
As it ljocht noch net folslein oan 
is, komme regisseur Albert (René 
Dam) en Henk (Jan Reinders) it 
toaniel fan de Skouboarch op. It 
bliuwt mar tsjuster en der spilet 
ynienen muzyk, nuver…. Ear ‘t 

Henk it probleem útfine kin wurdt 
it wer normaal. Undertusken komt 
ek Nelleke (Sjoukje de Haan) op 
de planken en efkes dêrnei sjog-
ge we Esmée (Doety Miedema). It 
wachtsjen is noch op Harry, (Rudi 

Wijbenga) Daphne (Ingrid de Vries) 
en Tom (Wouter van de Wolfshaar) 
Allegearre binne se ûnder de yndruk 
fan dy ûnfûge grutte seal yn de 
Skouboarch wêr ‘t se dit kear ûnder 
lieding fan in profesjonele regisseur 
it stik Julia ’s reis opfiere meie. Dat 
hat Henk goed regele!

It repetearjen giet oant no ta alle-
gearre lang net sa as Albert it him 
foarsteld hie. Der is noch net in 
repetysje west dat elkenien der wie; 
it dekor is noch net klear; de tekst 

sit der noch 
net yn en nimmen 
komt op ‘e tiid! Stress dus! As Albert 
fernimt dat de spilers it ferhaal fan 
syn stik folslein net snappe, wurdt 
de sfear der net better op.

Al gau blykt dat der ek tusken de 
froulju en de regisseur wat spilet. 
Dat de regisseur beynfloede wurdt 
troch alle froulike sjarmes is wol 
dúdlik. It smyt behoarlik wat dis-
kusje op, op it toaniel. Undertusken 
besiket Albert syn akteurs safier te 
krijen dat der oefene wurdt. Dit hat 
noch al wat fuotten yn ierde…. Nei 
in hilaryske warming-up (in troch 
de akteurs sels betocht dûnske) is 
de regisseur it spoar efkes bjuster. 

Lês fierder op side 3!
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Ontwijkendebos

Rond 1780 stond er een eenvou-
dig huisje aan de rand van enige 
bosjes en op de plaats, wat nu 
huize Ontwijk is. Daar woonde 
belastinginner Sjoerd Gerardus 
Fruitier de Talma en hij was 
vooruitstrevend oftewel in veel 
opzichten zeer progressief. Zoon 
Remelius Lucius Fruitier de 
Talma zette dit beleid voort en liet 
in het jaar 1845 het huidige Huize 
Ontwijk bouwen [nu een rijks-
monument]. Het is een beeldbe-
palend herenhuis geworden met 
opslagschuur en koetshuis, geheel 
passend en noodzakelijk voor die 
periode. Wanneer de gelegenheid 
zich voordeed, werden er met 
grote regelmaat kleine soms ook 
fors grotere gebieden bij gekocht 
en dit werd aangeplant met bos 
en veld, wat dan weer heide moest 
blijven. De familie had zeker oog 
voor de gemeenschap en liet een 
doolhof en een wielerbaan aanleg-
gen en zelfs iets later werd er een 
openlucht theater neer gezet. 

Wat zeker opvallend en aardig is, 
dat toen al de schooljeugd, en wel 
tot aan 1950 toe, deze eens per 
jaar een paar dagen werd ingezet 
om nieuwe aanplant te verrich-
ten, dit alles onder begeleiding 
van onderwijzers en de beheerder. 
De jeugd betrekken met alles wat 
leeft en bloeit buiten, was toen 
heel normaal en gelukkig komt 
daar nu in deze tijd steeds meer 
aandacht voor. Het buitenleven 
is belangrijk, nuttig en erg leer-
zaam. 

De plaatselijke vogelwachtver-
eniging is hier ook jaarlijks 
actief, met een zaterdag per jaar, 
even met man/vrouw en macht 
de open gebieden vrij te hou-
den van opschot en zaailingen 
en ander ongemak, om zodoende 
een belangrijke klus te doen in en 
voor dit prachtige stukje natuur 
rondom de vijver. Na afloop snert 
eten in de buitenlucht. Het gebied 
is met de vier kilometer wandel-
paden een waar rust en geniet-
punt, dit alles voor jong en oud. 
Vaders moeders, grootouders en 
opvoeders, neem de kinderen en 
kleinkinderen vooral vaak mee 
en leer de jeugd over van alles 
wat er te beleven valt. De basis-
school heeft een leerzame taak 
hierin. De zitbanken en de grote 
tafel aan het vennetje nodigen 
daartoe zeker uit, om eens vogels 
en ander leven te kunnen spot-
ten. Actieve toneelvereniging van 
Donkerbroek; Organiseer weer 
eens een geweldig spektakel en 
openlucht opvoering. Succes is 
hier verzekerd en liefhebbers van 
de natuur; Ontwijk deze wandel-
bos niet. 

De klokkenluider

Liefde, zoetsappig, roze en rood zijn 
de toverwoorden die het toernooi 
maken tot wat het is. Een superge-
zellig evenement wat door menig 
arco-end kind wordt bestempeld als 
de leukste wedstrijd van het jaar!

Voor elke deelnemer was er elk jaar 
een presentje, ook de juryleden, 
vrijwilligers en ingehuurde mensen 
zoals de fotografen en ladyspeakers 
werden het hele weekend in de 
watten gelegd. Zo wordt de lunch 
al een paar jaar geregeld door een 
kookbedrijf in Donkerbroek, ook 
de supermarkt in Donkerbroek en 
vele handelsondernemingen steu-
nen ons d.m.v. een donatie voor de 
verloting of een financiële bijdrage. 

Laten we ook de bus die ons het hele 

weekend beschikbaar is gesteld niet 
vergeten evenals de vele handen 
die licht werk maken. De kans dat 
ik hierbij iemand vergeet is vrij 
groot dus bij deze. Super dat het elk 
jaar weer lukt om zoveel mensen 
enthousiast te krijgen voor onze 
valentijnscup.

Nieuw dit jaar was onze kleine markt 
waar mensen staan met kleding 
en andere acrogerelateerde spullen, 
een sieranden mevrouw, op zondag 
kon je je lievelingsgeur kopen bij 
een tapparfumstand en ook was er 
een fotograaf die ter plekke foto’s 
maakte van je team.

Wat ook nieuw leven in is geblazen 
is de funcup waarbij iedereen met 
iedereen een oefening mag doen op 

muziek die je zelf wilt en de kleding 
die jezelf wilt. Een groot succes dit 
jaar. 

Maar wat ik eigenlijk wil zeggen 
is dat het veel tijd en energie kost 
maar je er minstens zoveel voor 
terug krijgt! 

Bedankt allemaal en hopelijk tot 
volgend jaar!!!

Het is alweer de 12e keer dat de valentijnscup georganiseerd is 
door SV Donkerbroek. Wat begon op een zaterdagmiddag met 
een gesubsidieerd project vanuit de gemeente (WhoZnext) is 
intussen uitgegroeid tot een tweedaags toernooi met 600 deel-
nemers komende uit het gehele land.

Spilersnocht toaniel op it toaniel

Omstannersferslach
Al om 19.15 oere komme de earste fêste oanhingers fan 
Toanielselskip Spilersnocht deryn. Tsjin 19.30 oere is it spit-
soere en binne der al wat minder lege stuollen. It is dúdlik, dit 
wurdt in folle bak dizze jûn: útferkocht! Moai, Donkerbroek en 
omkriten hat der sin yn! Krekt nei achten giet it ljocht út en 
wurdt it stil yn de seal.

Sneon
15 febrewaris,

de lêste jûn fan
de komeedzje

Amateurs!

Valentijnscup 2020

De drie meiden van SV Donkerbroek. (Elin Bergsma op de nek van Kuna 
Vlasma met om haar lijf Yinthe Smeijer. Het plezier straat er vanaf. 
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Voor het verzorgen van  

UITVAARTEN EN CREMATIES 
kunt u een beroep doen op 

DRAAGT ELKANDERS 
LASTEN 

UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK 

T. Oldersma, voorzitter 
06 12890809 

W. ten Wolde-Dongstra, secretaris  
0516 491389 

J. Baron, beheerder aula 
0516 491958 

Voor informatie en adreswijziging kunt u  
terecht via ons secretariaat: secr.del@gmail.com 

BODE: 
Mevr. Erna Jansen 

tel. 0512-539898, mob. 06-30389594 

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartderoos.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,

Voor informatie over: ❆ uitgifte graven
 ❆ overbrenging urnen
 ❆ plaatsing gedenkstenen
 ❆ onderhouden gedenkstenen

kunt u contact opnemen met:
dhr. M. Draaistra, Bovenweg 31, 8435 VT Donkerbroek, tel. 06-30467876

beheer
begraaf-
plaatsen

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever

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

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

Wilt u ook een Broekje plaat-
sen? Kijk voor meer informatie 
in het colofon op pagina 3!

BROEKJES

Snertakties
2020

De stichting snertacties heeft 
de data voor het nieuwe 

seizoen vastgesteld (onder 
voorbehoud) en deze kunt u 
dan ook alvast in de agenda 

noteren. De data zijn:

29-02-2020:
Brassband
de Bazuin

21-03-2020:
Gymnastiekvereniging

Haule

Kookt u, 
of koken wij
vandaag?

√ Dieetmaaltijden
√ Gemalen en vloeibare maaltijden
√ Bezorging aan huis
√ Geen abonnement
√ Altijd een vertrouwd gezicht
√ Uw eigen maaltijd samenstellen

WARME MAALTIJDEN  - KOELVERSE MAALTIJDEN - DIEPVRIESMAALTIJDEN
info@vansmaak.nl | www.vansmaak.nl | t 088 511 5400 

Heb je een activiteit?
Geef dit door voor de dorpsagenda!
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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

27 maart 2020
Kopij inleveren kan t/m

22 maart 2020

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 22 maart 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

DORPSAGENDADORPSAGENDA

MAART
6 19.30 uur Dorpshuis: Kennismaken met Koersbal. 
 Opgave niet nodig.
7 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen
 20:00 ‘t Witte Huis: Muziekvereniging Excelsior: 
 Olympische spelen
9 19.00 uur Restaurant ‘t Witte Huis: Informatieavond Glasvezel 
 Internet DMFopGlas
14 Brassband de Bazuin: Potgrondactie
18 19.45 uur Pro Rege Vrouwen op Weg: Mw. J.vd Molen uit 
 De Knipe: lezing Etty Hillegom
19 20:00 Dorpshuis: Ledenvergadering Donkerbroek
21 Snertactie Gymnastiekvereniging Haule
26  14.00-16.00 Pro rege: Inloopmiddag: Sjoelen competitie, 
 spelletjes
28 Sintrumtsjerke: Brassband de Bazuin: Brass at the movies
29 Viering 100 jaar Christelijk gemengd koor “Looft den Heer”

Alle bewoners die geen aanbod heb-
ben gehad van Kabelnoord, komen 
in aanmerking voor het aanbod van 
DFMopGlas.  
Door de samenwerking met 
Glasvezel buitenaf is het gelukt de 
aansluitbijdrage fors naar beneden 
te krijgen. Aanmelden kan alleen 
door minimaal een jaarabonnement 
af te sluiten bij één van de vijf dien-
staanbieders voor internet, televisie 
en/of telefonie. 

Naast de kosten van het abonne-
ment, betaal je een eenmalige bij-
drage van €250,- voor het gebruik 
van het glasvezelnetwerk en de glas-
vezelaansluiting. Je wordt hiermee 
automatisch lid van de coöperatie 

DFMopGlas. Heb je je in het verle-
den aangemeld bij DFMopGlas? Met 
dit aanbod vervalt de eerdere inte-
kening. Omdat het nu een nieuw 
aanbod betreft, dien je een nieuwe 
aanmelding te doen door een abon-
nement af te sluiten. 
DFMopGlas vertelt hier graag 
alles over en organiseert daarom 
in maart informatieavonden in de 
buurt. De avond in Donkerbroek 
is op maandag 9 maart van 19.30 
tot 21.30 uur bij restaurant ’t Witte 
Huis. Zie ook de uitnodiging die je 
van DFMopGlas hebt ontvangen. 

Kijk voor meer informatie op www.
glasvezelvoorooststellingwerf.nl. 

Glasvezel voor 
heel Donkerbroek
Goed nieuws! Na de interessepeiling van vorig jaar, is DFMopGlas 
nu officieel gestart met de glasvezelcampagne voor de grijze 
adressen in Donkerbroek. 

Ferfolch Fan Side 1

Hy wol fan elkenien in goede wurk-
hâlding! Alle akteurs gean hjirmei 
akkoard, 100%.

Se begjinne te repetearjen, earste 
sêne. Henk komt op yn in wyt tenú 
mei grutte wjukken fan in ingel, 
neffens Albert fiersten te oerdreaun 
mar Henk mei trochspylje. Esmée 
spilet Julia, dy ‘t it libben net mear 
sitten sjocht en op de râne fan de 
brêge har ingel tsjinkomt. Henk, 
dy't de ingel spilet hat de lakers 
op syn hân, want dy hege trep op 
klimme, dat fynt er mar aaklik. Al 
triljend komt er boppe. De akteurs 
spylje it stik mar min asto de regis-
seur leauwe meist en krije omraak 
de wyn fan foaren.

Nei it skoft moat ingel Henk nochris 
de trep op en wurdt der fierder 
repetearre. Daphne fynt it mar neat 
dat se noch hieltyd neat dien hat 
by de repetysje en al it geympro-
visear en feroarjen fan it ferhaal 
(troch de regisseur) makket it net 
makliker. Tom fynt guon sênes op 
syn minst gewoan stom! Wannear 
Harry syn stikje spylje moat hat 
Albert wol gauris de hannen yn it 
hier. Tuskentroch feroaret ek noch 
konstant it ljocht, komt der fan 
alles út it plafond nei ûnderen , 
hearre wy faak muzyk en giet it ger-
dyn ynienen ticht…… Frjemd…. 
Kabouters?

Fan toanielspylje komt net folle 
mear op ‘e hispel, Harry hat syn 
ergernis blike litten troch te sizzen 
dat elkenien altyd mar tinkt dat hy 
der neat fan begrypt en der allinne 
mar by is foar de sfear. En dan 
komme se ek noch yn in loop…. De 
frustraasjes fan Albert rinne heech 
op. De froulju fleane mekoar yn de 

hierren, Henk is al fuortstjoerd en 
it wurdt wol dúdlik dat de regisseur 
mei alle froulike akteurs wol mear 
dielt dan allinnich dit toanielstik…

Eintsjebeslút goait Albert de hân-
doek yn de ring en giet fuort. Der 
wurdt noch wat neipraat en oprom-
me troch de akteurs. Yn de lêste 
minuten sjogge wy Henk op it toa-
niel. It ljocht docht wer raar en 
wy hearre spannende lûden. Henk 
wurdt bang en ropt lûd om de 
toanielmaster. Op it momint dat 
hy tinkt dat it in grapke is komt in 
grut diel fan it dekor nei ûnderen, 
op de eftergrûn sjogge wy in steltsje 
kabouters. Henk is ûnderwilens 
hurd razend fan it toaniel ôf flein.

Hoe of it fierder giet mei de sân 
akteurs en regisseur Albert mei it 
stik Julia’s reis sille wy nea witte 
mar dat de spilers fan Spilersnocht 
in prachtich stik op de planken 
set ha is dúdlik! Steande ovaasje! 
Foarsitter Pyt Liemburg betanket 
elkenien foar syn of har ynset, fan 
ynstekkers oant technyk, fan dekôr-
ploech oant alle oare frijwilligers. 
Der folget noch in ferlotting en 
dêrnei wurdt der noch oant fier nei 
tolven neipraat. It wie in moaie jûn, 
oant takomme jier!

Moaie foto’s sjen? 
Sjoch op www.donkerbroek.nl

Spilersnocht 
toaniel op it toaniel

De derde editie van Garage Sale 
Donkerbroek zal plaatsvinden op 
zaterdag 9 mei. Heb je oude spul-
len, nieuwe spullen, zelfgemaakte 
spullen, kortom alle spulletjes die 
jij kwijt wilt en waar jij van denkt 
dat een ander daar nog best geluk-
kig mee kan zijn, mag je op deze 
dag verkopen. 

Je kunt je weer aanmelden via 
Facebook, Instagram of mail. Op 
Facebook en Instagram staat een 
bericht waar je op kan reageren 
als je mee wilt doen met de Garage 
Sale. Vermeld in je bericht of mail 
je straatnaam met huisnummer. Je 
kunt je aanmelden t/m zondag 26 
april. 

Voor de dorpsgenoten zonder 
Facebook, Instagram of mail en die 
wel graag mee willen doen kunnen 
hun straatnaam met huisnummer in 
de brievenbus doen op Wemerstraat 
26. Op de Facebookpagina zijn er 
regels en tips te vinden. Wie zich 
aanmeldt om mee te doen met de 
Garage Sale via de mail of d.m.v. een 
briefje bij mij door de brievenbus, 
krijgen deze regels en tips toege-
stuurd.

Om het zoveel mogelijk onder de 
aandacht te brengen bij iedereen, 
zal ik flyers gaan ophangen, artike-
len plaatsen in de dorpskrant, plaats 
een stukje op de site meuk is leuk 
en komen de promotiepalen weer 
bij alle ingangen van Donkerbroek 
te staan. 

Op Facebook zal er geregeld een 
update geplaatst worden die te 
maken heeft met de Garage Sale. 
Heb je Facebook maar ben je nog 
niet lid van de groep, meld je van-
daag dan nog even aan om niks te 
missen. Vergeten jullie niet Garage 
Sale Donkerbroek ook te volgen 
op Instagram. Hierop worden ook 
zoveel mogelijk updates geplaatst.

Ik hoop jullie hiermee voldoende 
te hebben geïnformeerd. Mochten 
er nog vragen zijn dan hoor ik dat 
graag.

Groetjes Annelies van der Heide

E-mail: garagesaledonkerbroek@
gmail.com
Facebook: 
Garage Sale Donkerbroek
Instagram: 
@garagesaledonkerbroek

Garage Sale Donkerbroek
op zaterdag 9 mei

Aanmelden voor snertactie
De verenigingen, die in aan-
merking willen komen voor een 
snertactie voor het komend sei-
zoen, moeten deze aanvragen voor 
1 april a.s.

Het adres, waar de brief naar toe 
gestuurd moet worden, is:

Ronald Brouwer
Dorpsstraat 39
8432 PM Haule
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Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek
Tel. 0516 - 49 21 28

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

www.bakkerijvandermolen.nl

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
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Te erg voor woorden … 
De afgelopen maand februari heb ik tijd in een vakantiehuisje in 
Westerbork doorgebracht. Eventjes mogen oplopen met de Stilte. Ja 
Stilte met hoofdletter. In die Stilte heb ik deze dagen o.a. deze twee 
boeken gelezen: Arnon Grunberg, Bij ons in Auschwitz en Eddy de 
Wind, Eindstation Auschwitz. Beide boeken hebben Auschwitz als 
onderwerp. 
Grunberg biedt ruimte aan mensen die ervaringsdeskundig zijn. De 
sfeer “Bij ons in Auschwitz” die deze getuigenissen schetsen, brengen 
mij van de kaart. Mijn eerste reactie is diepe verslagenheid en stilte. 
Tegelijk schreeuwt het in mij. Iedereen zou van deze verschrikkingen 
moeten weten, denk ik in een eerste opwelling. Maar ik mis de woor-
den. Geen woord is toereikend voor deze onbeschrijfelijke chaos. Elk 
woord schiet tekort. Al lezend hapert mijn adem. Even hapert eigenlijk 
alles in mij.
In de Stilte is het oorverdovend aanwezig. 
Hadden de Jood en de kapo elkaar onder andere omstandigheden 
ontmoet, ze waren misschien vrienden geworden? Vrienden voor het 
leven. En onder de omstandigheid van Auschwitz … . Wat de één de 
ander dan doet … .
“Ik wil dat allemaal niet weten”, zo hoor ik wel eens mensen opperen. 
“Alweer die oorlog. Hebben we nou nooit eens genoeg gehoord over 
die oorlog?”
Aarzelend vraag ik mij af of ik mijn ogen er wel voor kan sluiten. Kan 
ik me wel opsluiten in een veilige cocon die alle narigheid van de 
wereld buiten sluit? 
Ik merk dat ik dat niet kan. Niet wil ook. Ook als het te erg voor woor-
den is dan nog wil ik het weten. Ook als ik het kokhalzend onderga, 
ik wil het weten.
Het staat me nog als de dag van gisteren voor de geest dat ik naar een 
oorlogsfilm over Pearl Harbour keek. Schepen vol jonge mensen die 
nog een veel belovende toekomst voor ogen hadden. Allemaal werden 
ze aan gort geschoten. Nog herinner ik me hoe ik naar adem snakte.
Als ze elkaar onder andere omstandigheden ontmoet hadden, waren 
ze wellicht vrienden voor het leven geworden. Nu bliezen ze elkaars 
levens op terwijl ze niks van elkaar wisten.
Nu kom ik weer terug op mijn verblijf in de Stilte. In de Stilte klinkt 
een Stem. Die Stem spreekt mij aan en roept mij toe dat ik nimmer 
onverschillig mag worden. Dat hoe verschillend mensen ook zijn elk 
mens een gelijke en unieke waarde heeft.
Soms zoek ik bewust die Stilte weer op. Om me dat opnieuw te reali-
seren. Het was goed om al lezend te wonen binnen de regels van beide 
boeken. Nog dieper is het in mijn ziel gekerfd dat elk mens ongeacht 
kleur, geslacht, etniciteit, geaardheid, …. (vul ook maar in), een 
gelijke en unieke waarde heeft.
Als de Jood en de kapo elkaar onder andere omstandigheid ontmoet 
hadden, waren ze wellicht vrienden voor het leven geworden.
Wat ben ik blij met die Stilte en die Stem. Dat de onverschilligheid bij 
mij geen voet aan de grond krijgt en ik bewaard blijf voor tomeloze 
haat.

TsjerkeproatTsjerkeproat

Data 
verschijning 
Op ’e Hichte

• 27 maart • 24 april
• 29 mei • 26 juni
• 25 september • 30 oktober
• 27 november • 18 december

Zondag 1 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: koffie na de dienst

Zondag 8 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Woensdag 11 maart
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Biddag voor gewas 
en arbeid in de Laurenstsjerke

Zondag 15 maart
9.30 uur: kw. mw. Stevens, 
Oldelamer
Bijzonderheden: geen

Zondag 22 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden:geen

Zondag 29 maart
9.30 uur: mw. ds. N.M. Drop, 
Ermelo
Bijzonderheden: begin zomertijd

Zondag 5 april
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: palmpasen
19.30 uur: mw. A. Kalteren
Bijzonderheden: missionaire zang-
avond in deLaurenstsjerke

KerkdienstenKerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

De mensen verwelkomden hem 
door hem met palmtakken toe te 
zwaaien. Met de kinderen maken wij 
vandaag een Palmpasenstok. Een 
Palmpasenstok is niet zomaar een 

stok maar heeft een beteke-
nis. De vorm is een kruis: het 
kruis verwijst naar het lijden en 
sterven van Jezus op Goede Vrijdag. 
Het groene takje verwijst naar de 

intocht van Jezus, die op een ezel 
Jeruzalem binnen reed. Hij werd 
hierbij ingehaald door mensen die 
Hem met palmtakken toezwaaiden. 
Ook verwijst het groene takje naar 
het begin van het voorjaar. Het 
haantje van brood, zit op de boven-
kant van het kruis: de haan kraait 
als de zon op komt, maakt je wak-
ker en vertelt je dat het licht er aan 
komt. Het haantje verwijst naar 
Petrus: voordat de haan kraaide 
had hij drie keer gezegd dat hij 
Jezus niet kende op Goede Vrijdag. 
Het haantje is van deeg en dat is 
een teken van leven. Het is ook de 
verwijzing naar Witte Donderdag, 

de dag van het laatste avond-
maal. De twaalf doppinda’s 

(of zoutjes) verwijzen 
naar de 12 apostelen of 
vrienden van Jezus. En 
de 30 rozijnen verwijzen 
naar de 30 zilverlingen, 
het geld dat Judas kreeg 

voor zijn verraad. Het ei 
betekent: nieuw leven! Na drie 

dagen staat Jezus op uit de dood. 

We hopen dat het een fijne dienst 
wordt.

In Sintrumtsjerke om 9.30 uur

Zondag 5 april: Palmpasen
Op 5 april vieren wij Palmpasen: dit is de laatste zondag van de 
vastenperiode en de eerste dag van de Goede Week. Op deze dag 
wordt de intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. 

Iedereen
is van harte 

uitgenodigd!

De bibliotheek is voor iedereen. Als 
het niet lukt om naar de bibliotheek 
te komen komt de bibliotheek naar 
de mensen. Voor wie slecht ter 
been is en daardoor moeilijk naar 
de bibliotheek kan komen, is er 
BIBLIOTHEEK AAN HUIS. 

De bibliotheek beschikt over een 
groep vrijwilligers die hiervoor 
ingezet kunnen worden. De vrijwil-
liger komt thuis en bespreekt welke 
boeken graag gelezen worden. Na 
afspraak brengt hij/zij de boeken 
thuis en haalt de boeken weer op.

Er is genoeg keuze, er kunnen tege-
lijkertijd tien boeken, tijdschriften, 
muziek, films en cd-roms geleend 
worden. Voor slechtziende lezers 
zijn er boeken in grote letterdruk. 

Ook kunnen er luisterboeken 
geleend worden.

Om gebruik te kunnen maken van 
BIBLIOTHEEK AAN HUIS zijn of 
worden deelnemers lid van de bibli-
otheek. Het halen en brengen van 
boeken is geheel gratis.

Interesse? Neem contact op met 
de bibliotheek via 0516-512075 of 
bibliotheekoosterwolde@bzof.nl
U kunt ook langskomen in de biblio-
theek van Oosterwolde, Haulerwijk 
of Appelscha.

De bibliotheek komt naar u toe

Een evenement dat wèl ieder jaar 
plaatsvindt, is het voorjaarsconcert 
van muziekvereniging Excelsior. En 
laat nou net deze keer het thema 
“Olympische Spelen” zijn.....

Dus als u ook dit jaar wilt genie-
ten van Olympische spelen, kom 
dan naar het voorjaarsconcert van 
muziekvereniging Excelsior, op 
zaterdag 7 maart om 20.00 uur in 
’t Witte huis. De toegang is gratis, 

heel wat goedkoper dan bij het vier-
jaarlijkse sportevenement. 

O ja: er is ook een verloting, dus 
net als bij de echte Olympische 
spelen kan er wat moois gewon-
nen worden. Wij zien u graag als 
toeschouwer op 7 maart. En zoals u 
al op www.excelsiordonkerbroek.nl 
kunt lezen: een trainingspak is niet 
noodzakelijk.

Meedoen is belangrijker dan winnen

Het is traditie dat deze zangavon-
den met liederen uit Johannes de 
Heer plaatsvinden op de 1e advent 
en op Palmpasen. Zondag 5 april is 
het Palmpasen en dan hebben we 
dus weer een zangavond. 

Het is inmiddels al de 51e keer dat 
er een zangavond gehouden wordt. 
Naast deze liederen uit de bundel 
van Johannes de Heer worden er 
ook gedichten voorgedragen.

Medewerking zal worden verleend 

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

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

Meedoen is belangrijker dan winnen, deze zin wordt vaak 
geassocieerd met de Olympische spelen, ’s werelds grootste 
sportevenement. Je hebt zomerspelen en winterspelen en beide 
worden éénmaal in de vier jaar gehouden. 

Zangavond in Donkerbroek

In het kader van het samenwer-
kingsverband van de afdeling voet-
bal van sv Donkerbroek met sc 
Heerenveen vinden er de komende 
tijd weer een aantal leuke activitei-
ten plaats.

Met sv Donkerbroek naar sc 
Heerenveen - RKC! Op zaterdag 21 
maart speelt sc Heerenveen thuis 
tegen RKC (om 20:45 uur).

Ben jij erbij?
Als speler, vrijwilliger, suppor-
ter van sv Donkerbroek of wil je 
gewoon eens een wedstrijd van sc 
Heerenveen bezoeken, dan kun je 

kaartjes bestellen via de link hieron-
der. Je krijgt daarbij flinke korting, 
omdat onze club partner is van sc 
Heerenveen. Een kaartje kost daar-
door maar € 10,- per persoon!

Bovendien steun je daarmee ook sv 
Donkerbroek. Wij krijgen namelijk 
€ 2,- per kaartje voor alle kaartjes 
die wij verkopen met deze kaartver-
koopactie.

Om kaarten te bestellen ga je naar:
www.kaartenverkoopactie.nl/
svdonkerbroek.

Sportief Partnership | sv Donkerbroek
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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

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

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

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

iTOVi-Bodyscan 
Aroma Therapie 

Raindrop Massage 
Essentiële Oliën 

Aroma Freedom Technique

 
Dames en Heren kapper 

Haarkleur-specialist 
Balayage 

Kleurcorrecties 
Make-up

 Schapendrift 6A,  8435WK Donkerbroek   0516491550

Kijk voor onze openingstijden & 
het maken van een afspraak op 

 
 www.dekappersjop.nl 

0516491550

Kim de Boer

www.bewustzijnmetolie.nl

Autorijschool Piet van Veenen 

Het Hoge Stuk 27 
8431 KL Oosterwolde Fr 
 

0516-515717 | 06-22650279 
 

autorijschoolpietvanveenen@gmail.com 
 

www.autorijschoolpietvanveenen.nl 

DE EERSTE TIEN LESSEN 
VOOR € 380,- 

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
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Wat is je naam? 
Wiebe Teijema

Wat voor soort vrijwilligerswerk doe 
je allemaal?
Veelal dingen die met techniek 
te maken hebben. Zoals bij de 
toneelvereniging het verzorgen 
van de verlichting en bij Stichting 
Snertactie doe ik het onderhoud 
van de ketel of andere technische 
storingen verhelpen. Ook bij 
Stichting openluchtthea-
ter verzorg ik de ver-
lichting en soms ook het 
geluid. Voor technische/
elektrische problemen 
en of vraagstukken weet 
men mij wel te vinden.

Hoe lang doe je dit nu? 
Ruim 10 jaar denk ik inmiddels 
wel en sommige activiteiten al wat 
langer dan dat.

Waarom doe je vrijwilligerswerk 
en wat vind je er leuk aan?
Je kunt de gemeenschap en het 
dorp er wat mee helpen. Zelf vind 

ik het ook echt leuk om te doen, 
maar treed er niet graag mee op de 
voorgrond.

Heb je tips voor mensen die overwe-
gen vrijwilligerswerk te gaan doen? 
Gewoon doen als je het kunt doen 
en wanneer het je uitkomt. Je wordt 
er in ieder geval nooit slechter van.
Heb je naast het vrijwilligerswerk 
nog tijd voor andere hobby’s, zo ja 

welke? Ik mag graag wat klus-
sen en in de wat betere 

maanden fiets ik heel 
veel. Tijdens de fiets-
tochten vind ik het leuk 
om dan ook mijn fotoca-
mera mee te nemen om 
wat mooie foto’s van de 

natuur te maken.

Wil je verder nog wat zeggen 
tegen de mensen in ons dorp 
Donkerbroek?
Vele handen maken licht werk. Als 
je het leuk vindt om te doen, kun 
je het ook langer met plezier vol-
houden.

Vrijwilliger in het dorp

“Vele
handen
maken

licht
werk!”

Deze opdrachten wordt een com-
binatie van behendigheid, kracht, 
uithoudingsvermogen en slim 
denkvermogen. Zo mogen ook de 
eetproef en vuurproef natuurlijk 
niet ontbreken.

Voor deze activiteit gaan we de hulp 
inschakelen van de bewoners van 
de wijk. Net als we met Levend 
Ganzenbord hebben gedaan in 
2018. Dit jaar wordt gespeeld in de 
wijk tussen Vicariestraat en Nijhof. 
Inmiddels hebben we al vele bewo-
ners van de wijk bereid gevonden 
waar een opdracht uitgevoerd mag 

worden. Onze taak nu is te zorgen 
voor een goede verhouding tussen 
doe- en denkopdrachten op de juiste 
locaties. 

Start en finish zijn bij het dorps-
huis. We spelen tussen 17.00 en 

21.00 uur, afhankelijk van het aantal 
deelnemers. De inleg is 2,- Hiervoor 
krijg je bij terugkomst in het dorps-
huis wat te drinken en een broodje 
knakworst. Deze Expeditie wordt 
gespeeld in groepjes van 4 kinderen. 
Je kunt je per groep opgeven en 
anders wordt je door ons ingedeeld. 
Kinderen tot 10 jaar mogen mee-
doen mits ze onder begeleiding van 
een volwassene zijn.

Kinderen kunnen zich vast opgeven 
via de Facebookpagina van Actief 
Donkerbroek of via actiefdonker 
broek@gmail.com o.v.v. je naam, 
leeftijd en je teamleden.

Overig programma:
17 mei: Gezinswandeltocht
14 juni: Familiefietstocht
26 juni: Suppen
15 aug.: Buitenvolleybaltoernooi
1-2 okt.: Outdoor run

Expeditie Robinson
Op 18 april starten we het seizoen met een heuse expeditie 
Robinson activiteit bedoeld voor de kinderen van de groepen 3 
t/8 van de basisschool. Er wordt druk gezocht naar geschikte 
opdrachten.

Ergernissen, irritaties of ruzie 
met uw buren? Het komt regel-
matig voor. Het kan gaan om een 
opeenstapeling van relatief kleine 
voorvallen: geluidsoverlast, rom-
mel, in de directie omgeving of een 
meningsverschil over het parkeren 
van auto’s in de straat.

Als u er samen niet uitkomt, dan 
kunt u Buurtbemiddeling inscha-
kelen. Getrainde vrijwilligers 
luisteren naar uw verhaal, zijn 
onpartijdig en denken met u mee. 
Buurtbemiddeling is kosteloos.  

Waar we met Buurtbemiddeling aan 
werken:
•   het herstellen van de onderlinge 

communicatie;
•   het bevorderen van wederzijds 

respect;
•   het benoemen van gezamenlijke 

belangen;
•   komen tot afspraken die voor 

beide partijen aanvaardbaar zijn.

Buurtbemiddeling werkt  stap voor 
stap en niet sneller of verder dan u 
zelf wilt of kunt.  Alle informatie 
blijft vertrouwelijk. Soms blijken 
een of twee stappen al voldoende te 
zijn om een oplossing te vinden.

Buurtbemiddeling wordt lande-
lijk in zo’n 300 gemeenten uit-
gevoerd. Scala-Welzijn voert  

Buurtbemiddeling uit in de 
gemeenten Ooststellingwerf, West-
stellingwerf en Opsterland.

Informatie
Voor meer informatie of aanmel-
ding kunt u contact opnemen met: 
06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 
20 of via buurtbemiddeling@scala-
welzijn.nl 

Kijk voor voorbeelden en tips op 
www.problemenmetjeburen.nl  en 
voor een advies op maat op www.
overlastadvies.nl  

Samen zoeken naar een oplossing

Martha opende de vergadering met 
gebed, overdenking en een lied, 
waarna we snel aan het huishoude-
lijk gedeelte begonnen. Door de vele 
verslagen en de nodige computer 
ergernissen was het al wat later 
toen we aan de koffie met heerlijk 
gebak, van Greetje Kroondijk en 
Jellie Wijnja, konden beginnen. 

Onverwacht liep er een politieagen-
te (Griet Koopmans) de zaal binnen. 
Ze had op allerlei dingen commen-
taar. Er was niet veel goed gegaan 
het laatste jaar en er dreigden hoge 
boetes voor het bestuur. Gelukkig 
konden deze afgekocht worden met 
een taakstraf, het liep dus met een 
sisser af..

De ‘gasten’ kwamen nu met een 
quiz. Op een blad papier stonden 
vragen die veelal  betrekking had-
den op ons dorp en onze gemeente, 
het was best nog lastig  om de juiste 
antwoorden te vinden. En achter in 
de zaal stonden tafels met daarop 
allerlei fraaie tafereeltjes. Het bleek 
dat hierin wel 25 kinderliedjes ver-
stopt zaten. Deze moesten worden 
opgezocht. Dit was echt de moeite 
waard. Alle leden kwamen enthou-
siast in beweging en er werden veel 
titels geraden in een enkel geval 
zelfs meer dan de maakster had 
bedacht. Het was prachtig!

Alie de jong en Baukje  van der 
Honing traden hierna op als boer … 
en zijn nieuwe buurvrouw die graag 
wat informatie over haar nieuwe 
woonomgeving wilde. Nu dat wilde 
boer.. wel geven. Het leek hem wel 

Gezellige jaarvergadering van VoW

leuk om met zo’n fleurige buur-
vrouw op stap te gaan en de omge-
ving met haar te verkennen. Maar 
toen kwam de aap uit de mouw. Ze 
had eigenlijk alleen een oppas nodig 
voor haar hondje zodat zij en haar 
man ongestoord eens uit konden 
gaan. Dit was wel een tegenvaller 
en onder de nodige hilariteit droop 
hij af met het hondje onder de arm.
Hierna was de tweede pauze met 
een drankje en heerlijk hapjes ver-
zorgt door Martha.

Ondertussen was de boer weer terug 
in huis en zat de krant te lezen. 
Gelukkig kwam er een buurvrouw 
even op de koffie. Ze zaten daar 
‘gezellig’ aan de tafel. Hij bleef de 
krant lezen en zij streek wat krui-
mels weg en keek eens rond. Na ver-
loop van tijd stond de bezoekster op 
en ging weer huiswaarts onder het 
bedanken voor het fijne ‘ bijpraten’ 
van elkaar.. Hilarisch en tekenend 
voor deze tijd??

Tussen de stukjes door kwam de 
uitslag van de  quiz. De deelnemers 
waren erg enthousiast hierover, 
vooral ook over de wijze waarop 
hij was uitgevoerd. Baukje en Alie 
kwamen nog één keer terug als 
man en vrouw die bij hun kinderen 
op bezoek waren geweest. Ze moes-
ten met de bus terug. Na weer een 
humoristisch tweegesprek bleek 
dat ze bij een bushalte stonden 
waar de bus niet meer langs kwam. 
Gelukkig was er een hulpvaardige 
voorbijganger die hen uit de droom 
hielp en hen zelfs een lift naar huis 
aan bood.

Het was een hele leuke avond vol 
ouderwetse humor en ook nog wat 
hersengymnastiek. Martha bedank-
te de bedenksters dan ook voor hun 
inzet en creativiteit. Helaas meen-
den ze te moeten aankondigen dat 
dit hun laatste keer was geweest. De 
hele zaal betreurde dit ten zeerste. 
Martha overhandigde hen een klein 
geschenk en besloot de avond met 
het lezen van ‘ God is altijd online’. 
Ze wenste een ieder welthuis. 

Onze voorzitter Martha Veenstra mocht deze avond 35 leden 
verwelkomen onder hen de speciale ‘gasten’ die deze avond voor 
ons zullen verzorgen: Griet Koopmans, Baukje van der Honing 
en Alie de Jong. Het vierde lid van deze werkgroep Jantsje 
Jongsma was deze avond helaas verhinderd.

Op woensdagmiddag 1 april orga-
niseren sv Donkerbroek en sc 
Heerenveen een grote sponsorloop 
bij het Abe Lenstra Stadion. Dit 
wordt een unieke belevenis voor de 
jeugdspelers van sv Donkerbroek 
(t/m O11). 

Aankomende weekend starten ze 
met de warming-up: vanaf zaterdag 
(29 februari) gaan de deelnemers 
eerst op zoek naar sponsors voor de 
loop. Helpt u mee?

De opbrengst van deze actie gaat 
naar de club. Maar als de jeugdspe-
lers goed hun best doen, dan maken 
zij zelf ook kans op een mooie 
beloning. De deelnemers maken 
met deze actie namelijk kans op de 
wedstrijd van je leven! Een unieke 
kans dus. 

Zo kunt u meedoen:
Alle deelnemers krijgen een per-
soonlijke actielink. Via deze link 
kunt u zichzelf aanmelden. Ook 
betalen gaat digitaal. Dat is wel zo 
gemakkelijk, en dan hoeven de kin-
deren ook niet met geld over straat. 

Kijk voor meer informatie op www.
sponsorloop.nl/svdonkerbroek

Deze actie wordt mede mogelijk 
gemaakt door sc Heerenveen, 
Sportief Partner van sv Donkerbroek.

Start sponsorloop sv Donkerbroek
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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

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

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

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203



Jaarverslag Dorpsbelang 
Donkerbroek 2019
Inleiding
Bijgaand treft u het jaarverslag aan 
van Dorpsbelang Donkerbroek. 
2019 was voor wat betreft de ont-
wikkelingen in het centrum van 
ons dorp, het jaar van de waar-
heid. De start van de vernieuw-
bouw van de school vond plaats en 
de school kreeg een nieuwe direc-
teur. Donkerbroek bruist van de 
activiteiten, georganiseerd door de 
vele vrijwilligers die ons dorp rijk 
is. Van jong tot oud wordt er van 
alles georganiseerd. Iets waar wij 
als klein dorp trots op mogen zijn!

Met een voltallig Dorpsbelang 
bestuur, waarin voor komend jaar 
geen wijzigingen zullen plaatsvin-
den, hebben wij ons afgelopen jaar 
opnieuw ingezet voor het welzijn 
in Donkerbroek en voor verbin-
ding en voor zichtbaarheid binnen 
onze gemeente. 

Via de Facebookpagina, de web-
site donkerbroek.nl en de dorps-

krant hebben wij getracht u zoveel 
mogelijk op de hoogte te houden. 
Zo kon iedere Donkerbroeker 
maandelijks op de hoogte blijven 
van de ontwikkelingen rondom het 
DoarpsSintrum, de evenementen 
die georganiseerd werden door de 
vele vrijwilligers en verenigingen 
die ons dorp telt, etc.

Zoals u hieronder zult zien zijn 
er een aantal mooie resultaten 
behaald, ook dit jaar blijven ande-
re zaken lopend en/of onder onze 
aandacht. 

In 2019 is het bestuur van 
Dorpsbelang gestart met het actief 
huis aan huis werven van nieuwe 
leden, mede ter bevordering van 
de zichtbaarheid in eigen dorp. Dit 

heeft inmiddels 43 nieuwe leden 
opgeleverd en we gaan hier ook in 
2020 mee door. Door o.a. overlij-
den en verhuizing zijn er ook lid-
maatschappen komen te vervallen.

Wilt u ook lid worden? Van harte 
welkom! Aanmelden kan tijdens 
de jaarvergadering of via mail naar 
dorpsbelang@donkerbroek.nl.

Uiteraard blijven wij via boven-
staand e-mailadres en de 
Facebookpagina open staan voor 
al uw suggesties die betrekking 
hebben op ons dorp.

Met vriendelijke groeten,
Bestuursleden Dorpsbelang 
Donkerbroek

Eind 2019 had Dorpsbelang Donkerbroek 483 leden. 
In vergelijking met de voorgaande jaren ziet dat er als volgt uit.

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Ledenaantal 483 472 497 523 537 487 515

Ontwikkeling van 
het DoarpsSintrum 

2019 was het jaar van de waar-
heid voor Donkerbroek en het 
DoarpsSintrum. Na de teleurstel-
ling eind 2018 (“geen geld, zet de 
plannen voor de komende jaren 
maar in de ijskast”) zijn wij begin 
2019 opnieuw in gesprek gegaan 
met de leden van de fracties van 
onze gemeente. In februari heb-
ben wij hen om hulp gevraagd, 
om met ons mee te denken over 
mogelijkheden voor Donkerbroek. 
Niet over 5 jaar, maar op korte 
termijn, aangezien het dorp anders 
de mogelijke locatie zou verliezen.

Na een avond en een middag brain-
stormen, zijn we met de gegeven 
tips aan de slag gegaan.

Het onderwerp duurzaamheid 
werd verder uitgewerkt door 
een gerenommeerde partij uit 
Drachten. De noodzaak wb de 
gymzaal werd in kaart gebracht 
door een bouwkundige keuring, 
warmte scans en interviews met 
gebruikers.

Doarpswurk werd intensief 
betrokken bij alle ontwikkelin-
gen en voorzag ons van waarde-
volle adviezen. Zowel wat betreft 
het onderdeel publiciteit als wat 
betreft de inhoud.
Vele avonden werd vergaderd met 
de besturen van het Dorpshuis, 
ProRege en SV Donkerbroek om 
zoveel mogelijk wensen in het 
nieuwe gebouw te verwezenlijken.

Er werden inloopavonden georga-

niseerd waarin Donkerbroek mee 
kon denken over de plannen en 
over de inrichting van de omge-
ving werd een enquête uitgezet. 
Uit zowel de inloopavonden als 
de enquête kwamen tips, die waar 
mogelijk meegenomen werden 
in het uiteindelijke plan. Er kwa-
men vragen over de hoogte van 
het gebouw, geluidsisolatie, het 
recht van overpad, de indeling van 
het gebouw etc. De meeste vragen 
konden naar tevredenheid beant-
woord worden, enkele vragen kon-
den pas in het vervolgtraject mee-
genomen worden. Ook over het 
verkeersplan werden nog enkele 
vragen gesteld en ook die worden 
meegenomen in het vervolgtraject.

Alles werd samengevoegd tot een 
definitief onderbouwd en exploita-
bel plan, waarna wij dit tijdens de 
verschillende fractievergaderin-
gen in mei gepresenteerd hebben 

FEBRUARI 2020

Activiteiten

U ITNOD IG INGU ITNOD IG ING
Ledenvergadering
Dorpsbelang Donkerbroek 
Datum: Donderdag 19 maart 2020
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Dorpshuis Oan ’e Feart

AGENDA: ● Welkom
 ● Vaststelling agenda
 ● Terugblik 2019
  ■ DoarpsSintrum - stuurgroep + proces
  ■ AED
  ■ Zwerfvuilgroep
  ■ Aanleg glasvezelkabel
 ● Vragen gemeente bestuur
Pauze
 ● Vaststelling notulen jaarvergadering 
  d.d. 14 maart 2019
 ● Behandeling en vaststelling jaarverslag 2019
 ● Behandeling en 
  vaststelling financieel jaarverslag 2019
  verslag kascommissie
  benoeming kascommissie 2020
  overzicht gehonoreerde subsidies
 ● Presentatie begroting 2020
 ● Bestuurszaken
 ● Rondvraag
 ● Einde en borrel
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aan alle fracties. 17 juni waren we 
te gast bij Wethouder Hijlkema en 
Burgemeester Oosterman, waarna 
we op 18 juni het ‘Burgerinitiatief 
DoarpsSintrum en herinrichting 
centrum Donkerbroek’ officieel 
aan konden bieden aan de gemeen-
teraad. Een plan waarmee de leef-
baarheid voor Donkerbroek, zowel 
voor het verenigingsleven, als de 
binnensport ook in de toekomst 
gewaarborgd wordt. Het plan werd 
vergezeld van een spaarvarkentje 
met een sjaaltje om en het drin-
gende verzoek Donkerbroek niet 
in de kou te laten staan.
19 juni spraken we opnieuw in 
tijdens de commissievergadering 
ruimte en boden we het alterna-
tieve verkeersplan voor de herin-
richting van het centrum aan.

Na de vakantie wachtten wij in 
spanning de terugkoppeling af, het 
zou immers meegenomen worden 
in de begrotingsbespreking. Toen 
deze in september niet kwam en 
het DoarpsSintrum ook in okto-
ber in eerste instantie niet op de 
raads-/commissie agenda’s stond, 
is er een brandbrief gestuurd naar 
de fracties. Waarna de bal, met 
dank aan de steun van àlle fracties, 
opnieuw ging rollen. 

17 december 2019 werd een dag 
voor in de boeken. Het krediet 
benodigd voor zowel de bouw 
van het DoarpsSintrum als voor 
de herinrichting van het centrum 
werd door de gemeenteraad una-
niem toegezegd. 
In 2020 wordt het proces voort-
gezet en zal het plan inhoude-
lijk verder vorm krijgen. Er zal 
een stuurgroep geformeerd gaan 
worden die in samenwerking 
met Doarpswurk en een proces-/
bouwbegeleider het plan zal gaan 
realiseren. Vanuit deze stuurgroep 
zal met de mensen die formele 
bezwaren bij de gemeente geuit 
hebben contact opgenomen wor-
den, zullen de gesprekken met de 
betrokkenen voortgezet worden, 
de subsidies aangevraagd worden 
en alles wat met de daadwerkelij-
ke bouw te maken heeft opgepakt 
worden.

Bouw basisschool

Na de fusie van de basisschool 
werden de leerlingen het eerste 
fusiejaar (schooljaar 2018-2019) 
gehuisvest in op zowel de voor-
malige Peggebult-, als de voorma-
lige Startblok locatie. Het was even 
wennen en voor sommige dorps-
genoten een hele uitdaging om de 
kinderen naar en van 2 locaties te 
brengen en halen. School kwam 
hierin tegemoet door flexibel te 
zijn in de haal en breng tijden. De 
verkeerssituatie was op de meeste 
dagen chaotisch te noemen, dus 
werden er extra brigadiers ingezet.

Herfstvakantie schooljaar 2019-
2020 was het dan zover. De ver-
nieuwbouw van de Twirrewyn op 
locatie voormalig ’t Startblok, ging 
van start.
Er werden tijdelijke lesunits 
geplaatst achter de locatie 
Herenweg, aan de Pegge werd een 
tijdelijk parkeerterrein aangelegd 
en er werd een parkeerverbod 
ingesteld aan de Herenweg zodat 
deze ontlast zou worden. Verder 
plaatste de gemeente de nieuwe 
potloden die straks bij de nieuwe 
school komen vast bij de over-
steekplaats, zodat deze meer in het 
oog springt.

Ook deze nieuwe situatie was weer 

wennen, maar met alle getroffen 
voorzieningen en de communi-
catie vanuit school, verloopt het 
vooralsnog gelukkig zonder grote 
problemen/ongevallen en wat zal 
het straks mooi zijn om de nieu-
we school in gebruik te kunnen 
nemen. Dan zal alle tijdelijke onge-
mak snel vergeten zijn!

N381

2019 zijn grote vorderingen 
gemaakt met de verdubbeling 
van de N381. Heijmans Infra B.V. 
is verantwoordelijk voor het uit-
voeren van deze aanpassing van 
vijf ongelijkvloerse kruisingen en 
de aanleg van de tweede rijbaan. 
Halverwege 2020 zal het project 
opgeleverd worden en het verkeer 
via een dubbelbaans N381 van 
Donkerbroek naar Oosterwolde 
rijden.

Wilt u op de hoogte blijven van 
de werkzaamheden en de plan-
ning? Op de facebook pagina van 
Dorpsbelang, in de dorpskrant 
en via de nieuwsbrief op https://
www.fryslan.frl/n381 vindt u de 
laatste informatie.

Outdoor fitness
Onthulling naam brug

Op woensdag 15 mei 2019 
heeft sterke man Wout Zijlstra 
het Outdoor Fitness park in 
Donkerbroek feestelijk geopend. 
Een dergelijk park was al lan-
ger een wens van verschillende 
verenigingen in het dorp. Met 
behulp van een bijdrage van het 

Ooststellingwerf Fonds, Stichting 
Bercoop Fonds, Provincie Fryslan 
en de Rabobank heeft Dorpsbelang 
de aanleg weten te realiseren. 
Door de Nachtdravers werd een 
mooi bankje bij het park geplaatst. 
Inmiddels wordt er door jong en 
oud al veelvuldig gebruik gemaakt 
van de nieuwe voorzieningen.
Ook de naam van de brug 
“Koopmans Welvaartdraai” werd 
feestelijk onthult in mei.

Multifunctioneel sportveld

De ontwikkeling van het multi-
functioneel sportveldje is in over-
leg met de gemeente en de basis-
school uitgesteld totdat de omge-
ving van De Twirrewyn ingericht 
wordt. Het wordt dan in het totaal-
plaatje meegenomen. Momenteel 
is een werkgroep druk doende om 
dit verder vorm te geven.

Glasvezel

Inmiddels is in Donkerbroek het 
glasvezelnetwerk bij de witte 
adressen aangelegd. Het wach-
ten is op het aansluiten van elke 
afzonderlijk woonhuis op het net. 
De verwachting is dat dit voor de 
zomer van 2020 gereed zal zijn.

De coörporatie DFMopGlas (De 
Fryske Mienskip op Glas) is ook 
voor de zgn. grijze adressen in 
Ooststellingwerf, dus ook voor 
de gehele bebouwde kom van 
Donkerbroek, nog druk bezig een 
supersnel glasvezelnetwerk te rea-
liseren. Wanneer er voor 6 mei 
a.s. 35% of meer van deze grijze 

adressen zich hebben aangemeld 
voor een glasvezelaansluiting (wat 
zeker moet kunnen lukken), dan 
“giet it oan”. Meer informatie is te 
vinden op https://dfmopglas.nl/
ooststellingwerf/ en op https://
glasvezelvoorfryslan.nl/ooststel-
lingwerf 

Project ‘Samen Leven’ 
Gemeente Ooststellingwerf

Afgelopen jaar heeft een werk-
groep in navolging van de Samen 
Leven gesprekken eind 2018 ver-
schillende keren bij elkaar gezeten.

De drie speerpunten: 
1. De bouw van een Gemeen-

schapscentrum (clustering 
van activiteiten van kerkelijk 
gebouw Pro Rege en Dorpshuis 
en een multifunctionele sport-
zaal, die recht doet aan het aan-
tal inwoners in Donkerbroek), 
zodat jong en oud, gezinnen en 
alleenstaanden, gezonde men-
sen en mensen met een beper-
king allemaal kunnen meedoen 
(samen leven) en elkaar ont-
moeten.

2. Mogelijkheden voor de bouw 
van levensbestendige wonin-
gen voor ouderen en jongeren, 
zowel sociale huurwoningen 
als betaalbare starterswonin-
gen (koop) voor jonge gezin-
nen. Duurzaam en op de toe-
komst gericht. Donkerbroek 
is een prachtig forensendorp 
met een prima 4 baans verbin-
ding met alle grote steden in 
de omgeving. Het aantrekken 

van jonge gezinnen kan ook de 
nieuwe fusieschool een waar-
borg geven voor de toekomst. 

3. De verkeersveiligheid. Met 
name de toename van het 
vele zware vrachtverkeer op 
de Herenweg baart het dorp 
zorgen. Door de goede bereik-
baarheid van Donkerbroek 
via de 4 baans N381 wordt 
de Herenweg vaak als sluip-
route gebruikt richting Assen. 
Mogelijk kan het zware vracht-
verkeer geweerd worden uit 
Donkerbroek met uitzondering 
van bestemmingsverkeer en 
laden/lossen.

zijn inmiddels ondergebracht bij 
bestaande commissies en werk-
groepen en de werkgroep Samen 
Leven is opgeheven.

Turfroutevoorzieningen

Ook tijdens het seizoen 2019 zijn 
de drijvende tijdelijke inwoners 
van Donkerbroek weer in de wat-
ten gelegd door de voortreffe-
lijke gastvrijheid en het dagelijks 
beheer van de turfroutevrijwilli-
gers. Zoals het nu lijkt zullen de 
huidige voorzieningen, zoals het 
groene hokje en de stroompunten, 
voor de start van het komende 
seizoen nogmaals moeten wor-
den opgelapt, om zo ook in 2020 
de watertoeristen ten dienste te 
kunnen zijn. Ondanks de miljoe-
neninvestering door de provincie 
en gemeenten wil het aantal ple-
ziervaarders maar niet stijgen. De 
1000ste boot is ook voor 2019 
helaas niet gehaald. Volgens info 
van de provincie zijn er in 2019 
891 boten geteld (12 meer dan in 
2018). Wij hopen dat het enthou-
siasme van de lokale vrijwilligers 
nu ook eens overslaat naar de pro-
vincie en gemeenten. Wij willen 
graag gezamenlijk de historische 
Turfroute ook voor de toekomst 
bevaarbaar houden.

Nachtdravers - oudejaars 
activiteit

Voor het 51e jaar zetten de 
Nachtdravers zich ook dit jaar 
weer in voor een mooi Oud en 
Nieuw. 

De jaarwisseling verliep ook dit 
jaar weer op traditionele wijze. 
Presentjes rondbrengen bij de 
70 plussers en de zieken en kof-
fie drinken/gezellig samenzijn 
en bingo met de 70 plussers en 
natuurlijk de kindermiddag. De 
kindermiddag had dit jaar ‘politie 
en boef als thema en werd door 
ca 80 kinderen bezocht. Om 00.30 
uur werd het nieuwe jaar weer 
spectaculair ingeluid met toneel 
“De Nachtdravers vs. De Kameleon”
Pietsje Dijkstra werd verkozen als 
Donkerbroek(st)er van het jaar 
en als gift werd sv Donkerbroek 
Voetbal een wedstrijdbord voor 
het 1e elftal aangeboden, werden 
er bloembollen geplant bij het 
Nachtdraverslogo en werd een 
bijdrage gedaan aan de feestver-
lichting over de vaart die door 
Buurtvereniging De Vossewal 
gerealiseerd wordt.

De oudejaarsstunt vroeg dit jaar 
aandacht voor de positie van de 
boeren in Nederland. De koeien 
die normaliter ‘grazen’ bij A-ware 
langs de A7, waren voor deze dag 
verhuisd naar Donkerbroek. Het 
concern loofde een mooie kaas-
prijs uit voor de gouden tip die 
leidde tot de ‘vondst’ van de ver-
miste koeien.
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Samenstelling van het bestuur
Onderstaand treft u een overzicht aan van de samenstelling van het bestuur van Dorpsbelang Donkerbroek 
inclusief een voorlopig rooster van aftreden/herverkiezing (A, H) per 31 december 2019. Het jaar van aantre-
den staat tussen haakjes, een bestuurslid mag maximaal 10 jaar aanblijven.

Kengetallen
Donkerbroek groeide naar 1901 
inwoners afgelopen jaar (Nieuwe 
Ooststellingwerver 23-01-2020). 
Met 36 nieuwe inwoners de groot-
ste groei in inwonertal binnen de 
gemeente Ooststellingwerf.

Volgens allecijfers.nl is de verhou-
ding in de bevolkingssamenstel-
ling verdeeld over 5 leeftijdscate-
gorieën ongeveer als volgt: 

18% 0-15 jaar, 12% 15-25 jaar, 
20% 25-45 jaar, 30% 45-65 jaar en 
20% 65 en ouder.

De cijfers rondom onderwijs en Peuterpret zijn als volgt: 

NAAM

Tsjeard Jongsma (2018)
Marij Goote Capel (2018)
Wiebren Bakker (2018)
Jo Kalsbeek (2017)
Mirjam Bergsma (2018)
Jorrit Kok (2018)
Jan Timmermans (2018)
Hessel de Jong (2019)
Oeds de Jong (2019)

FUNCTIE 

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid, notulist
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

JAAR

H 2021 H 2024 A 2027
H 2020, H 2023, A 2026
H 2022, H 2025 A 2028
H 2021, H 2024, A 2027
H 2020, H 2023, A 2026
H 2021, H 2024, A 2027
H 2022, H 2025 A 2028
H 2022 H 2025 A 2029
H 2021 H 2024 A 2027

  2019 2018 2017 2016 2015 2014
De Twirrewyn  193 202 – – – –
(aanvang schooljaar 2019-2020)
Peuterpret (31december) 26 21 27 41

Actief Donkerbroek

Ook het afgelopen jaar hebben 
Actief Donkerbroek voor jong en 
oud weer vele activiteiten georga-
niseerd. Dit jaar konden we onder 
andere suppen, fietsen, volleybal-
len en lasergamen. 
Er is weer een prachtig actief jaar 
neergezet!

AED

In 2019 is Dorpsbelang actief aan 
de slag gegaan met verbetering 
van de AED dekking in het dorp. 
De bestaande, en enige, AED was 
afgeschreven en moest vervangen 
worden. Door Dorpsbelang en 
Handelsvereniging Donkerbroek 
werden 2 AED’s aangeschaft. 
Voor een betere dekking zijn deze 
aan de Herenweg bij de COOP 
en bij Bouwkundig tekenbureau 
Jorrit Kok/Kapsalon Moai Sa 
aan de muur bevestigd. Hiermee 
is de kern van Donkerbroek 
gedekt. Uiteraard is dit nog niet 
voldoende. In 2020 zullen mini-
maal 3 nieuwe AED’s geplaatst 
worden die worden aangeschaft 
door Buurtvereniging West 
Capelle, OMNI Sportvereniging 
Donkerbroek en HD Tentfeest. Het 
onderhoud van de AED’s neemt 
Dorpsbelang voor haar rekening.

In 2019 zijn daarnaast een drietal 
cursussen van 2 avonden gege-
ven om burgerhulpverleners op 
te leiden. Immers de AED’s moe-
ten ook bediend worden. Ook het 
bestuur van Dorpsbelang heeft 
hieraan deelgenomen. Deze cur-
sussen werden goed ontvangen en 
zullen in 2020 opgevolgd worden 
door een herhaal avond, om de 
verstrekte certificaten geldig te 
houden. Daarnaast worden er ook 

weer cursussen voor nieuwe bur-
gerhulpverleners gegeven! 
Bent u EHBO’er, BHV ‘er of op 
een andere manier bevoegd tot het 
gebruiken van een AED, meldt u 
zich dan aan bij www.hartslag.nu. 
Hoe meer burgerhulpverleners, 
hoe beter. Ook burgerhulpverle-
ner worden? Stuur dan een mailtje 
naar dorpsbelang@donkerbroek.
nl en meldt u aan voor de eerst-
volgende cursus. Deze zal bij vol-
doende animo ingepland worden.

Overige activiteiten

● Documentatiecentrum Don-
kerbroek is ook afgelopen jaar 

meerdere keren per maand 
benaderd voor informatie 
over woningen, families etc. 
uit het verleden. Er wordt dus 
in een behoefte voorzien met 
dit mooie initiatief. Leuk om 
te melden is dat er over bijna 
alle (voormalige) woningen in 
Donkerbroek wel informatie te 
vinden is en dat deze informa-
tie soms eeuwen terug gaat.

● Op de laatste donderdagmid-
dag van de maand wordt nog 
altijd de inloopmiddag van de 
Diaconie en de Zonnebloem 
georganiseerd; gezellige mid-
dagen in Pro Rege. Voor even-
tueel vervoer zijn vrijwilligers 

beschikbaar, zodat dit initiatief 
voor zoveel mogelijk  mensen 
toegankelijk is.

● Ook dit jaar is ons dorp zwerf-
vuil vrij gehouden door een 
groep enthousiaste vrijwilli-
gers. Op hun initiatief, in samen-
werking met Dorpsbelang en 
de provincie, zijn afvalbakken 
en asbaktegels geplaatst door 
Heijmans bij de bushaltes langs 
de N381. Ook het legen van 
deze voorzieningen neemt deze 
werkgroep voor haar rekening.

● Naast de reeds genoemde zijn 
er ook dit jaar weer vele eve-
nementen georganiseerd, van 
jong tot oud, van groot tot 
klein, zowel binnen als buiten. 
Enkele voorbeelden: optre-
dens en andere evenementen 
in Café Donkerbroek en Het 
Witte Huis, bijeenkomsten en 

uitstapjes van De Zonnebloem, 
Koningsdag activiteiten, diners 
bij Stap es In, 4 mei herdenking, 
de buitenspeeldag, concerten 
van De Bazuin en Excelsior, 
Senioren gym, toneelvoor-
stellingen, Lichtjesavond, 
Sinterklaasfeest, en nog zóveel 
meer.

● Van de BSO wordt nog altijd 
goed gebruik gemaakt. 
Inmiddels is deze verhuisd van 
het Dorpshuis naar Pro Rege.

● Op en rond het sportpark en 
de gymzaal zijn ook afgelopen 
jaar verschillende sportieve 
activiteiten georganiseerd, 
door zowel de afdelingen van 
sv Donkerbroek, als de school 
en buurtsport/Scala. 

 Daarnaast is sv Donkerbroek-
Voetbal een Sportief 
Partnership aangegaan met SC 
Heerenveen. Dit biedt zowel 
voor de vrijwilligers als de 
leden, als voor de club leuke 
activiteiten, zoals FiFa toer-
nooi, meelopen in de line-up, 
een sponsorloop en themabij-
eenkomsten met gratis wed-
strijdbezoek (voor de vrijwil-
ligers).

Ons dorp telt vele, vele enthousi-
aste vrijwilligers die zich koste-
loos inzetten voor al deze activi-
teiten en evenementen, de voor-
bereiding, de uitvoering, de vei-
ligheid, aan alles wordt gedacht. 
Een pluim meer dan waard!

Leefbaarheidssubsidie

Dorpsbelang heeft vanuit de leef-
baarheidssubsidie ook in 2019 
een heel aantal verenigingen en 
initiatieven kunnen ondersteunen. 
Voor wie een aanvraag voor een 
dorpsinitiatief wil doen: via dorps-
belang@donkerbroek.nl kan een 
aanvraagformulier opgevraagd 
worden.

Algemene 
ledenvergadering

De vorige algemene ledenvergade-
ring vond plaats op 14 maart 2019 
in ProRege. Er waren 48 leden 
aanwezig. 

Bestuursvergaderingen

Het afgelopen jaar kwam het 
bestuur 11x bijeen voor de regu-
liere bestuursvergadering. Alle 
lopende en nieuwe onderwerpen 
zoals hiervoor onder het hoofd-
stuk activiteiten al is aangegeven 
kwamen aan de orde. 

Vergaderingen 
DoarpsSintrum

Zowel met de stakeholders als 
met de gemeente en de werkgroep 
zijn zeer regelmatig overleggen 
gevoerd. 

OPO overleggen

Ook dit jaar hebben wij deelge-
nomen aan het OPO, Overleg 
Plaatselijk belang verenigingen 
Ooststellingwerf. Deze overleggen 
werden verzorgd en voorgezeten 

door de gemeente. De agenda-
punten die van belang waren voor 
Donkerbroek zijn direct gecom-
municeerd via de dorpskrant en 
Facebook.

Besprekingen met 
de regiodorpen 
(Haulerwijk, Waskemeer, 
Haule, Donkerbroek)

Afgelopen jaar hebben wij een aan-
tal maal om tafel gezeten met het 
plaatselijk belang van de regio-
dorpen Waskemeer, Haulerwijk en 
Haule. 

Overige bijeenkomsten
Verder zijn er nog incidentele 
overleggen geweest, zijn er vragen 
via de mail beantwoord en mensen 
bezocht voor afstemming en over-
leg. Al met al zijn de bestuursleden 
per week zo’n 2-6 uur bezig met 
zaken voor Dorpsbelang, mede 
afhankelijk van eventuele werk-
groepen. Vanuit het secretariaat 
waar vanuit zowel de correspon-
dentie als Facebook etc. verzorgd 
wordt, daarnaast zo’n 4 uur per 
week.

Besprekingen,
vergaderingen etc.

Inwoners naar leeftijd in wijk Donkerbroek
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20:00 Welkom 

Speciaal welkom voor de gast-
sprekers en de aanwezigen vanuit 
gemeente Ooststellingwerf.

20:00 Vaststelling 
 van de agenda

Agenda is vastgesteld

20:05 Korte terugblik 
 2018 

7 maart vorig jaar 8 nieuwe 
bestuursleden. Drukke projec-
ten, ontwikkeling DoarpsSintrum. 
Basisscholen zijn samen gegaan �
Twirrewyn. September dorpsfeest. 
Nachtdravers hebben regionale 
aandacht gekregen met het sluip-
verkeer. Dit blijven we in de gaten 
houden. Dorpsgesprekken vanuit 
de gemeente. Vrijwilligers willen 
we ook extra bedanken.

20:05 Vragen 
 Gemeentebestuur 

Aan Wethouder Jouke Jongsma: 
Toilet gebouw turfroute zou aan-
gepakt worden (groot onderhoud 
voor een aantal jaren), hier heb-
ben we nog niks van gehoord. Hoe 
zit dit? 
Legionella is gecheckt, verder wordt 
er aan gewerkt.

20:20 Gastspreker 
 Hartveilig 
 Appelscha - 
 Donkerbroek 
 Bart Nijholt

Op dit moment zijn er 17 burger-
hulpverleners in Donkerbroek. Zou 
mooi zijn als dit omhoog gebracht 
kan worden. 
Wat moet er gedaan worden wan-
neer je hulp nodig bent? Direct 
112 bellen, de centralist zal je dan 
begeleiden. Binnen 6 minuten 
moet er (indien nodig) eigenlijk 
een eerste schok worden toege-
diend. In Donkerbroek is 1 AED 
apparaat aanwezig. Volgens Bart 
is het noodzakelijk dat er 1 of 
nog liever 2 apparaten bij komen. 
Wanneer je kunt reanimeren en 
beademen dan kun je je aanmelden 
bij hartslag.nu. Wanneer je hierbij 
aangesloten bent kun je opgeroe-
pen worden op hulp te verlenen. 
Streven is 15 burgerhulpverleners 
per AED. 
Het is de ambitie van Bart om 
mensen te vinden die een reanima-
tie opleiding opzetten. 2 cursus-
avonden basistraining + jaarlijks 

1 avond herhaling + aanmelden 
bij hartslag.nu. De kosten hiervoor 
zijn laag (€ 15,- pp voor de basis-
training) dit komt doordat er een 
samenwerking is met de hartstich-
ting waardoor er veel gefinancierd 
wordt. 
Wanneer iemand geholpen is met 
een AED moeten de materialen 
vervangen worden. Dit zijn de kos-
ten niet, kosten zijn voornamelijk 
de aanschaf. Ga geen onderhouds-
contract tekenen. Dit is erg duur 
en niet nodig. Wat je moet doen 
is af en toe kijken of het groene 
lampje brand. Daarnaast af en toe 
batterij vervangen. De vraag is 
of de cursus in Donkerbroek kan 
worden gegeven. 
Dorpsbelang gaat dit regelen. 

20:40 Bekendmaking 
 naam brug

Uitreiking prijs Corrie Mulder 
(inzender naam brug) Koopmans 
Welvaartdraai 
Verzoek dhr.  V/d Helm of het 
naambordje op een goede zicht-
bare plek mag komen (beter dan 
bij de Jansma Draai)

20:45 Gastspreker 
 Dorpsgesprek 
 Donkerbroek 
 Claudia Soer 

Op een zaterdag en donderdag-
avond bij de Coöp gestaan voor 
een kofferbak gesprek. Hier 
hebben we veel gesprek-
ken met inwoners gehad 
en 54 reacties gekre-
gen. Leeftijd varieer-
de van 7 tot 81 jaar. 
Activiteiten voor 
jongeren, ontlasten 
mantelzorgers, vrij-
willigers ondersteu-
nen, goede voorzie-
ningen, ontmoetings-
plek, verkeersveilig-
heid en woningen voor 
starters en senioren 
waren onderwerpen die 
naar voren kwamen. Vanuit 
dorpsgesprekken zijn er werk-
groepen opgericht. Zij houden 
zich op dit moment bezig met twee 
thema’s namelijk; activiteiten voor 
de jeugd en toekomstbestendig 
wonen. Scala wil (bij het organi-
seren van activiteiten) hierin ook 
een rol spelen. 

21:05 PAUZE

21:20 Vaststelling Notulen 
 jaarvergadering 
 d.d. 7 maart 2018

Geen vragen/opmerkingen notu-
len jaarvergadering

21:25 Behandeling en 
 vaststelling 
 jaarverslag 2018 

In het jaarverslag staat dat het 
documentatie een nieuw bestuurs-
lid heeft gevonden. Dit is niet het 
geval. dhr.  V/d Helm stopt met het 
documentatiecentrum en geeft het 
beheer over aan een nieuwe opvol-
ger. Deze is alleen niet bestuurs-
lid. Kortom, documentatiecentrum 
zoekt bestuursleden. 

21:30 Toelichting Outdoor 
 Fitness project 

Outdoor Fitness is klaar en zal 
begin 2020 feestelijk geopend 
worden. 

21:35 Update 
 DoarpsSintrum

Wanneer de school verbouwd is 
zal ook de infrastructuur aange-
past worden. De plannen van de 
de gemeente gaan ervan uit dat 
het verkeer via de Schoolstraat 

in en uit met een tut en derut 
strook halverwege. Dorpsbelang 
en dorpsgenoten zijn hier niet heel 
enthousiast over aangezien het de 
veiligheid niet ten goede komt. Er 
is een alternatief bedacht. Hiermee 
naar de fracties gegaan, fracties 

positief, gaven aan het uit te wer-
ken. Dit is gebeurd maar uiteinde-
lijk is er eind 2018 aangegeven dat 
er geen geld is. Dorpsbelang blijft 
zoeken naar mogelijkheden om 
het DoarpsSintrum te realiseren. 

21:45 Financiën

● Behandeling en vaststelling 
financieel verslag 2018 

● Presentatie begroting 2019 
● Kascommissie het woord 

geven 
 Kascommissie heeft geen 

opmerkingen, alles ziet er goed 
uit. 

● Benoemen nieuw lid kascom-
missie (Jan de Boer aftredend) 

 Dhr. V/d Helm nieuw lid kas-
commissie 

21:55 Bestuurszaken

● Benoeming aantal leden (460). 
Een ieder is individueel lid. Dit 
heeft te maken met de moge-
lijkheid tot stemmen. Gezien 
het aantal inwoners en huis-
houdens kan het ledenaantal 
omhoog. Hiermee kan contri-
butieverhoging in 2020 wor-
den voorkomen.

 Nieuwe leden kunnen zich aan-
melden via Facebook, dorps-
krant of op elke andere manier. 

● Aftreden Cita
 Vaste waarde, Cita was er altijd 

en heeft ontzettend veel 
inzet getoond. 

● Herkiesbaar Jo 
Kalsbeek

  Akkoord
● Herkiesbaar Jan 

Timmermans
    Akkoord
●  Voorstel nieuw 

lid Oeds de Jong
    Akkoord
●  Voorstel nieuw 

lid Hessel de Jong
Akkoord

22:00
Rondvraag

− Wie is de 250e like op face-
book? Monique de Haan is 

dit geworden. Zij heeft een 
presentje op de voorgaande 
bestuursvergadering ontvan-
gen, aangezien zij tijdens de 
ledenvergadering niet aanwe-
zig kon zijn.

− Hoe ziet de ruimte ervan bin-
nen uit? Kan de biljard vereni-
ging hierin blijven?

 De definitieve indeling van de 

ruimten zal ontstaan wanneer 
er gelden beschikbaar gesteld 
worden. uitgangspunt is en blijft 
dat dat wat er nu is, ook in het 
nieuwe DoarpsSintrum een plek 
krijgt. 

− Wanneer moeten we met de 
gele hesjes naar de gemeente 
toe? Burgemeester geeft aan 
dat er geen geld is maar de 
fracties bepalen toch? Hoe nu 
verder? 

 Het zijn allemaal kleine stapjes 
die we moeten nemen. We heb-
ben een gesprek, krijgen dan 
weer huiswerk mee. Dit huis-
werk voeren we uit, hiermee 
gaan we weer in gesprek. 

 In januari hebben we met 8 
van de 9 partijen om de tafel 
gezeten. Zij gaven aan dat de 
gymzaal er niet van af geknipt 
moet worden maar dat je voor 
het totale plaatje moeten gaan. 
Daarnaast kijken wat het totaal 
nu kost (+ kijken wat we met 
subsidies kunnen doen). 

− Waarom zijn de tekeningen 
niet openbaar? 

 De tekeningen zijn niet defini-
tief, aangezien er eerst gelden 
beschikbaar moeten komen. Het 
geheel is ontwikkeld door de 
besturen van de ruimtes die nu 
in gebruik zijn. Eerst moet er 
huiswerk gemaakt worden voor 
de fracties. Wanneer er geld 
beschikbaar komt, zal iedereen 
in het vervolgproces de kans 
krijgen mee te denken en mee te 
praten.

− Wie is er eigenaar van het 
DoarpsSintrum?

 Dit is nog niet geheel duidelijk, 
hier zijn meerdere mogelijkhe-
den voor. Dit is ook afhankelijk 
van hoe de gemeente erin staat 
(dit gaat over de gymzaal). Dit 
zal in de toekomst in het ver-
volgproces verder uitgewerkt 
worden.

− Hoe realistisch is het nog?
 We willen als dorpsbelang alles 

eruit halen wat erin zit, we wil-
len alle mogelijkheden probe-
ren.

Er zal tzt een inloopmoment voor 
iedereen georganiseerd worden 
over het DoarpsSintrum. Daar zal 
de mogelijkheid zijn om de plan-
nen in te zien, mee te denken en 
eventueel vragen te stellen. 

22:10 Sluiting en 
 gelegenheid tot 
 drankje

Notulen Ledenvergadering d.d. 14 maart 2019
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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

Eindeloos veel
mogelijkheden
Bij iedere woonstijl en in iedere 
situatie past een kast op maat.
Quality Parket kan voor u een 

kast op maat maken.
U kunt al uw wensen en kleuren 
verwerken in een systeem van 
een ongekende kwaliteit tegen 

een zeer goede prijs!

Laat u verrassen en
stap eens binnen in onze 

showroom in Donkerbroek.

Oude Tramweg 15, Donkerbroek
0516 49 1345

www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl
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info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.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!

Buurtbemiddeling 
Ooststellingwerf

Zijn er ergernissen of irritaties 
tussen u en uw buren?

Stichting Scala, Buurtbemiddeling
t 06 - 54 35 08 55 / 0516 - 56 72 20
e buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl

Moskampweg 3-5, 8431 GB Oosterwolde 
www.scala-welzijn.nl   stichtingscala 

• Gratis • Stap voor stap • Vertrouwelijk

sc
a
la

sc
al

a
sc

al
a

scalascala

Data 
verschijning 
Op ’e Hichte

• 27 maart • 24 april
• 29 mei • 26 juni
• 25 september • 30 oktober
• 27 november • 18 december

Snertakties 2020
De stichting snertacties heeft de data voor het nieuwe seizoen 
vastgesteld (onder voorbehoud) en deze kunt u dan ook alvast 
in de agenda noteren. De data zijn:

29-02-2020: Brassband de Bazuin
21-03-2020: Gymnastiekvereniging Haule

Heb je een
activiteit?

Geef dit door
voor de dorpsagenda!
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In 1994 vond de Rwandese genocide, 
volkerenmoord, plaats. Gedurende 
deze genocide werden naar schat-
ting 500.000 tot 1 miljoen mensen 
in een periode van 100 dagen, van 
7 april tot 15 juli 1994, vermoord. 
Steeds meer Friese kerken zetten 
zich in voor christenen in Rwanda.

Als gastsprekers waren Ria uit 
Haule en Mineke uit Oosterwolde 
uitgenodigd. Zij maakten in okto-
ber 2019 een reis met Kerk in Actie 
naar dit land. Ria stak een kaars aan 
als teken van verbondenheid met 
Rwanda. Want zoals het Licht van 
God daar brandt, brandt Zijn Licht 
ook hier.
Dominee Baas  begroette ons op de 
Afrikaanse manier door alle vrou-
wen, jongeren  en kinderen te ver-
zoeken op te gaan staan en samen 
een lied te zingen. Hetzelfde vroeg 
hij daarna aan de mannen. Er werd 
stilgestaan bij de positie van vrou-
wen. Ook in Bijbelse tijden speelden 
vrouwen een ondergeschikte posi-
tie. Geweld en onrecht tegen vrou-
wen is van alle eeuwen, vrouwen in 
een gebroken wereld, vrouwen die 
op zoek zijn naar genezing.

Mineke vertelde met behulp van 
een aantal dia’s aan de kinderen hoe 
kinderen van hun leeftijd in Rwanda 
leven. De schoolgaande kinderen 
dragen daar allemaal een uniform 
zodat het onderscheid tussen arm 
en rijk wegvalt. In hun eigen dienst 
werd een lied ingestudeerd. Dit en 
wat impressies van de dienst werd 
op film gezet. Te zijner tijd zal dit 
naar Rwanda worden gestuurd.

Verder vertelde zij over hun bezoek 
bij de Lightgroup. Deze groep is 
een initiatief van de pastor Jérome 
om na de genocide de slachtoffers 
en daders met elkaar in gesprek te 
laten gaan. Samen proberen om tot 
verzoening te komen. Wat moeilijk 

als een dader vertelt over de moord 
op 4 kinderen en de moeder hiervan 
als slachtoffer in de groep aanwezig 
is.

De leden van de groep komen al 
meer dan tien jaar met enige regel-
maat bij elkaar. Elk jaar gaan zij in 
de periode van april tot juli naar 
scholen en kerken om te vertellen 
over de genocide. En om te bena-
drukken dat zoiets nooit meer mag 
plaatsvinden. Conflicten zijn nor-
maal in een samenleving, dat hoort 
bij de mensheid. Geweld niet, dat is 
een keuze. Op deze manier krijgt de 
samenleving een nieuwe kans om 
samen verder te leven. Verzoening 
geeft toekomst voor de mensen en 
voor het land.

Ria  vertelde over de opvang en 
scholing van wees- en aidskinderen 
door Mama Rose.

Tijdens de genocide verstopte Mama 
Rose zich samen met man en acht 
kinderen en twee geadopteerde kin-
deren in haar huis. Ze sloten de 
deur zodat niemand naar binnen 
zou komen. Ze waren doodsbang en 
baden voortdurend of God hen wilde 
beschermen. Rose beloofde God dat 
zij Hem voortaan zou dienen, als 
Hij de genocide zou stoppen en hen 
weer veilig buiten zou brengen. Het 
was lastig om met tien kinderen te 
schuilen. Maar de kinderen waren 
stil en bang, omdat ze wisten dat er 
buiten mensen vermoord werden. 
Zij zagen de huizen in brand staan. 
God gaf haar kinderen gelukkig de 
kracht om rustig te blijven. 

Toen kwam de dag dat er solda-
ten aan de deur kwamen. Iedereen 
die binnen was moest naar bui-
ten komen en zijn identiteitsbewijs 
laten zien. Ze zagen dat er Tutsi in 
hun papieren stond. Mama Rose 
vroeg: “waar nemen jullie ons mee 

naar toe”? Een soldaat zei: “Waar 
je hoort. Je graf”. De man van Rose 
zei: “ik ben pastor. Laat ons eerst 
bidden en daarna mag je ons mee-
nemen“. De soldaten vonden dat 
goed. Nog voordat ze aan het bidden 
waren, zei één van de soldaten: ‘Blijf 
maar binnen en sluit de deuren. Wij 
gaan verder”.   

Zo overleefde Rose met haar eigen 
gezin. Maar haar familie raakte ze 
kwijt: Haar vader was dominee. Hij 
woonde met haar moeder naast de 
kerk. Haar ouders zijn tijdens de 
genocide naar hun kerk gevlucht. 
Milities sleurden hen de kerk uit en 
hebben hen vermoord. Zelfs in de 
kerk waren mensen niet veilig. Haar 
broers werden op hetzelfde moment 
vermoord met hun vrouwen en kin-
deren. Na de genocide herinnerde 
Rose zich voortdurend haar belofte 
aan God, maar ze had geen idee 
wát ze precies kon gaan doen. Ze 
bedacht ;’Als ik als volwassene al zo 
getraumatiseerd ben, hoe moet het 
dan zijn voor de kinderen die geen 
ouders meer hebben?” Veel kinde-
ren leefden in die tijd op straat, ook 
woonden veel kinderen alleen of 
met broertjes en zusjes in een huis. 

Hun ouders waren gedood of in de 
chaos gevlucht naar het buitenland. 
Rose wilde zich om hen bekom-
meren. Ze nam ontslag van haar 
werk als accountant en ging in 1995 
aan de slag. Ze had eigenlijk geen 
idee wat ze deed in het begin. Ze 
had geen uitgewerkt plan, ze wilde 
alleen de kinderen beschermen. Een 
weeshuis oprichten wilde ze niet, ze 
wilde de kinderen liever een familie 
bieden. Ze kreeg al snel steun van 
de overheid, die ook als doel had 
om de kinderen onder te brengen 
in gezinnen. 

Wat begon als een opvang voor 
veertig weeskinderen in 1995 is 
inmiddels uitgegroeid tot een net-
werk van steun aan 2400 kinderen 
en hun pleeggezinnen. Inmiddels 
geen weeskinderen meer vanwege 
de genocide, maar vanwege de dode-
lijke ziekte aids. Er werd ook een 

bezoek gebracht aan de zendingsdi-
aconessen. 

Deze gemeenschap telt ongeveer 
50 zusters. De gemeenschap wil 
in eigen omgeving en voor de ker-
ken in Rwanda een voorbeeld zijn 
van christelijk levenswandel.  De 
diaconessen geven verschillende 
manieren vorm aan hun getuigende 
aanwezigheid. Zij  werken als lera-
res, voorlichtster, verpleegster of 
kerkelijk werkster in de dorpsge-
meenschap om hen heen. Via een 
landbouwproject en een trainings-
centrum voor kleine boeren willen 
de zusters  de duurzame landbouw 

en voedselzekerheid in hun regio 
versterken.   

IETS TE GEVEN voor een van deze 
landbouwprojecten in de collecte-
zak.

IETS KRIJGEN was er na de gulle 
gift. Er waren Afrikaanse koekjes 
“gebakken”  en die werden als trak-
tatie uitgedeeld (zie recept). Al met 
al kan worden teruggezien op een 
inspirerende dienst.

Wilt u mee weten? Kijk dan eens op 
https://www.kerkinactie.nl/projec-
ten/friesland-voor-rwanda

Iets geven en iets krijgen
Zondag 16 februari jl. stond de kerkdienst in de Sintrumtsjerke 
helemaal in het teken van “FRYSLAN FOAR RWANDA”.

RECEPT AFRIKAANSE KOEKJES
Oven niet nodig!!  

BENODIGDHEDEN

• 250 gram dadels
• 250 gram roomboter
• 100 gram kristalsuiker
• 2 zakjes vanillesuiker
• 1 ei
• 1 rol volkoren biscuitjes
 (300 gram)
• gemalen kokos

WERKWIJZE

•  Smelt boter in de pan, 
voeg kristalsuiker en 
vanillesuiker toe.

•  Snij de dadels in stukjes, 
klop het ei los. Voeg het 
ei aan de dadels toe.

•  Voeg het dadel/ei-mengsel toe aan het botermengsel en laat het zacht-
jes koken tot het begint in te dikken. Haal dan de pan van het vuur.

• Breek de biscuitjes in grove stukken en voeg het toe aan het mengsel.
•  Doe het complete mengsel in een rechte ovenschaal. Stevig aandruk-

ken.
• Plaats het geheel een paar uur in de koelkast.
• Daarna in vierkante stukjes snijden en door de gemalen kokos halen.

Geniet van deze Afrikaanse lekkernij!

in het verdwijnen van kleine heide 
veldjes. Sovon is de organisatie 
die alle vogel tellingen registreert 
(Stichting ornithologisch Veld 
Onderzoek Nederland).

Leefwijze
Het vrouwtje legt in april 3 tot 6 eie-
ren. Soms in de slootkant in ruigte 
en ook wel in een lage struik. Na 10 
tot 14 dagen broeden komen de jon-
gen uit die daarna nog 14 dagen in 
het nest blijven en dan uitvliegen. 
Bij goede omstandigheden herhaalt 
dit zich 2 tot 3 keer. 

Het voedsel bestaat voornamelijk 
uit zaden en dat menu is heel uit-

gebreid en kan sterk variëren van 
graszaad tot beukennootjes. Ook 
de zaden van de spar en berk zijn 
geliefd

Bij te weinig aanbod voor de jon-
gen wordt soms overgeschakeld op 
kleine insecten om daarmee de jon-
gen de voeden. De zang van het 
mannetje is heel fraai en wordt door 
kenners omschreven als de begin 
tonen van de 5de symfonie van 
Beethoven Dzi-Dzi_Dzi Dzeeee. Het 
zingen gebeurt vrij wel altijd van 
uit een hoge boom maar ze staan 
er om bekend dat de zang niet zo 
vaak wordt gehoord. Helaas is mijn 
muzikale gehoor niet zo scherp.

Zo levert de voederplek niet allen 
voor de vogels veel voordeel op 
maar ook voor de mensen is het 
een plezier om al de soorten zien 
voorbijkomen. 

Geelgors
Latijnse naam: 
Emberiza Citrinella

Fryske namme: 
Giel Fink

Op de voederplaats verschijnen 
regelmatig Geelgorzen, altijd in 
gezelschap van een groep huis-
mussen. Opvallend is dat alleen 
het gemorste voer uit de voerplek 
wordt op gezocht. Mussen zijn heel 
schichtig, ze nemen een hap en ver-
dwijnen dan in de heg. Na een ogen-

blik komen ze weer terug. Tussen de 
mussen zitten een paar Geelgorzen. 
Het vrouwtje is bijna niet te onder-
scheiden van de mussen. Wel heeft 
ze een paar gekleurde veren. Het 
mannetje daar en tegen duidelijk 
wel. Dit komt door het fraaie geel 
gekleurde kopje. Ook een deel van 
de borst is geel gekleurd.

Het is een soort die een sterke 
achteruitgang heeft gekend. Nog 
steeds komen ze in grote delen 
van ons land maar sporadisch voor. 
Wel is de tendens dat in het noor-
den de aantallen weer toenemen. 
Volgens Sovon voornamelijk in 
Drenthe. De oorzaak wordt gezocht 
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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

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”

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

www.postmahoveniers.nl
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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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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   
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WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

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:
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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

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

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

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.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 ladder...

Programma 
zaalkorfbal 
t/m 31 maart 2020
(Wijzigingen 
voorbehouden

Zaterdag 7 maart:
Lemmer E1–VZK/Donkerbroek E1  11.00 uur
Sparta E1 - Donkerbroek E2  11.50 uur
DTS (S) F1 - Donkerbroek F1  11.00 uur
Donkerbroek/VZK D1 – SCO D3  14.00 uur
Donkerbroek/VZK C1–DIO/Odis C1  15.00 uur
Donkerbroek/VZK B1–Handich/DOW  16.00 uur
Dio/Odis/Donkerbroek A1–Roreko A1 15.50 uur
Dio/Odis/Donkerbroek A2–Joure A1 14.40 uur
Dio/Odis/Donkerbroek A3–Deinum A1 13.30 uur
Koru 1 - Donkerbroek/VZK 1 21.00 uur

Zondag 8 maart:
Dio/Donkerbroek/VZK 3 - Roreko 2 12.00 uur

Zaterdag 14 maart:
Leonidas C1 - Donkerbroek/VZK C1  10.30 uur
De Walden B2 - Donkerbroek/VZK B1  12.30 uur
Donkerbroek F1 – Flamingo’s F1 14.00 uur
Donkerbroek E1 – SCO E3 15.00 uur
Donkerbroek E2 – Warber/FluchE1 14.00 uur
NQL A1 - DIO/Odis/Donkerbroek A3 18.40 uur
Kinea A2- DIO/Odis/Donkerbroek A2 16.00 uur
HHV A2 - DIO/Odis/Donkerbroek A1 17.05 uur
Donkerbroek/VZK 2 – DTG2 18.40 uur
Donkerbroek/VZK 1 – Club Brothers 1  20.00 uur

Zondag 15 maart:
Warber/Fluch1-Dio/Donkerbroek/VZK3 13.10 uur

Zaterdag 21 maart:
VZK/Donkerbroek E1-Wordt Kwiek E1  14.00 uur
VZK/Donkerbroek E2-Wordt Kwiek E2  14.00 uur
VZK/Donkerbroek F1-Quick’21 F1  14.00 uur
Mid Fryslan D3 - Donkerbroek/VZK D1  10.30 uur
Wordt Kwiek C3 - Donkerbroek/VZK C1  9.00 uur
Vitesse B1 - Donkerbroek/VZK B1  13.40 uur
Dio/Odis/Donkerbroek A1–Kios (R ) A2 15.45 uur
Dio/Odis/D’broek A2–Flamingo’s A2 14.30 uur
Dio/Odis/D’broek A3–Veenwouden A1 13.20 uur
Donkerbroek/VZK 2 – De Walden 5 18.40 uur
Donkerbroek/VZK 1 – Roreko 1  20.00 uur

Zondag 22 maart:
Dio/Donkerbroek/VZK 3 - Wordt Kwiek1 12.00 uur

Zaterdag 28 maart:
WWMD E2 - Donkerbroek E2  11.15 uur
DES (N) F1 - Donkerbroek F1   9.30 uur
Donkerbroek/VZK C1–SCO C2  15.00 uur
Donkerbroek/VZK B1–LeeuwardenWWF 16.00 uur
SIOS (W) A3 - DIO/Donkerbroek A2 16.00 uur
ZKC’19 A2 - DIO/Odis/Donkerbroek A1 20.15 uur
NQL 2 - Donkerbroek/VZK 1 20.50 uur
Melynas 1 - Donkerbroek/VZK 1 21.05 uur

Zondag 29 maart:
Handich/DOW-Dio/Donkerbroek/VZK3 11.10 uur

K O R F B A LK O R F B A L OPGERICHT
de top 3. Ook de andere jeugdploe-
gen spelen in de top geen belang-
rijke rol. Dan maar stunten, lijkt 
mij. Uitzondering is Dio/Odis/VZK/
Donkerbroek A1. Die blijven de kop-
positie vast houden. Klasse. En wat 
een mooie brug naar het volgende 
item.

(zie tussenstanden)

Samenwerkende Gesprekken

De gesprekken voor intensievere 
samenwerking van de korfbalclubs 
in Ooststellingwerf (exclusief Lintjo 
uit Oldeberkoop) is in een volgen-
de fase beland. Bestuurlijk is er 
besloten dat de seniorenteams van 
Dio, Donkerbroek en VZK samen 
gevoegd gaan worden. Odis heeft 
(voorlopig) besloten hierin niet mee 
te gaan. De jeugdploegen van de 4 
verenigingen gaan vanaf komend 
seizoen ook samen. De leden van 
Dio, VZK en Odis moeten in een 
extra ledenvergadering nog hun toe-
stemming geven. Bij Donkerbroek 
is dat afgelopen herfst al gebeurd. 
Bij de jeugd zal natuurlijk voor de 
keuze van de speellocaties heel goed 
gekeken worden naar de samenstel-
ling van de teams. 
Op 12 maart a.s. is er in de kan-
tine een informatie-bijeenkomst 
voor de korfballers/ouders van sv 
Donkerbroek. Het Bestuur en de 
stuurgroep zullen hierin de plannen 
voorleggen.

Website

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

De hoogste 
sport ….
Senioren 1

We kunnen natuurlijk niet anders 
dan deze editie beginnen 
met de senioren 1.
Want wat een ongelofelijke tussen-
stand na 8 speelrondes 
(dus net over de helft), 2 februari jl.:
Donkerbroek/VZK 1 8 12 (+53)
Club Brothers 1 8 12 (+35)
Roreko 1 8 12 (+24)
Olympia (T) 1 8 12 (+19)
It Fean/Boelenslaan 1 8 18 (+13)

De senioren 1 kregen in speelronde 
9 Olympia uut Twijzel op visite. 
Een ploeg die de weken ervoor voor 
verrassingen zorgde door stevig te 
winnen van Roreko (25-17) en nipt 
de derby tegen It Fean/Boelenslaan 
(17-16). De jongelui uit Haule en 
Donkerbroek lieten zich echter 
niet intimideren. Een overtuigende 
24-13 winst in thuishal De Bongerd 
was het resultaat na 2x een helft 
spelen. De koppositie werd dus met 
verve verdedigd. 

Komende weken alleen maar top-
wedstrijden:
Zaterdag 29 februari, 20.00 uur:
Donkerbroek/VZK 1 - It Fean/
Boelenslaan 1
Zondag 1 maart, 14.10 uur :
Olympia (T) - Club Brothers
Zaterdag 7 maart, 17.20 uur: 

It Fean/Boelenslaan - Roreko 1
21.00 uur:
Koru 1 - Donkerbroek/VZK 1
Zaterdag 14 maart, 20.00 uur:
Donkerbroek/VZK 1 - Club 
Brothers 1
Zaterdag 21 maart, 20.00 uur:
Donkerbroek/VZK 1 - Roreko 1

Dus zaterdag 21 maart de apotheo-
se. Al mag er van tevoren natuurlijk 
niets mis gaan.
De laatste speelronde van deze zaal-
competitie is in het weekend van 
28/29 maart. VZK/Donkerbroek 1 
reist dan af naar Eerbeek om daar in 
het spier te komen tegen Melynas. 

Zaalcompetitie 2019-2020

Nog 5 speelronden te gaan in de 
zaalcompetitie. De E2 heeft het niet 
gered zich blijvend te nestelen in 

Aspiranten B1
De Walden B2 7 12
Vitesse (Be) B1  8 10
Leeuwarden/WWF B1 7 10
Quick ’21 B1 6 8
Wez Handich/DOW B2 7 6
Mid Fryslan B4 6 2
Donkerbroek B1 7 0

Aspiranten C1
Leonidas C1 8 16
Kinea C1 7 12
SCO C2  8 11
ODIS/DIO C1 9 7
Udiros C1 8 6
Donkerbroek C1 8 4
Wordt Kwiek C3 8 0

Pupillen D1
Oerterp/VKC D1 9 18
Harich D1 8 13
Heerenveen D3 8 9
Mid Fryslan D3 7 6
VZK/Donkerbroek D1 9 6
SCO D3  7 2
Lemmer D1 8 2

Pupillen E1
LDODK E2 7 14
Lemmer E1 9 12
SCO E3 8 9
De Waterpoort E1 8 7
Donkerbroek E1 8 6
Wordt Kwiek E1 9 6
Heerenveen E3 7 2

Pupillen E2
Kinea E3 9 16
Wez Warber&Fluch E1 9 14 
It Fean/Boelenslaan E3 9 10
Sparta (Ze) E1 9 9
VZK/Donkerbroek E2 9 9
Wordt Kwiek E2 10 8
WWMD E2 9 4
LDODK E4 10 4

Pupillen F1
DTS (S) F1 8 14
LDODK F2 7 12
It Fean F1 8 12
Flamingo’s F1 8 6
Donkerbroek F1 7 5
DES (N) F1 7 2
Quick ’21 F1 7 1

Junioren A1
Dio/Odis/VZK/
Donkerbroek A1 7 14
ZKC’19 A2 9 14
HHV A2 8 12
Roreko A1 7 6
Meko ’74 A1 8 5
Noveas A1 8 4
Kios (R ) A2 9 1

Junioren A2
Olympia (T) A1 6 10
Kinea A2 8 9
Flamingo’s A2 7 9
Joure A1 6 8
Oerterp/ VKC A1 5 6
Dio/Odis/VZK/
Donkerbroek A2 6 2
Sios Wolvega A3 8 2

Junioren A3
Westergo A1 7 12
De Granaet A2 8 12
NQL A1 9 10
De Walden A3 7 10
Veenwouden A1 7 4
Deinum A1 7 3
Dio/Odis/VZK/
Donkerbroek A3 7 1

Senioren 1 
Donkerbroek/VZK 1 9 14
Roreko 1 9 14
Club Brothers 1 9 14
Olympia (T) 1 9 12
It Fean/Boelenslaan 1 9 10
Melynas 1 10 6
Koru 1 9 2
Vitesse (Be) 1 10 2

Senioren 2 
De Walden 5 8 15
Joure 2 8 10
DTG 2 8 10
DTL 2 8 10
NQL 2 7 5
Donkerbroek/VZK 2 8 2
Westergo 2 9 2

Senioren 3 
Lintjo 3 9 17
Rodenburg 3 9 14 
Wez Warber&Fluch 1 8 12
Wez Handich/DOW 6 8 9
DIO/VZK/Donkerbroek3 9 6
Kinea 3 9 4
Wordt Kwiek 1 8 4
Roreko 2  8 2

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 !!! 
Beheert door die andere razende 
reporter : Jenny Bosma-Veenstra. 
(met hulp van iedereen voor de 
input).

Tussenstanden zaalcompetitie

12 MAART;

Bijeenkomst
Samenwerkende

Korfbalclubs
Ooststellingwerf

Aanvang 19.30 uur
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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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

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.

          

Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing


