het gedaan met de rust! 
Dat drums en percussie onmisbaar 
zijn in de muziek was natuurlijk 
wel bekend, maar Geert en Irma 
hebben in het nummer “Fascinating 
drums” goed duidelijk gemaakt hoe 
belangrijk. Muren begonnen te tril-
len en gordijnen vielen bijna naar 
beneden toen zij de stokken ter 
hand namen in dit rocknummer. 
Als laatste stond “Leef” van André 
Hazes jr. op de speellijst, waarna 
het tijd was om de winnaars van 
de verloting bekend te maken. Als 
toegift werd “Anitschka” gespeeld. 
Schokker wist op een mooie manier 
te vertellen hoe dit stuk ontstaan is 
en het publiek klapte enthousiast 
mee met dit Tsjechische muziek-
stuk.

Terwijl de gasten Het Witte Huis 
(velen met een mooie prijs, gewon-
nen in de verloting) verlieten, praat-
ten de muzikanten nog even na 
terwijl zij genoten van een drankje 
en een heerlijke gehaktbal, want dat 
smaakte wel na een avondje spelen.

Foto’s: Wiebe de Jong
Tekst: Wilma Verlaan

IN THE PICTURE: EXCELSIOR
Op zaterdag 9 maart jl. was het zover: de jaarlijkse uitvoering 
van muziekvereniging Excelsior. Dit jaar was het thema: In the 
picture. En dat had niks te maken met (wat de naam misschien 
doet vermoeden) een paar foto’s, maar voor deze editie had diri-
gent Koop M. Schokker ervoor gekozen om alle instrumenten 
eens extra te belichten, zodat het afzonderlijke typische geluid 
dat elk instrument heeft, naar voren zou komen.

Beste dorpsgenoten,
Het is alweer een tijdje geleden dat jullie iets van ons  hebben gehoord. 
Afgelopen weekend hadden we weer een drukke planning, zo was het tijd 
om de laatste gift aan het dorp te schenken. Dit ging om het bankje bij de 
outdoor fitness apparaten bij sportpark ‘Ontwijk’, dit zwarte bankje was 
nog een gift aan het dorpsbelang. Zo kunnen alle sporters van Donkerbroek 
uitrusten na een harde training. Door de harde windstoten van afgelopen 
tijd waren de vlaggen van de vlaggenmast gewaaid. Ook dit probleem is 
weer verholpen en kan iedereen die Donkerbroek inrijd weer genieten van 
de wimpelende vlaggen. 

We hebben als Nachtdravers helaas geen zomer seizoen dit jaar, deze heb-
ben jullie volgend jaar weer van ons te goed. Mede doordat er geen zomer 
seizoen is, zullen jullie pas rond september weer van ons horen na het 
jaarlijkse wok uitje, waarbij we vast kennis maken met onze 3 nieuwe leden. 
Alle Nachtdravers kijken alweer uit naar het nieuwe seizoen, om uiteinde-
lijk een geweldig uiteinde te hebben met alle dorpsgenoten.

Met vriendelijke groet, De Nachtdravers
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WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

regelt het graag voor u,
met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq, 
koffietafels,
bittergarnituren

WIETSE EN THEA FABER

Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

Laat u vrijblijvend informeren!

Heeft u
iets
te vieren? 

„Stap es in”

Herenweg 60b 
8435 WV Donkerbroek

0516-491363 

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

pedicure ook voor 
 reuma -en diabeet patiënten

dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

’t West 34, 8435 VN Donkerbroek, tel. 0516-491478 / fax 0516-491231

• Hardhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Tuinhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Timmerhout

• Plaatmateriaal
 bijv. OSB platen, gipsplaten, 
 golfplaten

• Div. ijzerwaren

• PVC en isolatie

• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

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

BELANGRIJKE TIP 
voor het aanleveren van foto’s

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

Voeg de foto’s toe als losse bijlage in de mail.
Geen foto’s in een Word document!
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De nieuw aan te leggen tunnel bij Donkerbroek wordt door de provincie een 
kunstwerk genoemd. Dat zou de “baileybrug” een tijdelijk kunstwerk maken. 
Maandag 4 maart werden de 5 delen van elk 19 meter lang geplaatst. De mid-
delste delen wegen 15 ton en de buitenste komen op 19 ton uit.  Door het hoge 
gewicht en relatief kleine oppervlak was de wind bij het plaatsen geen probleem. 

Ook de 500 ton kraan die in de tunnelbak stond kon het tilwerk dus met gemak 
aan. Gedurende de week werden de laatste loodjes gelegd aan de bypass.
Het tijdelijke kunstwerk is nog even wennen voor de meeste weggebruikers, het 
lijkt soms wel moderne kunst: Als je lang en goed kijkt begint de wirwar stiekem 
wel ergens op te lijken. (Door Wiebe de Jong)

Bypass over de N381 in gebruik

Gastouder zijn is vandaag de dag 
steeds meer een echt beroep gewor-
den. Het is niet meer zo dat er 
iemand gewoon even op een paar 
kinderen past. Een gastouder moet 
tegenwoordig aan verschillende 
eisen voldoen om op kinderen te 
mogen passen. Denk hierbij aan 
het in bezit zijn van minimaal een 
diploma MBO 2 helpende Zorg en 

Welzijn, het beschikken  over een 
geldig EHBO certificaat, minimaal 
18 jaar zijn en bereid zijn wan-
neer de opvang bij de Gastouder 
thuis plaatsvindt, het huis te laten 
controleren op veiligheid en waar 
nodig aan te passen aan de wette-
lijke eisen die door de GGD gesteld 
worden. Bovendien kan hij of zij 
een Verklaring van Goed gedrag 

overhandigen, net als alle volwas-
sen huisgenoten die thuis aanwezig 
zijn. De meeste gastouders werken 
als freelancer en moeten zijn aan-
gesloten bij een van de gastouder-
bureaus die in de nabije omgeving 
van Donkerbroek aanwezig zijn. 
De 2 meest bekende gastouderbu-
reaus zijn Welkom Kind Friesland 
en Voor Dag en Dou. Een gastouder 
is dus niet in loondienst, ontvangt 
een bruto inkomen per kind per 
uur en heeft geen recht op ziekte-
geld wanneer hij/zij zelf een keer 
ziek is. Tegenwoordig kiezen steeds 
meer gastouders ervoor om als zelf-
standig gastouder verder te gaan, 
omdat dit belasting technisch en 
met name in de eerste 3 jaren meer 
belastingvoordeel oplevert dan een 
gastouder die als freelancer werkt. 

Zo heeft ook Dipthy van Dijk uit 
Donkerbroek dit jaar besloten om 
na ruim 11 jaar als freelance gastou-
der te hebben gewerkt, nu voor haar 
zelf te beginnen. Zij is werkzaam 
voor gastouderbureaus Welkom 
Kind Friesland en gastouderbureau 
Voor Dag en Dou en past inmiddels 
op 8 kinderen hier uit het dorp 
afkomstig van 4 gezinnen. Zelf heeft 
Dipthy 2 kinderen, een meisje van 
bijna 5 jaar oud en nog een meisje 
van bijna 2 jaar oud. Ze heeft ruim 
14 jaar ervaring in het werken met 
kinderen. Eerst heeft Dipthy ruim 3 
jaar gewerkt als klassenassistente op 
een basisschool en daarna al 11 jaar 
met veel plezier actief als gastouder. 
De oppas vindt plaats in een huise-
lijke sfeer met ruime en afgesloten 
achtertuin, een speelveldje voor de 
deur en de school en het voetbal-
veld op 50 meter loopafstand van 
haar huis aan de Buursterlaan 15 in 
Donkerbroek. 

Dit heeft als voordeel dat er geen 
drukke wegen overgestoken hoeven 
te worden bij het ophalen en bren-
gen van de kinderen van en naar 
school. Ook heeft Dipthy in haar 
tuin een zandbak, watertafel, mini 
glijbaan voor de kleinsten en een 
skelter en voor de grotere kinderen 
een mammoet skelter. 

Verder vindt  zij het leuk om met 
de kinderen creatief bezig te zijn, 
zoals kleien, verven, knutselwerkjes 
maken, koekjes bakken, spelletjes 

Gastouderopvang, wat houdt dat in? doen etc. Bijna elke maand doet 
zij naar aanleiding van een thema, 
iets leuks met de kinderen. Denk 
hierbij aan samen in een nabijgele-
gen stukje bos kastanjes en mooie 
blaadjes zoeken, waarmee ze mooie 
werkjes gaan maken, in november 
lekker pepernoten bakken en iets 
moois voor in de schoen maken, 
potjes schilderen in het voorjaar, 
waar ze dan mooie bloemetjes voor 
gaan plukken, met Pasen eieren 
zoeken en eieren beschilderen en 
noem zo maar op. 

Voor Dipthy is het belangrijk dat 
ieder kind dat bij haar komt volledig 
zich zelf kan zijn, zich thuis voelt en 
zich kan ontwikkelen wat voor ieder 
individu weer anders is. Daarom 
richt Dipthy zich ook altijd op ieder 
kind met persoonlijke aandacht, 
zodat ieder kind de aandacht krijgt 

die het verdient en nodig heeft. 
Verder probeert zij zoveel moge-
lijk dat de kinderen samen dingen 
kunnen doen en/of ondernemen. 
Maar er is ook altijd ruimte voor 
kinderen die na een drukke school-
dag even tijd voor zich zelf wil-
len hebben. Niks moet, maar alles 
mag. Uiteraard wel binnen de in 
overleg opgestelde regels. Er wordt 
tevens veel aandacht geschonken 
aan wederzijds respect voor elkaar, 
het leren begrijpen en accepteren 
van elkaars grenzen en er wordt 
veel aandacht geschonken aan de 
algemene hygiëne. 

Wilt u meer informatie over Dipthy 
en haar werkzaamheden, kijk dan 
even op www.gastouder-dipthy.nl

Romige spitskoolstamppot
met brie en bite
Lekker en makkelijk gerecht 
met verrassende smaken. 
Nodig voor 4 personen:
1,25 kg kruimige aardappeen * zout * 
1 middelgrote spitskool (ca.750 gr) * 
3 uien * 200 gram brie (1 punt) * 100 
gr tortilla chips * 150 gr spekreepjes 
* boter * 1 el kerriepoeder * 75 ml 
melk * 150 ml kookroom 

Bereidingswijze:
Schil de aardappelen en snijd deze in 
grove stukken * Zet op met met een 
beetje zout en kook deze in 20 minu-
ten gaar * Snijd de kool in kwarten, 
haal de harde kern eruit en snijd in 
dunne reepjes * Snijd de uien in rin-
gen * Snijd de brie in stukjes * Verkruimel de tortillachips 
Terwijl de aardappels bezig zijn gaar te worden, doe je het volgende.
* Bak de spekblokjes in 4 minuten zachtjes knapperig (laat daarna uit-
lekken op keukenpapier) * Verhit de boter in een ruime wok of koeken-
pan en roerbak hierin de kool en ui 5 tot 7 minuten (de spitskool moet 
nog iets knapperig zijn) * Voeg het kerriepoeder toe, schep alles nog een 
keer om en haal het van het vuur 
Giet de aardappels af, zet nog even terug op laag vuur en stoom in een 
halve minuut droog * Voeg de melk en de kookroom toe, breng aan de 
kook en zet dan het vuur uit * Stamp de aardappels tot een romige puree 
* Schep de spitskool met de ui, de spekjes en de brie erdoor 
Verdeel over 4 borden of doe het in een mooie schaal * Strooi tot slot de 
verkruimelde tortillachips erover!
Lekker eten!

Erik en Yvonne Klos



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek maart 201910

Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de

Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,

een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

De Rabo Bankieren App

Waar u
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

Huidtherapeuten behandelen mensen met een zieke of beschadigde
 huid vaak op verwijzing van huisarts of specialist.
Voor een deel van de behandelingen kunt u nu ook zonder verwijzing 
bij ons terecht.

Behandelingen waarvoor u onder andere in de praktijk voor 
Huidtherapie Keuning terecht kunt zijn:
-  Acné
-  Elektrische epilatie
-  Coagulatie van o.a. verwijde vaatjes en steelwratjes
-  Manuele lymfe drainage
-  Oedeemtherapie
-  Het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen
-  Camouflagetherapie
-  Littekentherapie
-  Zonbescherming - voorlichting en adviezen

Naast
behandelingen 
geven wij ook 
voorlichting en 
adviezen. 

Kijkt u voor meer 
informatie 
op onze website!

Vosseheer 7
8435 WL
Donkerbroek
085-877 06 88

www.huidtherapie-keuning.nl
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl
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Een opvallende vogel die de laatste 
tijd steeds meer in de woonom-
geving wordt gezien. Zo ook bij 
ons waar bijna iedere dag de vogel 
wordt waar genomen, vooral als 
de voertafel is gevuld. Opvallend is 
dat de voorkeur uitgaat naar de pot 
met pindakaas en dan het liefst de 
pindakaas met meelwormen. Dat 
is voor hen een pure lekkernij. Wat 
daarbij ook opvalt dat ze totaal geen 
andere vogels in de buurt verdra-
gen, die worden direct weggejaagd. 
Dan blijft over waarom de soort 
steeds meer wordt gezien. Dat heeft 
eigenlijk twee redenen. De bossen 
worden ouder en men laat de laat-
ste tijd steeds meer dood hout in 
het bos achter. In de oude bomen 
kan gemakkelijk een nest worden 
uitgehakt en op het dode hout leven 
veel meer prooidieren die dienen 
als voedsel. Om dat het daardoor 
goed gaat met de soort verlaten ze 
buiten het broed seizoen meer het 
vertrouwde bos en vinden ze voed-
sel buiten het bos en zo ook in de 
tuinen en parken.

Soort beschrijving 
De soort is heel gemakkelijk te her-
kennen door haar bonte verenkleed, 
dat hoofdzakelijk bestaat uit zwart 
en wit. Opvallend is de achterzijde 

van de buik daar bevindt zich een 
fel rode vlek. De zogenaamde broek. 
Diezelfde kleur vlek heeft het man-
netje aan de achter kant van zijn 
kop en die ontbreekt bij het vrouw-
tje. Daardoor zijn ook gemakkelijk 
te onderscheiden. Verder is kenmer-
kend voor de soort haar golvende 
vlucht waarbij, de vleugelslag iets 
stijgt en daalt als die weer wordt in 
getrokken . 

Op school leerden wij vroeger dat de 
specht de timmerman van het bos 
was. Die bijnaam had ze gekregen 

door de zeer snelle roffel die ze op 
de schors van de bomen loslaat. Die 
dient om de onderliggende insecten 
naar boven te halen maar dient 
ook als territoriumafbakening. Daar 
wordt zeer veel kracht bij uit geoe-
fend en daar is ze toe in staat 
vanwege een extra nekwervel die 
de schokken opvangt. Was die niet 
aanwezig dan was het onmogelijk 
om dat te doen en liepen ze een 
forse hersenschudding op.

Voortplanting 
Ze hakken een rond gat in een 
boom waar eerst een dode tak heeft 
gezeten en diepen dat gat verder 
uit in de boom. Het nest verder 
stelt niet zo veel voor. Ze leggen 
de eieren gewoon op de bodem van 
het nest zonder verdere bekleding. 
Dit gebeurt vanaf april dan worden 
5 a 7 eieren gelegd die wit van 
kleur zijn. De broedtijd is maar 10 
tot 12 dagen en het mannetje en 
het vrouwtje wisselen hierbij af. De 
jongen maken een hels kabaal als 
er eten wordt gebracht. Het voedsel 
bestaat hoofdzakelijk uit insecten. 
Na ongeveer 20 tot 23 dagen verla-
ten de jongen het nest, dan worden 
ze verdeeld onder de beide ouders 
en krijgt ieder een groepje onder 
haar hoede. 

Er zijn nog twee soorten bonte 
specht de middelste en de kleine 
bonte specht. Beide sooorten zijn 
zeer schaars, maar vertonen geluk-
kig beide een lichte stijging in de 
aantallen. 

Foto’s Rob van Lingen

Grote bonte specht
Latijnse naam: Dendrocopos Major
Fryske namme: De grutte bonte spjocht

Verschillende 
meststoffen 
Er zijn meststoffen met een 
hoog stikstof gehalte die werken 
onder de juiste omstandigheden 
erg snel. Het zijn zeker mest-
stoffen die goed werken maar 
een groot nadeel van kunstmest 
is dat deze veel zouten bevatten 
waardoor planten en het gazon 
‘geforceerd’ en piekerig groeien 

Voor een lange termijn is dit niet 
bevorderlijk en is de kans zelfs 
dat ze de grond uitputten bij 
overbemesting.  Je strooit al snel 
teveel. Daarnaast is kunstmest 
schadelijk voor dieren en wil je 
absoluut niet dat kinderen er 
mee in aanraking komen. 

Wij zijn persoonlijk een groot 

voorstander van organische 
meststoffen. Ik ben er van over-
tuigd organische meststoffen in 
samenwerking met bodemleven 
elkaar versterken. Organische 
mest zet geleidelijk voeding af 
in de bodem en neemt alleen de 
benodigde hoeveelheid voeding 
op. Strooi je teveel is dan is dat 
geen enkel probleem want de 
overbodige hoeveelheden wor-
den op een natuurlijke manier 
afgebroken door micro organis-
me. Voor de lange termijn zor-
gen organische meststoffen voor 
een sterker wortelstelsel en voor 
de weerbaarheid voor het gazon.

Er zijn heel veel meststoffen op 
de markt met één heel specifiek 
doel. Als je daar mee wil werken 
dan ontkom je er niet aan om 
kennis in te winnen en het liefst 
ook een stuk ervaring om in te 

schatten wat de gevolgen zijn 
van de mest die je gaat strooien. 
Specifieke producten werken het 
best als je ook beschikt over spe-
cifieke informatie en feiten. Dit 
kun je alleen achterhalen door 
uitgebreid bodemonderzoek uit 
te voeren. Wij kunnen dit geheel 
voor u verzorgen 

Voor ons als vakmensen is het 
zelfs lastig om al het aanbod uit 
elkaar te halen. Zonder kennis 
en ervaring met producten zul-
len wij deze producten nooit 
adviseren Dat is een van de 
belangrijkste redenen waarom 
wij ons eigen product lijn heb-
ben gemaakt waarbij je fantasti-
sche resultaten zal zien op korte 
termijn en tegelijkertijd ook 
investeert in de kwaliteit voor de 
lange termijn

Gertjan en Dilande Hilarius  
www.gazonbemesting.nl
Tel. 0657869921

U W  G A Z O N
Het is traditie dat deze zangavon-
den met liederen uit Johannes de 
Heer plaatsvinden op de 1e advent 
en op Palmpasen. 

Zondag  14 april is het Palmpasen en 
dan hebben we dus weer een zang-
avond. Het is inmiddels al de 49e 
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: Jan de Jong (bari-
ton), 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.

Zangavond in Donkerbroek

Martha Veenstra, onze voorzitter 
heette ons allemaal hartelijk wel-
kom op 20 februari. Ze begon deze 
avond met gebed, gevolgd door het 
lezen van een column van ds. Wim 
Beekman over Nederland zingt. 
Hierbij aansluitend luisterden we 
naar een prachtige opname van 
vogelgezang.

We waren we met niet zo’n groot 
gezelschap. Er hadden zich nogal 
wat leden afgemeld i.v.m. ziekte. In 
totaal konden we 22 vrouwen ver-
welkomen. Deze avond was tevens 
onze jaarvergadering. Het huishou-
delijk gedeelte, waaronder het jaar-
verslag en de fotoverslagen van de 
reisjes werd vlot afgehandeld. Uit de 
foto impressies bleek nogmaals hoe 
gezellig het was en hoe de contacten 
hierdoor versterkt worden.

Mededelingen die avond: 
* Bij de gymnastiek-op-de-stoel 
zijn nog plaatsen vrij. Wie heeft er 
belangstelling om eens te komen 
kijken? Heeft één van de leden nog 
een goed idee? Er kwam meteen 
reactie uit de zaal en voor het vol-
gende jaar is het programma rond. 
Drie van onze leden hebben spon-
taan gemeld dat zij bereid waren 
zitting te nemen in een ééndags-
bestuur om de jaarvergadering te 
verzorgen. Hulde! 

Doordat de familie Land uit 
Boelenslaan  op het laatste moment 
verhinderd was ons iets over de 
Filipijnen te komen vertellen (zij 
komen in het najaar wel), was het 
bestuur genoodzaakt om op korte 
termijn een invulling voor de avond 
te vinden. Het bestuur kampt zelf 
ook met veel ziekte en dus werd het 
moeilijk om een heel programma in 
elkaar te draaien. Zodoende beslo-
ten we om er een gezellige bingo-
avond van te maken.

Te horen aan de reacties na afloop 

van de leden die aanwezig waren, 
was  dat ook heel geslaagd. Het 
was gezellig. Martha had verschil-
lende vormen van Bingo gevonden. 
Allereerst een beeldbingo. Er moes-
ten plaatjes doorgestreept worden, 
dit leverde al snel een prijs op, 
maar de kaart kon op verschillende 
manieren gebruikt worden dus nog 
maar een ronde.

Daarna volgde een verhaal over ons 
koningspaar waarin verschillende 
getallen verstopt waren. Ook bij 
dezen konden meerdere prijzen 
gewonnen worden, de laatste prijs 
echter viel pas, toen het verhaal 
bijna was afgelopen.

Tussendoor werd er koffie en een 
drankje geserveerd en werd er ver-
schillende malen rondgegaan met 
lekker hapjes die er bij iedereen 
goed invielen. Ook de prijsjes kwa-
men goed terecht. We keken nog 
naar een humoristische uitvoering 
van het Hallelujah van Händel en 
speelden nog een laatste rondje 
Bingo.

De avond werd besloten met het 
zingen van ‘O Heer, die onze Vader 
zijt,’ op een prachtige oude Engelse 
melodie, waarna onze voorzitter ons 
wel thuis wenste.

Jaarvergadering
Vrouwen op Weg

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.com of (0516) 491614 of 491661
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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

VOOR HET ONTWERPEN & DRUKKEN VAN:

huisstijlen, brochures,
kranten, posters, flyers,

drukwerk bedrijven, stickers,
reclameborden/vlaggen,
geboorte-/trouwkaarten,

rouwdrukwerk

bvk
GRAFISCH

VORMGEVER
www.bvkvormgever.nl

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78 

info@bvkvormgever.nl

Jouwdrukkerijdichtbij!

www.bvkvormgever.nl

Ook voor al uw auto onderhoud,
apk en zomer- & winterbanden!

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

Banden netto prijzen. U betaalt bij ons alleen voor de montage!

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

CouperusAutoverhuur

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:



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek maart 201913

DONKERBROEK - Van 7 tot en 
met 13 april vindt de jaarlijkse 
collecteweek van de Hartstichting 
plaats. Ruim 20 collectanten gaan 
deze week langs de deuren in 
Donkerbroek en omgeving om geld 
op te halen voor concrete oplos-
singen om ieders hart zo gezond 
mogelijk te houden. Want een 
gezond hart is niet vanzelfspre-
kend. 

We hebben in 55 jaar al veel bereikt, 
maar we zijn er nog niet. Met het 
oog op het groeiend aantal hart- en 
vaatpatiënten is het noodzakelijk 
dat wij hart- en vaatziekten vroe-
ger kunnen herkennen en opsporen 
én beter kunnen behandelen. Want 
iedereen heeft recht op een gezond 
hart. Een hart waarmee je alles uit 
het leven haalt, dat je kracht geeft 
om te groeien, te leven en lief te 
hebben.

Oplossingen
De Hartstichting werkt aan drie 
doelen: voorkomen van hartproble-
men, snellere hulp in een nood-
situatie en betere behandelingen. 
Binnen deze doelen werken we 
aan verschillende oplossingen. Zo 
werken wij bijvoorbeeld aan een 
eenvoudige bloedtest waarmee je 
erfelijke factoren kunt achterhalen 
en hartproblemen kunt voorkomen. 
En we onderzoeken welke signalen 
er vooraf gaan aan hart- of hersen-
infarcten. Zodat infarcten op tijd 
ontdekt of zelfs voorkomen kunnen 
worden. Lees meer over onze doelen 
en oplossingen op hartstichting.nl.

Collecteweek: 
alternatief kleingeld
De QR-code is een goed alternatief 
voor mensen die geen kleingeld in 
huis hebben. De gever kan heel een-
voudig eenmalig geld overmaken 

met de smartphone door de Tikkie 
of iDEAL QR-code op het collecte-
buslabel te scannen.

Collecteweek: méér dan 
huis-aan-huis-collecte
Het is ook mogelijk om te done-
ren op hartstichting.nl én in de 
Hartstichting online collectebus. 
Daarnaast kan iedereen een online 
collecte starten op hartstichting.
nl/collecteeronline en zijn of haar 
familie en vrienden om een gift 
vragen. In de online collectebus is 
zichtbaar hoeveel de collectant al 
heeft ingezameld.

Over de Hartstichting
De Hartstichting werkt aan con-
crete oplossingen om ieders hart 
zo gezond mogelijk te houden, 
zodat iedereen uit het leven kan 
halen wat erin zit. Stap voor stap 
en op verschillende fronten tege-
lijk werken wij aan een hartge-
zonde samenleving. Dat doen wij 
samen met medewerkers, patiën-
ten, vrijwilligers, donateurs, zorg-
professionals, wetenschappers en 
business partners. Onze ambitie is 
om hart- en vaatziekten zo vroeg 
mogelijk te kunnen herkennen, 
opsporen én zo goed mogelijk te 
behandelen. Daartoe financieren wij 
wetenschappelijk onderzoek, geven 
wij voorlichting en werken wij aan 
vernieuwing in de zorg en hulpver-
lening. 

Voor meer informatie: 
hartstichting.nl.

Jaarlijkse collecteweek van 
de Hartstichting van start

KLEDINGBEURS 
Voor mensen die moeten rondkomen van een minimum 

inkomen en gebruik maken van de voedselbank wordt er een 
kledingbeurs georganiseerd. 

op zaterdagmorgen 13 april a.s. 
 

Wij zijn op zoek naar mooie en schone voorjaars en zomer 
kleding,jassen,schoenen 

in alle soorten en maten 
voor kinderen, mannen en vrouwen 

Ook sjaaltjes, sieraden, riemen e.d. zijn welkom 
 

   
 

In te leveren bij: 
Fam. Bergsma Herenwal 14 en fam. Sleifer Herenweg 51 

of  
donderdag 11 april van 13.00 uur tot 16.00 uur  

en van 19.00 uur tot 20.30 uur in Pro Rege 
 

Zaterdagmiddag 13 april van 13.00 uur tot 14.00 uur is een ieder van harte 
welkom om kleding e.d. te kopen. De prijs is dan € 1,00 per kledingstuk. 

 
We hebben nog vrijwilligers nodig die willen meehelpen met het sorteren van de 
kleding op donderdagmiddag of avond en zaterdagmorgen met het assisteren. 

Opgave voor 10 april bij Fokje Bergsma tel: 491809 of 0647171859 
 

Alvast hartelijk dank, 
Diaconie  Donkerbroek/Haule 

DORPSAGENDA

APRIL
4 20:00 Pro-rege: Ledenvergadering uitvaartvereniging D.E.L.

6 14:00 Café Donkerbroek: Klaverjassen

7 15:00 Sintrumtsjerke: Fryslân voor Rwanda

12 20:00 Witte Huis: Quizavond (opgeven voor 1 april in teams van 

 3 pers. €15 per team)

13 13:00 Pro-rege: Kledingbeurs voor minima

 22:00 Café donkerbroek: LÛD

14 19:30 Laurenstsjerke: Zangavond

17 19:45 Pro-rege: Vrouwen op weg: Creatieve avond

22 12:45-13:30 SV Donkerbroek: Kaboutervoetbal

25 14:30-16:00 Pro-rege: Inloopmiddag bingo

27 Café Donkerbroek: DJ Appie

GEMEENTENIEUWS
Zet vrijwilligers 
in het zonnetje!
Op wie kunt u altijd rekenen? Wie 
zijn/haar enthousiasme is aanste-
kelijk? Geef diegene op voor de 
Vrijwilligersawards! Op vrijdag 17 
mei vanaf 18:30 uur zet gemeen-
te Ooststellingwerf de vrijwilli-
gers in het zonnetje tijdens de 
Vrijwilligersawards in de Raadzaal 
van het gemeentehuis. 

Wie kunt u nomineren?
Kent u een of meerdere vrijwil-
ligers, die u een extra blijk van 
waardering wilt geven? Laat het 
weten aan de gemeente! U kunt 
een individuele (jonge) vrijwilliger 
of een groep vrijwilligers voor-
dragen. Deze vrijwilligers krijgen 
allemaal een blijk van waardering. 

Daarnaast kunt u ook een vrijwil-
ligersorganisatie / instelling nomi-
neren voor de vrijwilligersprijs. Dit 
moeten wel rechtspersonen zijn. 
Uit de genomineerde organisaties 
/ instellingen selecteert de jury 
een drietal finalisten. De prijswin-
naars winnen € 2.000,-, € 1.500,-; 
of 1.000,-; ter vrije besteding van 
de instelling / organisatie. Deze 
winnaars worden bekend gemaakt 
tijdens de Vrijwilligersawards. 
Voordragen
Heeft u al iemand in gedachten? 
Geef die dan uiterlijk 21 april 2019 
op. Opgeven kan op verschillende 
manieren:
Door te mailen met j.blomsma@
ooststellingwerf.nl.
Door in een privébericht een video 
te sturen naar de Facebookpagina 
van gemeente Ooststellingwerf

Door een video te appen naar 
de gemeente via WhatsApp: 06- 
83044545.
Via een van de digitale formulieren 
op www.ooststellingwerf.nl/vrijwil-
ligersawards 
Geef bij de aanmelding aan wie u 
nomineert, waarom diegene ver-
dient om in het zonnetje gezet te 
worden, de contactgegevens van 
deze persoon en uw eigen contact-
gegevens. 
Vragen en meer informatie
Voor meer informatie en de voor-
waarden kunt u kijken op www.
ooststellingwerf.nl/vrijwilligersa-
wards. Met vragen en opmerkingen 
kunt u terecht bij Janny Blomsma 
via e-mail: j.blomsma@ooststel-
lingwerf.nl of telefonisch (0516) 
56 63 88 op maandag, dinsdag en 
woensdag.

In de week voor Pasen verzorgt 
een projectkoor op basis van het 
koor  ‘Looft den Heer’ Wijnjewoude 
drie passieconcerten in Zuidoost 
Friesland. 

Het ruim 30 leden tellende koor is 
voor de gelegenheid uitgebreid met 
20 enthousiaste gastzangers uit de 
regio. De concerten zijn op 12, 14 
en 17 april in Appelscha, Haulerwijk 
en Wijnjewoude.

Uitgevoerd wordt de passiecantate 
‘Lam Gods’ van Johan Bredewout, 
op tekst van Hans de Ruiter. Deze 
lijdenscantate vormt het eerste deel 
van hun recent geschreven Passie 
en Paasoratorium “Van liefde onge-
kend”. Het evangelie van Marcus 

vormt de basis, waarbij de grenze-
loze liefde van Jezus wordt getoond, 
zelfs voor zijn grootste vijanden.

Groot projectkoor zingt 
Passiecantate ‘Lam Gods’

Het koorwerk wordt prachtig muzi-
kaal begeleid door piano, orgel, flui-
ten, trompet en cello en afgewis-
seld met korte tekstgedeelten en 
samenzang. 

De uitvoeringen beginnen om 19.30 
uur en duren iets meer dan een 
uur. U bent van harte welkom om 
van deze indrukwekkende lijdens-
cantate te genieten! De entree is 
gratis. Om de onkosten te dekken 
wordt een collecte gehouden bij de 
uitgang. 

Appelscha, vrijdag 12 april 
Kerkelijk Centrum ‘De Schutse’, 
Vaart ZZ 74, ingang Riemsoord 65

Haulerwijk, zondag 14 april 
Kerkelijk Centrum ‘De Oerdracht’, 
Hoofdweg Boven 77

Wijnjewoude, woensdag 17 
april 
PKN Kerk Wijnjewoude Hemrik, 
Merkebuorren 34

Rozenactie 
 
Zoals bij iedereen wel bekend is 
delen wij elk jaar een roos uit 
aan de examenkandidaten van het 
voortgezet onderwijs, dit om hun 
een hart onder de riem te ste-
ken voor het komende examen. 
De adressen en namen van de 
jeugd kon ik altijd op vragen bij 
de scholen, in verband met de 
nieuwe wet van de privacy  is dit 
niet meer mogelijk. Omdat wij dit 
initiatief graag door willen laten 
gaan doen wij een beroep op u, en 
vragen om uw medewerking. Wilt 
u doorgeven aan ons als jeugdou-
derlingen wie dit jaar examen 
gaan doen. 

Hierbij ons mailadres en telfoon-
nummer.
simonenroelie@gmail.com 
mob nr 0644864664
sietskekamminga@hotmail.com  
mob nr 0680060357
Alvast onze hartelijke dank.

De Jeugdouderlingen

Peuterpret
Een ieder van u heeft het vast 
wel ergens gehoord of gelezen. 
Peuterpret had het afgelopen jaar te 
kampen met kleine groepen kinde-
ren en weinig nieuwe aanwas in de 
leeftijd van twee tot vier jaar. 

Helaas moesten we daardoor na 
de zomervakantie een dagdeel slui-
ten. We zijn dit nieuwe jaar echter 
hoopvol gestart met weer een flink 
aantal nieuwe aanmeldingen. Het 

is fijn wanneer ouders hun peuter 
vroegtijdig aanmelden. De groepen 
groeien weer. Dat is mooi!  Vooral 
voor de peuters zelf.  Het spelen 
met elkaar stimuleert de taalont-
wikkeling bij een kind. Vooral het 
onderlinge spel van de kinderen is 
een kostbaar goed. Spelenderwijs 
groeit hun woordenschat. En hoe 
groter de groep peuters, hoe meer 
keuze uit speelkameraadjes. Ieder 
kind heeft zijn of haar eigen woor-
denschat. Samen komen ze vaak tot 
rijk spel waarin taal een grote rol 
speelt. 

De afgelopen weken hebben we 
gewerkt met de thema`s ziek en 

gezond en wonen. Thema`s die 
tot de verbeelding spreken. Want 
iedereen woont in een huis of een 
boerderij. En iedereen is ook wel 
eens ziek. De thema`s die we gebrui-
ken op de peuterspeelgroep staan 
bewust dicht bij de belevingswereld 
van de kinderen. 

We lezen tijdens deze thema`s voor 
uit boeken zoals Anna is ziek en 
Fien en Milo. We zien dat de kinde-
ren de verhalen uit de boeken ook 
naspelen met elkaar. En de juf is dan 
meestal het haasje, zij is natuurlijk 
ziek en moet worden beter gemaakt 
door al die  kleine zusters en dok-
ters op de peuterspeelgroep. 
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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

T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

WILT U WETEN WAT RINZE
VOOR U KAN BETEKENEN?
Wij verwijzen u dan graag door
naar onze website, maar bellen
kan natuurlijk ook gewoon.

 www.kootstra.info
 mail@kootstra.info

  (06) 13 01 21 47

DIENSTEN

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

Bouwkundig Bemiddelingsburo

R. KOOTSTRA B.V.
v/h Timmer- en Onderhoudsbedrijf
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(foto’s & tekst: Wilma Verlaan)

Hoe is dit zo gekomen?
“Nou, dat komt door mijn zus uit 
Gorredijk. Zij breide al voor de nier-
stichting, onze kinderen waren al 
uit huis en toen zei mijn zuster: ”Jij 
kan ook wel eens wat doen.” Dat is 
nu haast 25 jaar geleden denk ik.”

Wat doet u: breien, haken?
“Ik brei alleen sokken, anders wil 
ik niet. Dit kan ik zo wegleggen als 
er iemand komt, want als er visite 
komt leg ik het gauw weg. Ik ga niet 
zitten breien als er bezoek is.”

Hoeveel uur in de week bent u 
hiermee bezig?
“Ik brei elke dag, soms hele dagen 
en vaak al vanaf 9 uur ’s morgens. 
’s Middags ga ik een eindje lopen en 
daarna brei ik weer. Ik stop om half 
zes, dan leg ik het weg, ’s avonds 
brei ik niet. Zondags ook niet, dan 
puzzel ik en lees ik de story en de 
margriet. Al die draadjes van dat 
breien pluizen zo op je goeie kle-
ren.”

Hoe lang doet u over 
een paar sokken?
“Dat ligt eraan hoeveel andere 
bezigheden ik heb, maar gemid-
deld ben ik zo’n 3 dagen bezig met 
1 paar.”

Komen de bestellingen rechtstreeks 
bij u, of via Gorredijk?
“Mevrouw de Vries uit Gorredijk 
belt mij om de bestellingen door te 
geven en af en toe krijg ik eens een 
bestelling uit Donkerbroek. Ik brei 
veel op bestelling, want ze weten 
wel dat het dan gauw klaar is, soms 
ook hele grote maten. De grootste 
maat die ik ooit gebreid heb is 
een ruime maat 51. En als er geen 
bestellingen zijn, brei ik gewoon 
voor de voorraad.”

Hoe vaak komen jullie bij elkaar?
Ik zag jullie zo gezellig zitten, op tv.
“Hahaha, dat was alleen voor de 
televisie joh. Iedereen breit gewoon 

voor zichzelf, thuis. Eén keer per 
jaar wordt er afgerekend, dan 
komen we met zijn allen bij elkaar, 
ongeveer 45 mensen. Dat is meestal 
in juli, dan krijgen we koffie met 
oranjekoek en wordt er bekend 
gemaakt hoeveel geld we binnen-
gehaald hebben. Dat gaat ongeveer 
net zo als bij de postcodeloterij: dan 
wordt zo’n hele grote envelop heel 
langzaam opengemaakt en zie je het 
bedrag verschijnen dat we dat jaar 
bij elkaar gehaald hebben. Soms 

hebben we ook een koffietafel in de 
Skâns in Gorredijk. Dat wordt dan 
door diverse winkels gesponsord en 
dan krijgen de vrijwilligers soep, 
een kroket, broodjes en van alles 
te drinken. Dat is altijd hartstikke 
gezellig en dat is ons uitje dan.”

Ik zag uw dochter Roelie ook 
in beeld, is zij ook met het 
virus besmet?
“Jahaaaaaa, Roelie breit nu 
ook sinds een paar jaar. 
Zij breit minder, 

want zij werkt. Zij 
heeft het voor de tele-

foon geleerd. Dan belt 
zij op en zegt:”Nu ben ik 
aan de hak toe, wat nu?” 
En dan zeg ik dat zij na 
het “dakje” een aantal ste-
ken moet minderen en bij de 
teen nog weer wat minder. Na één 
keer kon zij het en ze heeft nooit 
meer wat gevraagd.”

Hoe komt u aan het materiaal?
“Dat krijg ik van de nierstichting 
uit Gorredijk. Ik bel dan naar een 
mevrouw uit Oosterwolde en zij 
brengt dan 2 pakken wol. Er zitten 
10 bollen in een pak, dus dan kan ik 
weer even vooruit.”

Heeft de uitzending van Hea ook 
nog extra klandizie opgeleverd?
“Ja, een hele speciale bestelling 
waar ik nu mee bezig ben en een 
paar sokken dat vandaag nog bij mij 
opgehaald is. Ook heeft Roelie al 
een bestelling gekregen naar aanlei-
ding van de uitzending van iemand 
die haar gezien had.”

Speciale bestelling?
“Ja, ik ben nu bezig met een heel 
speciaal paar, voor een mevrouw 
met hele moeilijke voeten, kijk 
maar eens hoe apart.” (mevrouw 
Bergsma laat de speciale sok waar-
aan zij bezig is zien).

Hoeveel paar sokken heeft u al 
gebreid in al die jaren, denkt u?
“Nou, dat zijn er wel een paar dui-
zend, ik houd het allemaal precies 
bij op lijstjes. Kijk: in 2017 waren 
het 140 paar en in 2018 120, toen 
had ik een armblessure en mocht ik 
minder breien. Dus reken maar uit 
hoeveel het er ongeveer zijn.”

Niet praten, maar breien
Heeft u het ook gezien? De uitzending van Hea van woensdag 
27 februari jl.? Deze uitzending op Omrop Fryslân ging o.a. 
over een aantal mensen die handwerken voor de nierstichting. 
Eén van de dames die in beeld kwamen is de 90-jarige mevrouw 
Aaltje Bergsma uit Donkerbroek. Een mooie gelegenheid 
om eens bij mevrouw Bergsma aan te gaan en een aan-
tal vragen te stellen.

Babbeltruc:
Kijk uit voor mensen die met een 
smoesje binnen willen komen

Helaas zijn het vaak ouderen zoals u die slachtoffer worden van bab-
beltrucs. De politie en de gemeente Ooststellingwerf maken zich daar 
zorgen over. Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw 
spelden met maar één doel: bij u binnenkomen en u iets afhandig 
maken. Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, maar 
het onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord te staan of binnen 
te laten. Toch … laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit 
ook vindt. 

Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriendelijk ogend 
tot vertrouwenwekkend, van man tot vrouw en van jong tot oud. 
Kortom: u kunt ze niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen 
en zich voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of energiebe-
drijf, of als nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen, bijvoorbeeld 
geld voor benzine of een taxi, maar het kan ook zijn dat ze u iets 
willen aanbieden. Over deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en 
daarom klinken ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter niet foppen, 
want ze willen maar één ding en dat is bij u binnenkomen. Eenmaal 
binnen zorgt de dader - soms zijn het er meer - dat u wordt afgeleid 
en wanneer hij of zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of 
sieraden verdwenen zijn.

Wat kunt u het beste doen?
Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de 
persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie het is en 
wat hij of zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstandhouder. 
Of laat een deurspion in deur zetten. Zo kunt u zien wie er voor de 
deur staat zonder uw deur open te doen.
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt van de 
gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Heeft iemand geen legiti-
matiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het 
niet? Bel dan 112.

Laat nooit zomaar mensen uw huis binnen. Om aan buit te komen 
maken sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in paniek. 
Blijf altijd rustig en probeer met praten de man of vrouw naar buiten 
te krijgen. Kijk goed naar de man of vrouw en probeer te onthouden 
hoe hij of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk dan door het raam 
waar ze heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw verhaal.
Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n 
tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere 
uw huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand 
via de achterdeur uw huis binnen om uw spullen te stelen.

De Wijkagent

Zacht gekookt eitje, eiersalade, 
boerenomelet, cheesecake, frittata, 
gepocheerd ei, croque madame, 
spiegelei, meringue, hard gekookt 
eitje, egg benedict, gevuld eitje, 
eierbal, gebakken ei, aardappel-
tortilla, eiermuffins, roerei, zalm-
quiche, eiragout, croque bruvette, 
aardappelomelet, broodje ei, hartig 
eiertaartje, franse omelet, eieren 
in een potje, pannenkoekjes, eier-
wraps, cake, mayonaise, advocaat, 
wentelteefjes, hartige taart, tira-

misu, carbonarasaus, foeyonghai, 
aardappelsalade, flan, aardappelgra-
tin, hartige taart…………
Allemaal lekkere recepten die je 
kunt maken met ... EIEREN. En 
deze zijn verkrijgbaar, gewoon bij 
u thuis aan de deur. De leden van 
muziekvereniging Excelsior uit 
Donkerbroek komen op 17 april 
bij u langs. U doet Excelsior een 
groot plezier als u die dag JA zegt 
tegen de muzikanten. Alvast harte-
lijk bedankt.

Eieractie bij muziek-
vereniging Excelsior

“... toen
was ik de

hak
vergeten.”

Zijn daar patronen voor, of doet u 
dat allemaal uit uw hoofd?
“Dat doe ik uit het hoofd joh. 
Misschien zijn er wel patronen, 
maar ik heb dat vroeger op school 
geleerd. Ik moest dit als kind thuis 
ook al. Er moest wel wat gebeu-
ren natuurlijk. We moesten sokken 
breien en borstrokken.”

Nu breit u geen borstrokken meer?
(Lachend)”A, jonge nee juh!”

Hoeveel wol heb je eigenlijk nodig 
voor 1 paar sokken?
“Normaal heb je ongeveer 1 ½ bol 

nodig voor 1 paar, iets meer denk 
ik. Maar voor dit speciale paar 

waar ik nu mee bezig ben 
moet ik wel 1 bol per sok 
hebben.”

Heeft u nog wat grap-
pigs of geks meege-
maakt in al die jaren?

“Nee, dat weet ik zo niet. 

Nou ja, 1x ben ik na de boord aan de 
voet begonnen, toen was ik de hak 
vergeten. Dat was wel grappig, ja. 
Maar dat had je zo in de gaten, dat 
zag je na een paar pennen wel: dat 
past niet.”

Alles bij elkaar is er in al die jaren 
(ruim 40) al zo’n € 200.000 opge-
haald voor de nierstichting. In het 
begin stond mevrouw Bergsma zelf 
ook wel achter de verkoopkraam. Zo 
stond zij ook bij de Flaeijelfeesten, 
op de ambachtenmarkt, in speciale 
klederdracht. “Maar daar mogen we 
niet meer komen, want we verkoch-
ten te veel. Het schut achter ons 
hing vol met sokken en de mensen 
kwamen er aanstuiven om ze te 
kopen, we verkochten wel 90 paar 
op 1 dag.” 

De wollen sokken zijn o.a. te bestel-
len bij Aaltje Bergsma of Roelie 
Soepboer.

“Ik brei
alleen sokken,

anders wil
ik niet.”
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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

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

 
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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Centrale verwarming
Water & Sanitair

Dak- en Zinkwerk
Gasinstallaties
Zonnepanelen

Onderhoud

P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
 0516 - 42 15 10    info@devegt.nl www.devegt.nl

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl
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Claudia Soer van de gemeente 
Ooststellingwerf vertelde over het 
project Samen Leven en de opvol-
ging daarop. Een project waarbij 
afgelopen najaar tijdens verschil-
lende momenten in Donkerbroek 
meegedacht kon worden over the-
ma’s, die het leven en samen leven 
in Donkerbroek aangaan. Tijdens 
het vervolg gesprek dat begin maart 
plaatsvond is voor thema jeugd/
jongeren gekozen; mede omdat de 
andere naar voren gekomen the-
ma’s veelal verband houden met 
de wens een multifunctioneel 
DoarpsSintrum te realiseren. 

Wanneer er nog mensen (en jonge-
ren!) zijn die hierover mee willen 
denken, kan dit aangegeven worden 
bij Dorpsbelang via dorpsbelang@
donkerbroek.nl.

Bart Nijholt van Hart Veilig 
Appelscha nam de aanwezigen mee 
in het belang van een breder AED 
netwerk in Donkerbroek en het 
belang van voldoende vrijwilligers 
hiervoor (die kunnen reanimeren 
en een AED kunnen bedienen én 
ook geregistreerd staan bij www.
hartslag.nu). Ook de (voordeliger) 
aanschaf van een AED via Hart 
Veilig kwam aan bod, evenals het 
volgen van de benodigde training (à 
€ 15,- p.p.) om bekwaam te worden 
en te blijven. Verschillende men-

sen hebben inmiddels aangegeven 
hieraan deel te willen gaan nemen, 
waardoor de trainingsmomenten in 
Donkerbroek georganiseerd kunnen 
worden. Wie zich nog wil aanmel-
den hiervoor kan dit aangeven bij 
Dorpsbelang.

Tussen de twee sprekers in werd 
de nieuwe naam van de fietsbrug 
bekend gemaakt en werd het pre-
sentje, naar aanleiding van de actie 
die Dorpsbelang hiervoor in 2018 
organiseerde, uitgereikt. Mw. Corrie 
Mulder heeft de gekozen naam inge-
zonden, die een bijzonder stukje 
geschiedenis van Donkerbroek 
zichtbaar maakt. Binnenkort zal 
dan ook Koopmans Welvaartdraai 
op de brug prijken, samen met een 
bord met de herkomst van de naam.
De like actie van de facebookpagina 
(www.facebook.com/dorpsbelang-
donkerbroek) werd gewonnen door 
Monique de Haan, haar prijs werd al 
voor de jaarvergadering uitgereikt 
omdat zij daar niet aanwezig kon 
zijn.

Na de pauze werd het jaarverslag en 
de financiële huishouding doorge-
sproken en werden de ontwikkeling 
van het DoarpsSintrum en de rea-
lisatie van de outdoorfitness nader 
toegelicht.

Na het stellen van de vragen, werd 
de avond afgesloten met een borrel.

Jaarvergadering 
Dorpsbelang
Donkerbroek
Donderdag 14 maart werd de jaarlijkse ledenvergadering van 
Dorpsbelang Donkerbroek gehouden in Pro Rege. Er waren 
56 aanwezigen, waaronder verschillende afgevaardigden van 
de gemeente Ooststellingwerf. Na een korte terugblik over het 
afgelopen jaar, namen twee enthousiaste sprekers de toehoor-
ders mee. 

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

In vogelvlucht:
december 2017  Er wordt een 
motie in de gemeenteraad aange-
nomen om met Donkerbroek in 
gesprek te blijven over de wens om 
een multifunctionele accommoda-
tie te realiseren op 1 locatie.

April 2018 
Op basis van de bekende wensen 
van de gebruikers wordt, binnen de 
gegeven kaders, een 1e concept plan 
DoarpsSintrum en Verkeersplan 
gemaakt door Dorpsbelang 
Donkerbroek, wat door alle gebrui-
kers unaniem positief ontvangen 
wordt.

Mei 2018
Er wordt een presentatie gege-
ven aan de burgemeester en dhr. 
Van Vaals om te peilen of dit plan 
mogelijk kans van slagen heeft. De 
plannen worden positief ontvangen, 
Dorpsbelang krijgt mee om dit ver-
der uit te gaan werken.

Zomer 2018
Na diverse overleggen om de pak-
ketten van wensen en eisen van de 
gebruikers verder te specificeren, 
zijn een architect, een accountant 
en de adviseur betrokken bij de 
vernieuwbouw van de school, aan 
het werk gegaan om tekeningen 
verder uit te werken, de exploita-
tiebegroting en de stichtingskosten 
(op basis van standaarden) in kaart 
te brengen.

November 2018
Er wordt opnieuw een presentatie 
gegeven aan de burgemeester en 
dhr. Van Vaals, waar Dorpsbelang als 

reactie “zet het plan maar in de ijs-
kast, er is geen geld voor dergelijke 
projecten” krijgt.

December 2018
Dorpsbelang maakt voor alle frac-
ties een envelop met daarin het 
projectplan, de financiële onderbou-
wing, een usb stickje met 3d anima-
ties, een uitnodiging om in gesprek 
te gaan (en wat chocoladegeld).

Begin februari 2019
Er vinden gesprekken plaats met 8 
van de 9 fracties, waarbij waarde-
volle tips gekregen worden.

Medio februari 2019
GroenLinks stelt, namens alle 
fracties, naar aanleiding van deze 
gesprekken vragen in Commissie 
Ruimte. Hieruit komt onder andere 
naar voren dat mocht het dorps-
huis op termijn verkocht worden, 
er van de opbrengst, na aftrek 
van de kosten, 50% ter beschik-
king gesteld wordt voor een nieuw 
DoarpsSintrum. Er wordt nog nader 
ingegaan op de staat van de gym-
zaal, waarop later terug gekomen 
wordt; op basis van de nu bekende 
gegevens is er geen geld gereser-
veerd voor de gymzaal.

Februari - maart 2019
Dorpsbelang benadert bouwbedrijf 
Buitenveld om door te laten reke-
nen wat de daadwerkelijke bouw 
van een DoarpsSintrum kost. Hierin 
wordt de gymzaal meegenomen. 
Ook wordt een partij benaderd om 
het verkeersplan van de gemeente 
en het alternatieve verkeersplan van 
Dorpsbelang door te rekenen en 

Ontwikkeling DoarpsSintrum
Ook afgelopen jaar (2018) is er, na de bestuurswisseling binnen 
Dorpsbelang Donkerbroek, rondom de ontwikkeling van het 
DoarpsSintrum veel gebeurd.

  Ja, ik word lid van Dorpsbelang Donkerbroek! 

Naam: Dorpsbelang Donkerbroek 

Adres: Bovenweg 6 

Postcode en woonplaats: 8435 VT DONKERBROEK 

Incassant ID : NL55ZZZ400029280000 

Kenmerk machtiging:  

 
 

 

 
 

  

 

 

 

Naam en voorletters :  

Adres    :  

Postcode/woonplaats        :   

IBAN (rekeningnummer)   :  

E-mail adres   :  

Plaats en datum   :   

Handtekening  :  

 

 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u Dorpsbelang Donkerbroek toestemming om doorlopend eenmaal per jaar het in de algemene 
ledenvergadering vastgesteld bedrag als contributie van zijn/haar bankrekening te laten afschrijven. Als u het niet eens bent met deze afschrijving 
kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  

 

 

Het ingevulde en ondertekende machtigingsformulier kunt u inleveren bij het secretariaat:               
Marij Goote Capel, Bovenweg 6 of bij de penningmeester: Wiebren Bakker, Nijhof 2.                                 
U mag het ook scannen en e-mailen naar dorpsbelang@donkerbroek.nl. 

 Om initiatieven voor deelnemers 
van jong tot oud, op het gebied 
van leefbaarheid, welzijn, sport, 
spel etc., mogelijk te maken en te 
stimuleren ontvangt Dorpsbelang 
Donkerbroek jaarlijks van de 
gemeente een bedrag van ca. €. 
4.300,-.

Plaatselijke verenigingen, stichtin-
gen en/of initiatiefgroepen die dit 
jaar nog activiteiten gaan organise-
ren kunnen dit kenbaar maken bij 
Dorpsbelang via dorpsbelang@don-
kerbroek.nl. Er wordt dan een aan-
vraagformulier verstuurd waarmee 
de subsidie officieel aangevraagd 
kan worden.

Er kan weer subsidie 
aangevraagd worden!

Na het opschonen van het leden-
bestand afgelopen jaar zijn er nog 
472 mensen lid van Dorpsbelang 
Donkerbroek. 

Het bestuur van Dorpsbelang 
Donkerbroek zet zich in voor 
alle zaken die te maken hebben 
met de leefbaarheid in en rond 
Donkerbroek, belangenbehartiging 
bij de gemeente, fondsen beheer 
voor bijv. activiteiten die georgani-
seerd worden, etc. 

Inmiddels bestaat het bestuur 
uit 9 enthousiaste bestuursleden, 
waarmee het voltallig is. Met een 
inwoner aantal van ruim 1800, kan 
gesteld worden dat het leden aan-
tal van Dorpsbelang nog wel wat 

omhoog kan, wat het bestuur heeft 
doen besluiten om actief hiermee 
aan de slag te gaan.

Om de leefbaarheid in Donkerbroek 
ook in de toekomst te behouden 
en ter voorkoming van een con-
tributieverhoging in 2020, vindt 
het bestuur het belangrijk dat 
meer Donkerbroekers zich aan 
Dorpsbelang verbinden. 

De jaarlijkse contributie hiervoor 
bedraagt € 5,- p.p. Opgeven gaat 
eenvoudig via het machtigingsfor-
mulier (kan retour via mail of de 
genoemde adressen). Meer info is 
te verkrijgen via dorpsbelang@don-
kerbroek.nl 

Belangenbehartiging 
Donkerbroek

(het laatste) te toetsen op realiteits-
waarde.

Samenvoegen activiteiten 
Dorpshuis en Pro Rege
Maandelijks vinden overleggen 
plaats tussen de gebruikers van het 
DoarpsSintrum en de werkgroep 
DoarpsSintrum van Dorpsbelang. 
Zo blijft iedereen uit eerste hand op 
de hoogte van de ontwikkelingen en 
de stappen die de afzonderlijke par-
tijen nemen om tot een gezamen-
lijk DoarpsSintrum te komen. De 
partijen afzonderlijk verzorgen de 
communicatie richting hun achter-
ban, Dorpsbelang draagt zorg voor 
communicatie met de inwoners van 
Donkerbroek via Dorpskrant Op ‘e 
Hichte, donkerbroek.nl en de face-
bookpagina.

Doarpswurk is benaderd om een 
adviseur te leveren om het proces 
van samengaan van de activiteiten 
van het Dorpshuis en Pro Rege te 
begeleiden. Het is belangrijk dat dit 
proces nu reeds in werking gezet 
wordt, dit is immers nodig om t.z.t. 
alle activiteiten in één gebouw (het 
DoarpsSintrum) aan te kunnen bie-
den.

SV Donkerbroek afdeling gym en 
korfbal sluiten in principe weer aan 
wanneer er definitief duidelijkheid 
is over de in het DoarpsSintrum 
gewenste gymzaal.

Rolverdeling
In het proces rondom het 
DoarpsSintrum heeft Dorpsbelang 
de rol van kartrekker. Dorpsbelang 
inventariseert, visualiseert, toetst, 
rekent door, presenteert, behartigt 
belangen, is woordvoerder en advi-
seert partijen waar nodig / mogelijk 
(dan wel vanuit eigen expertise, dan 
wel door een adviseur aan te raden). 
Inhoudelijk zijn de partijen zelf 
bezig e.e.a. vorm te geven. Vragen 
die gedurende het proces rijzen 
omtrent invulling van ruimten en 
planningen, locatie in het gebouw 
etc., zullen wanneer de plannen 
concreter worden (wat betreft finan-
ciering), neergelegd kunnen wor-
den bij de betreffende besturen van 
de verschillende participanten.

Ondanks dat Dorpsbelang ook bezig 
is met de uitwerking van het alter-
natieve verkeersplan, is de inrich-
ting van de verkeerssituatie rondom 
de school een verantwoordelijkheid 
van de gemeente Ooststellingwerf. 
Vragen hierover kunnen dan ook 
bij de gemeente neergelegd worden. 
Dorpsbelang wil hierover echter wel 
graag meedenken; gezien de te ver-
wachten problemen in het huidige 
plan. Vandaar dat Dorpsbelang het 
initiatief genomen heeft een alter-
natief plan uit te werken en door te 
rekenen. Dit neemt echter niet weg 
dat Dorpsbelang niet verantwoor-
delijk kan zijn voor de ruimtelijke 
inrichting.

CO2 neutraal gebouw, 
CO2 neutrale gymzaal
Het is de ambitie van Dorpsbelang 
om aan te haken bij de ambities 
van de gemeente Ooststellingwerf 
en de provincie Fryslân wat betreft 
duurzaamheid en CO2 neutrale 
bouw. Zo worden de berekenin-
gen die momenteel gemaakt wor-
den o.a. gebaseerd op het voldoen 
aan de BREEAM normen. Want 
Dorpsbelang heeft de ambitie om in 
Donkerbroek het eerste CO2 neutra-
le DoarpsSintrum en de eerste CO2 
neutrale gymzaal realiseren, zowel 
van Fryslân als van Nederland!

Subsidies
Dorpsbelang is bezig om de sub-
sidiemogelijkheden voor het 
DoarpsSintrum in kaart te brengen. 
Zodat wanneer het plan officieel aan 
het college van B&W aangeboden 
wordt, naast zelfwerkzaamheid, ook 
inzichtelijk is wie voor welk deel 
van de kosten gevraagd wordt te 
participeren.
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Heb jij iets met radio? Stem dan eens af op bovenstaande frequentie. 

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

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

Misschien ben jij die vrijwilliger die ons kan helpen! 

Wij zijn dringend op zoek naar: 

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

Studiobeheerder. 

en 

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

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

 
 

 

VOOR HET ONTWERPEN & DRUKKEN VAN:

huisstijlen, brochures,
kranten, posters, flyers,

drukwerk bedrijven, stickers,
reclameborden/vlaggen,
geboorte-/trouwkaarten,

rouwdrukwerk

bvk
GRAFISCH

VORMGEVER
www.bvkvormgever.nl

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78 

info@bvkvormgever.nl

Jouwdrukkerijdichtbij!

www.bvkvormgever.nl

BELANGRIJKE TIP 
voor het aanleveren van foto’s

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

Voeg de foto’s toe als losse bijlage in de mail.
Geen foto’s in een Word document!
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De laatste wedstrijd voor de P.F.D.B. 
moest Donkerbroek thuis aantre-

Evert Bosma van actief Donkerbroek 
heette de dames en heren welkom 
met een lekker kopje koffie. Hij 
vertelde dat er voor de jeugd in 
Donkerbroek best veel wordt geor-
ganiseerd maar voor de “oudere 
jeugd” (de senioren dus) eigenlijk 
niet zo veel. Daarom was het idee 
ontstaan om eens te zien of er voor 
koersbal belangstelling is. En dat 
was er wel. Aanwezig waren 9 dames 
en 9 heren dus een mooie verdeling. 
Er waren ook nog wat mensen ver-
hinderd die wel interesse hadden. 

Vincent van de stichting Scala 
Buurtsport legde uit hoe het spel 
werkt. Er wordt gespeeld in twee 
teams en het spel doet een beetje 
denken aan jeu de boulle, alleen 
doe je dat buiten en dit binnen. 
De bal waarmee gegooid wordt is 
niet helemaal rond en door een 

verzwaring aan een kant is het toch 
wel een kunst om recht te gooien. 
Er wordt een witte bal aan het eind 
van de baan gelegd, de zogenaamde 
Jack, en wie daar het dichtst bij 
ligt is de winnaar. De baan is een 
dikke groene vilten mat. De punten 
worden dan aan het eind bij elkaar 
opgeteld en je wint als team. Ook 
als de bal wordt weggekaatst verdien 
je punten. Het blijkt dat er al eens 
eerder in Donkerbroek is “gekoers-
bald”, maar door de hoge leeftijd 
van de meeste deelnemers is die 
groep helaas ter ziele gegaan. 

Iedereen mocht oefenen en er werd 
veel gelachen. Bij het tweede kopje 
koffie werd er geïnventariseerd. Wie 
wil dit wel gaan doen?(bijna ieder-
een zei ja!) En wat is de beste och-
tend of middag? Samen moet dat 
worden bepaald en om meer men-

sen de  gelegenheid te geven eens te 
zien wat koersbal inhoudt, wordt er 
besloten nog een koersbal ochtend 
te organiseren. 

Woensdagochtend 13 maart was er 
weer een ochtend “proef” gespeeld. 
En wederom druk bezocht. Besloten 
is dat er inderdaad een koersbal 
ochtend gaat komen en wel op 
woensdagochtend. De eerste keer 
is inmiddels al gespeeld. De kosten 
zullen ongeveer 1,75 per ochtend 
zijn en een kopje koffie in het dorps-
huis is ook echt niet duur dus aan 
de kosten zal het niet liggen.

In principe wordt er alleen in het 
winterseizoen gespeeld, van sep-
tember tot mei. Maar wie weet is 
het dan wel een heel leuk idee om 
de zomermaanden te vullen met jeu 
de boulle. Lekker in de buitenlucht. 
Als de gemeente mee wil werken 
aan een jeu de boulle baan is daar 
ook vast wel animo voor. 

Lia Braber 

Op woensdag 6 maart was het zover, de introductie van koersbal 
in het dorpshuis.

Bij brevet 1 worden alle slagen 
gezwommen over 25 meter. De 
techniek moet goed zijn en alleen 
de 25 m. schoolslag moet binnen 30 
seconden worden afgelegd. Zowel 
voor jongens als voor meisjes. 
Verder wordt er gelet op start en 
finish van alle slagen en ook op de 
uitvoering van de slag. Alle zwem-
mers die voor dit brevet gingen, 
zwemmen nog maar kort en ze heb-
ben het allemaal gehaald.

Brevet 2 gaat wat verder. Technisch 
moet het goed zijn maar alle slagen 
moeten binnen een bepaalde tijd 
gezwommen worden. De borstcrawl 
binnen 23 sec. de schoolslag bin-
nen 27 sec. evenals de rugcrawl en 
de vlinderslag binnen 30 sec. Ook 
deze zwemmers hebben het brevet 
behaald.

Voor brevet 3 wordt de vlinder-
slag gezwommen over 50 meter. 
De jongens moeten bij elke slag 2 
sec. sneller zwemmen dan de meis-
jes. Ruben Veehof uit Donkerbroek 
heeft het allemaal prima uitgevoerd 
en het brevet verdiend.

Bij brevet 4 moet ook de vlinderslag 
over 50 meter worden gezwommen. 
En bij de schoolslag en vlinder-
slag moet er op de keerpunten met 
beide handen tegelijk worden aan-
getikt. Hier wordt zeker op gelet. 
Keerpunten, start en finish zijn een 
onderdeel van de techniek.

Allen die voor brevet 4 gingen heb-
ben dit gehaald. Deze zwemmers 
zijn vaak al een stuk verder in hun 
niveau en daarom wordt hier extra 
toezicht gehouden op alle tech-
niek punten. Mandy Noord junior2, 
12 jaar, zit al ver in de brevetten. 
Zij behaalde als jongste zwemster 
brevet 5. Hierbij wordt de 50 m. 

vlinderslag geklokt en de andere 3 
slagen over 100 m. Er moet door 
de meisjes bij de schoolslag 1.40 
gezwommen worden.

Laura Noord en Karin van Dijk 
zwommen sterk en behaalden bei-
den brevet 7. Hierbij gaat de vlin-
derslag er af en in de plaats daarvan 
komt de 100m. wisselslag binnen de 
tijd van 1.21. Beide dames zwom-
men in 1.18

Bij brevet 9 wordt de 100m. wis-
selslag vervangen door de 200m. 
wisselslag. Voor Saskia Bergsma die 
pas moeder is geworden en net weer 
aan het trainen is was dit een heel 
pittig brevet. Zij haalde het net niet.
Brevet zwemmen is een vast onder-
deel. Voor de zwemmers en met 
name voor de beginnende zwem-
mers is het leuk maar ook voor de 
ouders om te zien wat de zwemmers 
al kunnen. Er wordt geklokt door 
KNZB officials en het is een officieel 
diploma. Bovendien is het een mooi 
trainingsmoment. Er moet stevig 
gezwommen worden met weinig 
rust tussendoor.

In het zomerseizoen wordt er aan 
zwemvaardigheid gedaan. Dit is een 
voorloper van het brevet zwemmen. 
Er worden dan allerlei onderdelen 
gezwommen gericht op slagen en 
ook reddingszwemmen. Maar ook 
hoe kan ik materiaal gebruiken enz.

Dit is waar de Wellerobben zwem-
club voor staat. Voor ieder wat wils, 
voor jong en oud. Na diploma A 
kun je al lid van de club worden. 
Bij interesse kunt u kijken op de 
Wellerobben website www.wellerob-
ben.nl

Ook kunt u contact opnemen met 
hoofdtrainster Jellie Wijnja jellie_
wijnja59@hotmail.com 

De zwemmers van 
de Wellerobben 
zwemmen voor het 
prestatiebrevet
Deze maand stond het jaarlijks prestatiebrevet op de kalender. 
Dit wordt in het trainingsuur gezwommen. Er zwommen 21 
deelnemers waarvan 16 het hebben gehaald. Er zijn 10 brevet-
ten te behalen.

Uw kopij in de krant 
en op de dorpssite?

Stuur dit dan naar beide redacties!

DORPSKRANT: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

DORPSSITE:
donkerbroek@gmail.com

Introductie koersbal in 
het dorpshuis Donkerbroek

Damclub Donkerbroek
den tegen titelkandidaat Oldeboorn.
Ondanks dat Donkerbroek verloor 
met 4-8 wist ze zich door twee 
overwinningen in deze competie in 
de eerste klas te handhaven en werd 
Oldeboorn Kampioen.

In de onderlinge competie is het 
nog volop strijd om de eerste plaat-
stussen koplopers J. Smid en G. 
Poortinga.

G.Poortinga -- J.Sikkens 1-1
J.D.Klooster -- J.Smid 0-2
F.Smid -- L.vd.Sluis 1-1
L.Snijder -- J.Klooster 2-0
J.Klooster -- H.Hoks 1-1
J.D.Klooster -- B.v.EK 2-0
L.vd. -- G.Poortinga 1-1
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Op de kwalificatie  4 km achter-
volging was het gelijk bloedstol-
lend spannend. De 4 snelste kop-
pels reden allen binnen 1 sec van 
elkaar. Uiteindelijk kwamen Patrick 
en Tristan met een nieuw pr  0,4 
sec tekort om te mogen strijden 
voor het goud. In de kleine finale 
versloegen ze de regerende Britse 

Paralympische en wereldkampioe-
nen en tevens wereldrecordhouders 
Bate en Duggleby en pakten ze een 
bronzen plak.

Ook op de 1 km tijdrit was het 
wederom een enorme strijd. Na een 
beresterke rit wederom een bronzen 
plak voor Patrick en Tristan op res-

pectievelijk 0.7 en 0.9 sec achter de 
ijzersterke Britse tandemkoppels.

Het succesvolle WK werd afgeslo-
ten met een knappe 4e plek op het 
sprinttoernooi. Patrick en Tristan 
wisten nog knap door te dringen tot 
de halve finale waarin verloren werd 
van de uiteindelijke Britse wereld-
kampioenen Fachie / Rotherham. 
In de kleine finale voor het brons 
waren de Polen Brzozowski / 
Kuczynski ook duidelijk te sterk

Succesvol WK voor Tristan Bangma met 2 bronzen plakken

Van 14 t/m 17 maart vond het WK Para-Cycling op de baan  
plaats in eigen land te Apeldoorn. Tristan kwam met zijn piloot 
Patrick Bos op de tandem uit op 3 onderdelen.

Topsportstichting Acro Academy  
Noord Nederland reisde met al haar 
teams af naar Portugal om zich 
hier te meten met de internationale 
wereldtop. En met succes! 

De 11-jarige Ties Oosterhof uit 
Donkerbroek kwam met zijn 9-jari-
ge acro-partnertje Rebecca Groote 
uit in de jongste leeftijdscategorie. 
Met een fantastische oefening wis-
ten zij in de grote finale van het 
toernooi de zilveren medaille te 
bemachtigen. 

Tess Offringa veroverde met haar 
partner Marten-Lin Visser met 
prachtige punten het brons in de 
leeftijdscategorie 12-18 jaar. Het 

Internationaal goud, zilver
en brons voor Acro Academy

paar is een combinatieteam Acro 
Academy / SV Donkerbroek. 

Fei Oudhof uit Nijeberkoop mocht 
zelfs de hoogste trede van het ere-
podium beklimmen door met haar 
partners Remke en Nanda Huisman 
in de finale van de senioren met een 
indrukwekkende oefening de jury te 
imponeren. 

Daarnaast wisten de Junioren 1 
teams van de Acro Academy derde 

te worden in de teamcompeti-
tie. Tess Offringa en Marten-Lin 
Visser kwamen uit in deze leeftijds-
categorie, en hun scores werden 
gecombineerd met die van Anna 
Koster en Robin Hooijenga (ook 
een combinatieteam Acro Academy 
/ SV Donkerbroek en zevende in de 
finale) en trio Myrthe Tognini, Nova 
Houtman en Arjenne Steenbergen. 

De drie teams mochten voor deze 
bronzen prestatie namens de club 
een mooie beker in ontvangst 
nemen. Prachtige resultaten voor 
de topsportstichting op hun eerste 
internationale toernooi van het jaar. 

In Maia, Portugal, werd van 7 tot 10 maart een groot interna-
tionaal acrogym toernooi gehouden: de Maia International Acro 
Cup. Aan het toernooi doen honderden gymnasten uit ruim 20 
landen mee. 
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Op 27 april, Koningsdag, wordt weer een Fryske Oranje Tocht georganiseerd. Dit is een optocht met tiental-
len leger voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog. De tocht van 112 kilometer start dit jaar in Terherne en 
eindigt in Appelscha. Onderweg wordt niet alleen over verharde/geasfalteerde wegen gereden maar worden 
ook mooie stukken onverhard gereden aangezien de meeste voertuigen ook terrein voertuigen zijn. De ver-
wachting is dat de tocht ’s middags door Donkerbroek heen komt. Hoe laat precies is op dit moment nog 
lastig te zeggen. Als er meer informatie is zullen we dit delen met de collega’s van de dorpswebsite. Foto’s 
zijn van de Fryske Oranje tocht 2016 in Haulerwijk door Wieger Visser

Fryske Oranje Tocht door Donkerbroek

Wat is thuis? Is thuis op dezelfde 
plek als daar waar je huis staat? Is 
thuis een gebouw of een gevoel? De 
dikke van Dale omschrijft thuis als 
de plaats waar iemand zich thuis 
voelt. Thuis hoort een plek te zijn 
waar je tot rust kan komen, waar je 
je goed voelt en waar je jezelf kan 
zijn. Kan iemand zich op meerdere 
plekken thuis voelen? Ja hoor! Al is 
het maar voor eventjes….. 

Europa Kinderhulp is op zoek naar 
mensen (jong, oud, samen of alleen) 
die deze zomer hun (t)huis voor 
eventjes willen delen met kinderen 
uit Nederland, België, Frankrijk en 
Duitsland.  Door hen in de zomer-
vakantie simpelweg mee te laten 
draaien bij jou of jullie thuis, kun-
nen deze kinderen even op adem 
komen. Samen eten, samen spelen. 
Kind  zijn.   
Wordt jou of  jullie huis deze zomer 
voor eventjes haar thuis? Neem con-
tact op met Joke de Vries voor meer 
informatie. Telefoonnummer 0518-
841942 of stuur een mailtje naar 
friesland@europakinderhulp.nl.  
Data van de verschillende kinder-
reizen in Friesland in 2019 

Nederlandse kinderen: 22 juli – 31 
juli 
Belgische kinderen: 22 juli – 5 
augustus 
 
Franse kinderen:  Secours Populaire 
Francaise  23 juli – 6 augustus 
Duitse kinderen:   Hannover 15 juli 
– 26 juli 
Schneeberg/Delitzsch 22 juli - 9 
augustus  
Oldenburg 12 juli – 26 juli 

11-2-2019 P…
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Jouw huis. Haar thuis. 

Donkerbroek en omgeving is een 
landgoed rijker en dit is een feestje 
waard! Het terrein beslaat nu 5.4 
ha en wordt voor het publiek open-
gesteld.

De feestelijke opening van 'Landgoed 
De Cuynder' geschiedt door de bur-
gemeester van Donkerbroek, de 
heer Sietse Dijkstra. Daarna kunt u  
kennismaken met de nieuwe eige-
naren en de vrijwilligers, rondkij-
ken op het erf, verschillende kraam-
pjes bezoeken en lekkere dingen 
proeven. Vrijwilligers spelen een 
belangrijke rol bij het beheer en de 
openstelling van het landgoed, want 
er is veel werk te verzetten om dit 
terrein goed te kunnen beheren en 
de activiteiten mogelijk te maken. 
Om het landgoed enigszins rendabel 
te houden worden er kleinscha-
lige activiteiten uitgevoerd zoals 
het exploiteren van een minicam-
ping en (binnenkort) B&B, het 
aanbieden van dagbesteding, loca-
tie verhuur, het geven van work-
shops, catering en een winkeltje. 
Dit alles  speelt zich af in en rond 
‘het Cuynderhuys’, het middelpunt 
van de ecologische tuinderij. Het 
centrale thema rond al die verschil-
lende activiteiten is het hebben van 
oog voor de mens en oog voor de 
natuur of wel het zijn van een goed 
rentmeester zoals die in de bijbel 
wordt beschreven. Nu de rangschik-
king van het landgoed volgens de 
Natuurschoonwet ook daadwerke-
lijk zal worden toegekend, mogen 

we ons rentmeester van een land-
goed noemen. Hiermee willen we 
de lijn van de vorige eigenaren (Aat 
en Klaske Oosenbrug) zoveel moge-
lijk voortzetten. Toentertijd was het 
een biologische kwekerij, nu een 
duurzaam erf waarin we de begin-
selen van de permacultuur koeste-
ren. Geen kunstmest of chemische 
bestrijdingsmiddelen. We willen 
zoveel mogelijk de ecosystemen in 
stand houden en de kennis van onze 
voorouders toepassen op het gebied 
van natuurlijk en bewust leven. Van 
de opbrengsten van het landgoed 
maken we natuurlijke producten die 
te koop zijn in het winkeltje.

De open dag ziet er als volgt uit;
- 11.00 tot 16:00 Inloop met diverse 
kraampjes, activiteiten en proeve-
rijen.
- 11.30 feestelijke opening door de 
burgemeester van Donkerbroek

Welkom op 13 april aan 't Hoogezand 
3 in Donkerbroek. De toegang is 
gratis. 

Bent u na kennismaking enthousi-
ast en vindt u het leuk om in de tuin 
of elders op het landgoed te werken 
of iets te willen doen laat het ons 
dan weten. We hebben altijd vrijwil-
ligers nodig om dit landgoed voor 
Donkerbroek te kunnen beheren en 
er een (nog) mooie(re) plek van te 
maken. 

Kijk voor informatie op www.
decuynder.nl of bel 06-45258869 
(Marike de Wolf).

13 april Open Dag rond 
feestelijke opening 
Landgoed De Cuynder

Twee jaar geleden is op 1 april de 
Vrijstaat de Stellingen opgericht. 
Een Vrijstaat met een knipoog. 
Inmiddels is ook de Grondwet van 
de Vrijstaat vastgesteld. 

Deze Grondwet staat in het teken 
van een duurzame versterking van 
Ooststellingwerf vanuit de bevol-
king en zal op maandag 1 april 
vanaf 19.00 uur op de Boerestreek 
in Appelscha op ludieke wijze gepro-
clameerd worden. 

Na de proclamatie zal onze eerste 
president, Tjibbe de 1e, aftreden en 
vervolgens worden er drie nieuwe 
Stellingen ofwel presidentskandida-
ten gepresenteerd die voorgedragen 
zijn door bewoners van Olmen Es, 
nl. het paard Sahra, het kalf Gerbrig 
en de geit Mieke. Dit unieke gebeu-
ren zal, tijdens en na het offici-

ele gedeelte, omlijst worden door 
muziek en dans van het "Vrijstatig 
Volkje".

Door middel van de unieke geschie-
denis van de Stellingwerven hoopt 
de vrijstaatsgroep onderlinge ver-
bondenheid en duurzaamheid te 
creëren en Stellingwerf te promo-
ten. Zo organiseert deze groep om 
het jaar een middeleeuws/ fantasy 
festival in Appelscha. De eerste keer 
gebeurde dit in september 2017. 
Het nu komende festival zal plaats-
vinden vanaf vrijdagavond 13 t/m 
zondagmiddag 15 september. Dan 
zal ook de nieuwe president verko-
zen worden door de kinderen die 
aanwezig zijn.

Zie ook: www.vrijstaatdestellin-
gen.nl en Facebook Vrijstaat De 
Stellingen.

1 april: Proclamatie Grondwet
van Vrijstaat de Stellingen

GEHOORD EN GEZIEN
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Voorjaarscompetitieschema-
donder-del-doekje
Op moment van tikken is het sche-
ma van de voorjaarscompetitie nog 
net niet definitief. (geland)

AB:
De junioren A1 en aspirantencombi 
Dio/VZK/Donkerbroek B1 bivakke-
ren in de middenmoot. Ze konden 
niet stunten tegen de koplopers.
Combi Dio/VZK/Donkerbroek B2 
kan bijna de Grunniger tegenstan-
ders vergeten..

Competitie senioren
Senioren 1:
Nog een thriller op zaterdag 23 
maart jl. Koploper Dio 1 kwam 
op visite bij VZK/Donkerbroek 1. 
En Dio verloor !!  Met 18-15. Dio 
verliest hierdoor tevens de koppo-
sitie en waarschijnlijk het kampi-
oenschap. (en we hadden onszelf al 
uitgenodigd op hun feessie !!!.)

Senioren 2:
Tja.

Diversen

Website
Voor algemene info, rangen en 
standen en wat meer naar de ver-
nieuwde website  www.korfbaldon-
kerbroek.nl .

Facebookpagina
In de lucht : De Facebookpagina 
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroek-
afdeling-korfbal. Nog sneller info 
de wijde wereld in. Like. Delen !!! 
Tegenwoordig beheert door die 
andere razende reporter : Jenny 
Bosma-Veenstra. (met hulp van 
iedereen voor de input)

Again and again and again. 
And then over, over

(trainen?) 

Competitie jeugd
De zaalcompetitie zit er zo goed als 
op. De meeste ploegen hebben nog 
1 wedstrijd te gaan van hun zaalsei-
zoen 2018/2019. De pupillen D1 zijn 
al gereed.

Pupillen D1
Afgelopen zaterdag, 23 maart, de 
apotheose in poule D-044 van de  
pupillen D1. Want: koploper Elko 
uit Elim (Drenthe) op bezoek. 
Uitgangspunten vooraf: Elko 18 pun-
ten uit 10 wedstrijden. Donkerbroek 
D1 heeft er dan 16 punten uit 11 
wedstrijden. Donkerbroek D1 moet 
dus winnen in hun laatste wedstrijd 
en is dan afhankelijk van het resul-
taat van de laatste wedstrijd van 
Elko (tegen Ritola). 
En wat een wedstrijd in de vooraf 

al warme sporthal De Bongerd. Een 
gelijkopgaande score in de beginfase 
(1-1, 2-2, 3-3) met een tussensprint 
van Donkerbroek D1 tot aan de 
pauze (5-3). Na de pauze kwam Elko 
weer terug tot 5-5 en zelfs op voor-
sprong (5-6). Het duel werd door de 
enorme spanning pittiger. En zeker 
het bekijken meer dan waard voor 
de vele supporters. Donkerbroek 
scoorde de gelijkmaker (6-6) zo’n 
4 minuten voor einde wedstrijd. 
Dat er dan in een korfbalwedstrijd 
nog heel veel kan gebeuren blijkt 
maar weer. Donkerbroek kwam op 
voorsprong door een fraai schot van 
grote afstand.

Maar een sterk Elko knokte door. 
Vlak voor tijd werd een klein kans-
je achter de korf in een doelpunt 
omgezet. En met deze 7-7 stand 
eindigde de wedstrijd. Elko kampi-
oen. Donkerbroek D1 droop teleur-
gesteld van het veld. Maar kwamen 
toch terug:afscheid nemend coach 
Mascha werd met een mooie bos 
rozen bedankt door haar ploeg.

Aspiranten C:
DTS uit Surhuizum heeft niet ver-
zaakt. En is dus kampioen gewor-
den in de poule met onze aspiranten 
C. Die op hun beurt een prima zaal-
competitie gedraaid hebben. Klasse.

Pupillen DEF:
In de poule van de pupillen D2 
is de kampioen nog niet bekend. 
De (Noord-)friesche ploegen Invicta 
D1 (Kollum), Harkema D2 en 
Mid Fryslan D3 (Akkrum, Grou, 
Reduzum, Warten) strijden nog om 
de kampioensschaal. Waarbij Invicta 
de beste uitgangspositie heeft. 

De E1 kan in de laatste wedstrijd 
van het zaalseizoen nog een plekje 
stijgen in het eindklassement als 
het wint van It Fean E2. (als wij net 
wakker aan de koffie zitten op zater-
dagmorgen 30 maart is de uitslag 
reeds bekend). Dio wordt hier kam-
pioen. Gefeliciteerd Dio E1. Op het 
veld in Donkerbroek gaan de beide 
pupillenploegen Shinen. Jawel.

Reusachtig

Tussenstanden
zaalcompetitie
Seizoen 2018/2019 
(verwerkt tm 23-03-2019)

Aspiranten C1
DTS (S) C1 11 20
Donkerbroek C1 11 16
Mid Fryslan C2 11 12
NQL C1 12 12
Olympia (T) C1 11 10
Heerenveen C3 11 7
LDODK C4 11 1

Pupillen D1
Elko D1 11 19
Donkerbroek D1 12 17
ZKC’19 D1 12 14
Hoogkerk D1 11 14
Ritola D2 11 12
AVO D2  11 4
Roda ’70 D1 12 0

Pupillen D2
Invicta D1 11 19
Harkema D2  12 19
Mid Fryslan D3 11 18
It Fean/Boelenslaan D2 11 8
Oerterp/VKC D1 11 7
Donkerbroek D2 11 5
WIK’34 D2 11 2

Pupillen E1
DIO E1 13 23
Oerterp/VKC E2 13 21
Sparta (Ze) E1 13 20
Flamingo’s E3 13 18
It Fean E2 13 10
Donkerbroek E1 13 8
De Pein E2 13 2
Wordt Kwiek E3 13 2

Pupillen F1
DTS (S) F1 9 18
DES (N) F1 9 14
DWA/Argo F1 9 6
Zunobri F1 8 5
De Walden F3 9 5
Donkerbroek F1 8 4

Pupillen F2
ZKC’19 F1 9 16
Sparta (Ze) F2 10 15
DOS ’46 F3 9 11
Koru F1 8 8
Thrianta F1 9 4
Donkerbroek/VZK F2 9 0

Senioren 1  
Thrianta 1 13 22
Dio 1 13 20
Donkerbroek/VZK 1 13 16
WWC 1 13 14
TFS 1 13 14
It Fean/Boelenslaan 1 13 9
NQL 1 13 9
Stadskanaal ’74  1 13 0

Senioren 2  
WWC 2 13 24
Emmeloord 2 13 21
DWA/Argo 2 13 18
TFS/De Pein 2 13 13
Thrianta 2 13 10
It Fean/Boelenslaan 2 13 10
Donkerbroek/VZK 2 13 6
Drachten 5 13 2

Junioren A1
Kinea A1 11 22
Lintjo A1 10 18
Udiros A2 11 14
Donkerbroek/VZK A1 11 12
Noveas A1 11 8
De Waterpoort A1 11 2
Drachten A3 11 0

Aspiranten B1
AVO B2  12 22
Noordenveld B1 11 18
Dio/VZK/Donkerbroek B1 11 13
ROG B1 11 11
De Granaet B2 11 10
Drachten B2 11 4
Rodenburg/OWK/Sparta B2 11 0

Aspiranten B2
Noordenveld B2 11 22
Hoogkerk/Nic B3 11 17
Rodenburg/OWK/Sparta B2 11 14
Oerterp/VKC B1 11 12
Ritola B1 11 7
Korwi B1 12 5
Dio/VZK/Donkerbroek B2 11 1

Rommelmarkt
Het Hoofdbestuur van SV 
Donkerbroek deelt hierbij 
mede dat er dit jaar geen 
rommelmarkt plaats zal 
vinden. Dit is om planning-
technische redenen.

Wel zal de verloting ten 
bate van sv Donkerbroek 
door gaan. Dus hiervoor 
komen we eind mei/ begin 
juni weer bij u langs.

De trekking van de verlo-
ting is op zaterdag 15 juni 
2019 op sportpark Ontwijk 
tijdens het Goud van Oud 
toernooi.

K O R F B A L OPGERICHT

Een moment uit de wedstrijd Donkerbroek D2 - Mid Fryslân D3

27 april:
Verjaardag Koning 
Willem-Alexander
22 mei:
Schoolkorfbal-
toernooi te 
Donkerbroek
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info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten


