
Vrijwillige vrijwilligers

Wikipedia zegt : Een vrijwilliger 
is iemand die uit vrije wil werk-
zaamheden verricht, buiten een 
vast dienstverband. In het alge-
meen zijn deze werkzaamheden 
onbetaald of staat er een vergoe-
ding tegenover. Een vrijwilliger 
verricht vrijwilligerswerk.
Zowel de klassieke (vaak jaren-
lang in dezelfde organisatie) als 
de nieuwe (gericht op speciaal 
doel en liefst kortdurend) vrij-
willigers zijn onmisbaar in onze 
huidige samenleving .Ook ons 
dorpsleven kan niet zonder.
In de laatste dorpskranten ziet 
het er voor enkele verenigin-
gen of gebeurtenissen niet best 
uit. Bestuursleden zijn niet te 
krijgen. We willen wel allemaal 
dat onze dorpsaangelegenheden 
deskundig worden behartigt en 
aangekaart bij de diverse instan-
ties…. we willen wel allemaal 
feesten tijdens ons dorpsfeest… 
we vinden het leuk om als vrou-
wen bij elkaar te komen, leuke 
dingen horen en ondernemen….
sporten met een kopje koffie of 
nazit…… maar zelf helpen dit 
soort dingen te realiseren of te 
behouden… ho maar!
Gevolg is wel: géén Vrouwen van 
Nu meer in 2018, waarschijn-
lijk helemáál geen dorpsfeest, 
géén buurtversiering of optocht, 
minder gezelligheid bij het spor-
ten en géén samenspraak met 
gemeente e.d. over dorpsaange-
legenheden. 
Maar misschien vindt u het alle-
maal wel best. It is net oars! 

Gelukkig hebben we nog vele 
vrijwilligers die veel werk verzet-
ten, maar bestuursleden worden 
zeldzaam.
De klokkenluider hoopt toch dat 
er nog mensen te vinden zullen 
zijn die zich betrokken voelen 
en hart hebben voor de vereni-
gingen in ons dorp en hiervoor 
vrije tijd vrij willen maken. 
Donkerbroek zonder gezellige 
kantine, een spetterend dorps-
feest, en een goede belangenbe-
hartiging, dat is toch eigenlijk 
ondenkbaar?
Het hangt nu dus af van u en 
mij. Samen de schouders eron-
der voor een leefbaar en levendig 
Donkerbroek.

De klokkenluider.
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Al vroeg werden de eerste kleedjes 
neergelegd om een goede plaats 
te bemachtigen op de oprit naar 
het dorpshuis aan de Fruitier de 
Talmaweg. Er werden goede zaken 
gedaan. Naast de verkoop van veelal 
speelgoed was er ook weer een spel-
lencircuit waaraan deelgenomen 
kon worden. Ruim 80 kinderen 
deden mee aan de diverse onder-
delen. Het kwam bij de spellen niet 
alleen aan op snelheid, ook geduld, 
behendigheid, spierkracht en een 
beetje geluk hier en daar. Een beker 
ranja en een zakje chips als belo-
ning voor het harde werken ging 
er wel in. 

De dames van de schmink  hadden 

hun handen vol om de kinderen 
te voorzien van een vrolijke snoet. 
De ouders konden ondertussen bij 
de vrijwilligers van het dorpshuis  
terecht voor een kop koffie en om de 
trek te stillen werden er kipnuggets 
gebakken die gretig aftrek vonden. 
Als dank voor de inzet kregen alle 
vrijwilligers een broodje hamburger 
aangeboden. 

De prijswinnaars
t/m 6 jaar: 1e Ruben Rinsema, 
2e Noëlle Vehoff. 7 t/m 9 jaar: 1e 
Doutzen Heida, 2e Niels Boonstra. 
10 jaar e.o.: 1e Jochem Koopmans, 
2e Jerre Stoker.

Foto’s: Durk Poortinga

Gezellige Koningsdag
bij dorpshuis “Oan ’e Feart”

De weerberichten leken niet al te goed voor de 27e april, maar 
wat hebben ze het getroffen met het weer. Slechts een bui aan 
het einde van de morgen maar dat deerde de kinderen niet. 

Zondag 30 april 2017 is Jan Albert Visser geboren. Hij is de vierde gene-
ratie met de achternaam Visser in de familie. Zijn vader Wieger Visser 
(sinds 2,5 jaar inwoner van Donkerbroek) is maar wat trots. Pake Jan 
Visser en oerpake Fokke Visser (beiden woonachtig in Haulerwijk) 
maken het rijtje van vier generaties sluitend.

Vier generaties Visser
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Voor al uw trouw-en rouwar-
rangementen. Decora Bloem-
bindsters, Sietske Kamminga 
0516-491761; Aafje Rooks, 
0516-491299. Kijk ook eens 
op onze website: www.decora-
bloembindsters.nl

Voetfirst Verlaan, gediplomeerd 
Pedicure, Wilma Verlaan, He-
renweg 39, Donkerbroek, tel.: 
0516-426068, lid Provoet. Be-
handeling volgens afspraak

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

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

BROEKJESFAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen?

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

Op 30 april 2017 overleed onze buurtgenote

Cisca Hoekstra - Holkema
Wij wensen de familie veel sterkte.

Buurtvereniging ‘Buursterlaan’
Donkerbroek

Jouw te moeten missen, die onmisbaar is . . .

Na een ongelofelijk lange strijd
heeft onze fantastische mem en mijn lieverd

het leven moeten los laten

Francisca Grietje
Hoekstra - Holkema

Cisca
* 26 november 1973                     † 30 april 2017

Erwin
Silvan
Grisanne

Buursterlaan 11
8435 XM Donkerbroek

Op zaterdag 6 mei hebben wij 
afscheid van Cisca genomen.

Samen is een groot gemis als samen er niet meer is

Veel te vroeg afscheid moeten nemen
van onze lieve vriendin

Cisca Hoekstra - Holkema
We wensen Erwin, Silvan, Grisanne

en familie veel sterkte toe.

Siebe en Janneke
Ivar en Saskia
Blijke
Hilbert en Pietsje
Grietje
Sierk en Christina
en kinderen
- vrienden van de Buursterhof - 

 UITVAARTVERENIGING
 DRAAGT ELKANDERS LASTEN
 DONKERBROEK

 Voor het verzorgen van Uitvaarten en Crematies kunt u 
een beroep doen op onze vereniging.

  Voor informatie en adreswijzigingen kunt u terecht bij 
de secretaris email: secr.del@gmail.com

 Bode: 
 mw. Erna Jansen, tel. 0512-539898 mob. 06-30389594

 Voorzitter: dhr. B. Rekker, tel. 0516-491429
 Secretaris: mw. W. ten Wolde-Dongstra, tel. 0516-491389
 Beheer aula: dhr. J. Baron, tel. 0516-491958

Servicepakket 
pluZ

Huishoudelijke 
hulp

Verzorging Verpleging Specialistisch 
Centrum

Wonen

Zo doen we dat:
• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

• Onze zorg, uw regie
• 24 uur per dag
• Ook specialistische zorg

De Friese Wouden 
werkt samen met u 
aan de beste zorg

Bezoek ons wijkkantoor: Fruitier de Talmaweg 6-A, 8435 WE Donkerbroek
Openingstijden: Maandag en donderdag 12.00 - 15.30 uur (en op afspraak)  
Neem voor al uw vragen over zorg, welzijn en dienstverlening contact op met:

 Tel. 088 512 58 09
www.friesewouden.nl

Team 
Donkerbroek, 

Haule en 
Waskemeer

U kunt Sanne de Ree, diëtist en 
voedingskundige bereiken middels:
Telefoon : 06-30375766
Email : info@sannederee-dietist.nl

Consulten zullen op afspraak 
worden gehouden bij 
Huisartsenpraktijk Donkerbroek, 
Herenweg 43, 8435 WP Donkerbroek

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!

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

Oog voor
kwaliteit!

bvk
GRAFISCH

VORMGEVER

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78

info@bvkvormgever.nl

Jouwdrukkerijdichtbij!

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

Drukwerk

WWW.BVKVORMGEVER.NL

11-14	juli	2017	
Zwembad	Haulewelle		

Haulerwijk	
€5,-	p.p.		

18:30	tot	20:00	
		
	

www.wellerobben.nl	
	

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

ADOPTEER EEN PUP

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

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

DORPSKRANT: 
dorpskrant.opehichte@
gmail.com

DORPSSITE:
donkerbroek@gmail.com
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Foto’s:
Wieger Visser, 0613508588. 

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

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

De volgende krant
verschijnt op of rond

30 juni 2017
Kopij inleveren kan

tot en met
25 juni 2017

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

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

Broekjes/Familieberichten:
De kosten voor een broekje 
bedragen €5,. De kosten voor het 
plaatsen van een familiebericht 
zijn €10,-. 
Deze bedragen kunt u overmaken 
op IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11 
o.v.v. Broekje c.q. Familiebericht 
en uw naam. 
Inleveren kan bij Loes Ree, 
Herenweg 102. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com

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

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

Uitvaartvereniging 
D.E.L. Donkerbroek

 
Geef uw veranderingen van de 

gezinssituatie
door aan de Ledenadministratie.

DIT IS IN UW EIGEN BELANG !!! 
Voor adressen : 

Zie advertentie in dit blad.

DOKTERSWACHT
Dringend een huisarts nodig 

tijdens avond of nacht, 
weekend of feestdag ?

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Bloemen staan voor groei, nieuw 
leven en weer voorwaarts gaan. Niet 
1 maar 2 minuten is het stil. Het 
moment van stilte is bedoeld om 
even 'stil' te kunnen staan bij de 
gebeurtenis die wordt herdacht. Zo 
kun je slachtoffers respectvol her-

denken. De vlag halfstok om res-
pect te tonen voor de overledenen. 
Deze manier van herdenken heeft 
ook een symbolische betekenis. De 
ruimte die boven de vlag open blijft 
is gereserveerd voor de onzichtbare 
vlag voor de dood. Om respect te 
tonen voor de overledenen. Ook dit 
jaar in de Laurenstsjerke kon men 
een kaarsje aansteken, ieder met 
zijn eigen gedachten. Er werden 
in de kerk foto’s getoond van de 
verschrikkingen en bevrijding van 
over de gehele wereld. Met een tekst 
met zoveel inhoud : Geen vrijheid 
zonder offers. 

Tijdens de tocht is er een krans 
gedragen in handen van Luna 
Couperus en Wessel van Elp namens 
OBS 't startblok. Bij de kransleg-
ging overhandigden ze de krans 
aan de vertegenwoordiger van de 
gemeente Rieneke Valk (Raadslid 
van de VVD). 

CBS De Peggebult heeft het monu-
ment van Luite Middendorp geadop-
teerd. Namens deze school droegen 
Jurre Stoker en Henrike Hoekstra 
de krans tijdens de tocht. Femke 
van Hunen en Mackenzie Sueters 
legden het bloemstuk bij het monu-
ment. Ook namens de Protestante 
gemeente Donkerbroek- Haule 
werd een bloemstuk gelegd. 

Kranslegging 4 mei Donkerbroek

4 mei de nationale dag om doden te herdenken, de dingen 
die wij doen met dodenherdenking zijn voor de meesten 
heel gewoon. Er worden kransen en bloemen gelegd en stil 
gestaan bij een plek die belangrijk is, bijvoorbeeld monu-
menten en begraafplaatsen. 

Tristan heeft met zijn nieu-
we piloot Patrick Bos mooie 
uitslagen behaald tijdens de 
Worldcup op de weg in het 
Italiaanse Maniago.

Eerst stond er een tijdrit van 24 km 
op het programma. Lang stonden 
Tristan en Patrick op een tweede 
plaats, maar uiteindelijk werd het 
een vijfde plaats met slechts 1,3 
sec van het podium. Een prima 
resultaat achter al die gelauwerde 
tijdrijders.

Twee dagen later stond de wegwed-
strijd op het programma. Na drie 
ronden reden Tristan en Patrick 
samen met het Nederlandse koppel 
en Paralympische kampioenen op 
de weg Ter Schure en Fransen en 
een Italiaans koppel weg. Twee ron-
den voor het einde demarreerden 
de Nederlandse koppels om toer-
beurten. 

Uiteindelijk kozen Ter Schure en 
Fransen het juiste moment en gin-

gen er met de winst vandoor. Tristan 
en Patrick wisten in de sprint om 

de tweede plaats de Italianen te 
kloppen en zo was een zilveren plak 
hun deel. Mooi teamwork en voor 
Tristan en Patrick een prima eerste 
worldcup op de weg. Ze kunnen 
mee met de wereldtop.

Mooie resultaten voor Tristan Bangma
op Worldcup Paracycling op de weg
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PEDICURE HISKE
-GEDIPLOMEERD

-LID VAN PROVOET
-AANTEKENING DIABETES

-GESPECIALISEERD IN KALKNAGELS

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

LEG UW VOETEN 
IN VERTROUWDE HANDEN

 
Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen 
www.dundelle.nl / info@dundelle.nl 

0516 541493 
 

 
 

             
           Midgetgolf:                           Openluchtzwembad:                  
        18 holes wedstrijdbaan                                  25 meter bad 
 Met verschillende hindernissen                     Ondiep gedeelte   
Uitdagend spel voor jong en oud                Springkuil 
           Omringd met bankjes                met 2 springplanken en  
             Kleine speeltuin                                     onderwater vensters    
   

 
Na een leuke activiteit of  een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt  uit 

voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje. 
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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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25 JAAR BIJ DE GROTE BAAS
Heel wat jaartjes terug keken we thuis vaak naar Flying doctors. Heel 
soms kwam in een aflevering de dominee (Father Jacko) langs. Toen er 
zich in het leven van de dominee heel veel narigheid op elkaar stapelde, 
trok hij zich terug. Om qualitytijd door te brengen in de schepping met 
zijn GROTE BAAS. Met deze naam kwam (voor mij ontroerend) God 
dichtbij. Zoals Jezus eens Zijn Vader (vertederend) aansprak met Pappie 
(Frysk: Haitie) (Aramees/Hebreeuws:ABBA) zo gebeurde dat in die ene 
aflevering in deze serie door de dominee: hij wilde tijd doorbrengen met 
zijn GROTE BAAS. 
Tegenwoordig is het soms een hele opgave om met allerlei flexcontrac-
ten nog heel lang bij de zelfde baas te werken. Voor dominees is dat 
anders. Een dominee is wel in allerlei gemeenten (op allerlei gebieden) 
aan de slag maar steeds voor de zelfde GROTE BAAS. Trouwens: sowieso 
ben ik geneigd ons mensen te zien als (allemaal) in dienst van de 
GROTE BAAS. (Maar dat klinkt best wel aanmatigend) Er is veel geloof 
in de kerk maar nog veel meer geloof buiten de kerk. Soms raken we 
beschadigd door Gods grondpersoneel. Maar God is niet het zelfde als 
het grondpersoneel. We kennen ook wel allerlei godsdiensten en de 
GROTE BAAS wordt met heel verschillende namen aangeroepen. De 
één zegt: “Ik geloof wel dat er iets (IETS) is”. Een andere steeds terug 
kerende vraag is: “Is de God van de Jood, de God van de Christen, de 
Allah (= Arabisch voor God) van de moslim één en de zelfde?”. En dan 
zit je al gelijk in hele moeilijke kwes-ties.
Soms komen die kwesties al veel dichterbij. De ene Christen houdt er 
soms denkbeelden op na (doet soms dingen) dat een andere Christen bij 
zichzelf denkt: “Hebben wij het nog wel over de zelfde God?”
En toch hou ik er maar aan vast dat “DAAR BOVEN” één en de zelfde 
God is. Die ENE God heeft bemoeienis met al ons mensen en er zijn 
mensen die deze ENE God ervaren. Zo zijn er ook mensen met Bijna 
Dood Erva-ringen (BDE’s). In televisieprogramma’s delen mensen soms 
hun ervarin-gen met God (wonderlijke genezingen; een Stem die je 
de weg wijst en troost). Mensen ervaren God soms in de natuur. (Hoe 
wonderlijk en ver-rassend steekt alles in deze schepping in elkaar) 
Mensen ervaren God in het lezen van Zijn Gids, de Bijbel (Dit Woord 
is voor mij!). Mensen erva-ren God in de liefde tussen mensen en in de 
barmhartige Samaritanen an-no 2017 (Ik kwam er gister nog één tegen 
die me hielp!).
Soms zeggen mensen: “Dominee, al die oorlogen komt door het 
geloof!”. Een ander zegt: “Toen ik de mensen leerde kennen, kreeg ik 
de dieren lief!”
Of het waar is? Ik weet het niet. Mensen zijn soms lomp en de oorlogen 
zijn … (ik heb er geen woorden voor). En toch: ik kies er toch voor 
om (na teleurgesteld in een mens te zijn) de mensen een nieuwe kans 
te geven. Ik kies er voor om te midden van al die conflicten de weg te 
gaan met Gods liefde (make love, not war). Noem me gek! Maar … ik 
doe het straks al 25 jaar in dienst van de GROTE BAAS. Overigens met 
heel veel plezier. Als we op vakantie zijn in een onbekend gebied, is een 
gids wel handig!

Tsjerkeproat

SINTRUMTSJERKE

Zondag 28 mei
9.30 uur: ds. P. Pit, Drachten
Bijzonderheden: geen

Zondag 4 juni Pinksteren
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Zondag 11 juni
10.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: vanaf 10 uur kof-
fiedrinken

Zondag 18 juni 
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig 
Avondmaal

Zondag 25 juni
11.00 uur: ds. P. Hulshof, Jubbega
Bijzonderheden: geen

Zondag 2 juli
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: tentdienst HD 
feest?
M.m.v. Reflection uit Tollebeek

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Achter de voordeur aan de 
Schapendrift blijkt een enorme hal 
te zijn verdeeld in diverse ruimten 
daarbinnen. Wat het eerst opvalt als 
je binnenkomt is de gezellige lange 
tafel en de warme houtkachel. En 
natuurlijk de kleurrijke muren en 
de vele spreuken aan de muren. 
Teade legt ons uit waar de kleuren 
voor staan: Ervarend (geel) Leren 
(blauw) Werken (groen). 

Het doel van Stichting BOAT is 
het bieden van dagstructuur en het 
vergroten van de zelfredzaamheid 
van de BOAT medewerkers. Op dit 
moment is de jongste medewer-
ker 18 en de oudste 55. Het zijn 
hoofdzakelijk mannen afkomstig uit 
Donkerbroek en omstreken. 

Binnen de stichting BOAT zijn de 
activiteiten die gebruikt kunnen 
worden voor de dagbesteding onder 
te verdelen in 3 werkvelden:

Restauratie
Varend erfgoed.
Het leveren van een wezen-
lijke bijdrage aan het behoudvan 

Stichting BOAT in Donkerbroek
Teade Bergsma ontvangt ons met een ferme handdruk en een 
kop koffie. We zijn nieuwsgierig: Wat is Stichting BOAT en wat 
doen ze precies? Stichting BOAT is een erkend leerbedrijf en 
staat voor Bewuste Ontwikkeling Aandacht Training.

Nederlandse traditionele vaartuigen 
en aan het terugbrengen van deze 
vaartuigen in een staat uit de peri-
ode waarin door deze vaartuigen 
hun oorspronkelijke functie werd 
uitgeoefend

Onderdelen.
Het restaureren en/of het maken 
van nieuwe boot onderdelen, bij-
voorbeeld roeren, zwaarden en 
andere kleine boot onderdelen.

Vrije opdrachten.
Dit zijn opdrachten die zonder pro-
jectplan worden gemaakt en naar 
eigen inzicht van de cliënt worden 
ingevuld.

Interne dienst
Keuken/ huishoudelijke dienst.
Alle BOAT medewerkers zullen wor-
den ingeroosterd om keukendienst 
of licht huishoudelijke werkzaam-
heden uit te voeren.

Administratie/kantoor
Alle BOAT medewerkers zullen een 
digitaal dagboek bijhouden waarin 
ze hun dagelijkse werkzaamheden, 

Ideeën en bevindingen kunnen 
noteren.

Magazijn/loods
Alle BOAT medewerkers zijn verant-
woordelijk en zullen hierin worden 
begeleid, voor orde en netheid in 
het magazijn en de loods.

Buitendienst
Sporten
Er is de mogelijkheid voor sport-
activiteiten voor alle BOAT mede-
werkers. Hiervoor kan voor iedere 
BOAT medewerker een persoonlijk 
sportplan worden gemaakt.

Groen
Groen bestaat tuinwerkzaamheden 
op het houthakkers kamp en de 
groentetuin (op dit moment niet 
van toepassing). Het houthakkers-
kamp is er om de houtvoorraad voor 
de houtkachel op peil te houden.

Activiteiten 
Hierbij valt te denken aan andere 
activiteiten(bijvoorbeeld dagje weg) 
die er samen met de BOAT kunnen 
worden ondernomen.

Teade vertelt dat hij zweminstruc-
teur is geweest. “Op een bepaald 
moment ben ik in plaats van nega-
tieve dingen te benoemen juist alle 
positieve dingen gaan benadruk-
ken. Wat bleek: Ik had in een jaar 
tijd 30% meer resultaat. Daarna is 
mijn motto geworden: stimuleren 
in plaats van corrigeren. En dat 
werkt dus echt veel beter. Leef in 
het heden. Niet in het verleden of 
in je dromen over de toekomst.Laat 
ieder in zijn waarde. Probeer niet 
constant te verbeteren maar wees 
tevreden met de persoon hoe hij 
of zij is. Echt, probeer het maar. Je 
zult zien dat het veel beter werkt 
zo.”

Dan neemt hij ons mee naar de 
achterste diverse ruimten. Overal 
kan gewerkt worden. We zien boten 
en veel onderdelen. Wat opvalt is de 
prachtige boot waaraan Teade zelf 
aan het werk was toen wij binnen-
kwamen. Het is een St. Ayles Skiff. 
(Mooie filmpjes van op YouTube.) 

De genodigden verzamelen zich in 
de vroege morgen om half negen 
in de tent. Onder de genodig-
den onder andere burgemeester 
Harry Oosterman en Baukje van 
der Honing-Visser. Baukje van der 
Honing heeft altijd op de locatie 
van de nieuwbouw gewoond. Zij is 
inmiddels verhuisd naar de naastge-
legen woning. De oude opstallen is 

gesloopt. Als de machine gereed is, 
beklimmen Baukje van der Honing 
en burgemeester de cabine. Als een 
echte heer gunt hij Baukje van der 
Honing de eer om de hendels te 
bedienen. Onder toeziend oog van 
de machinist en de burgemeester 
wordt het eerste gat geboord die 
daarna vol beton wordt gestort. Na 
deze openingshandeling gaan we 

allen terug naar de tent. De burge-
meester houdt een korte toespraak 
waarin hij zijn waardering uit-
spreekt voor het initiatief van plaat-
selijk ondernemer Jan Timmermans 
om op deze locatie de appartemen-
ten te realiseren. Na de toespraak 
is er voor de genodigden koffie en 
oranjekoek. Onder de genodigden 
zijn onder andere kopers van een 
appartement, familie en lokale aan-
nemers als Bouwservice D. van der 
Wal en Bouwkundig bureau Jorrit 
Kok. 

Eerste paal nieuwbouw Herenburgh

Op maandagochtend 1 mei was het al vroeg een drukte van 
belang op de bouwlocatie aan de Herenweg. Een grote hei/boor-
machine wordt in gereedheid gebracht voor de eerste paal. 

Op de grond ligt een grote werkte-
kening. Aan deze boot wordt heel 
hard gewerkt om hem deze zomer 
klaar te hebben. Dan kan hij worden 
verhuurd aan sportievelingen die 
bijvoorbeeld eens per week met een 
groepje willen roeien. Of aan men-
sen die zomaar op een mooie dag 
een mooi vaartochtje willen maken. 
Aan boord is plaats voor vier roeiers 
en een stuurman of vrouw. Zoals bij 
alles zit hier ook weer een symbo-
liek achter. Je roeit namelijk achter-
uit en moet dus volledig vertrouwen 
op stuurman of vrouw. 

Stichting BOAT, een heel mooi 
bedrijf waar wij als Donkerbroek 
trots op mogen zijn.

Verschijnings-
datum 
Dorpskrant in 
2017 
Verschijning:
• Vrijdag 30 juni
• Vrijdag 29 september
• Vrijdag 27 oktober
• Vrijdag 24 november
• Vrijdag 22 december

DORPSKRANT DONKERBROEK
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Eindeloos veel 

mogelijkheden 

Bij ieder woonstijl en in iedere 

situatie past een schuifwandkast 

op maat. Quality Parket kan voor u 

een kast op maat maken. U kunt al 

uw wensen en kleuren verwerken 

in een systeem van een ongekende 

kwaliteit tegen een zeer goede 

prijs.

Laat u verrassen en stap eens 

binnen in onze showroom in 

Donkerbroek.

Quality Parket

G.W. Smitweg 4

Donkerbroek

0516 49 1345

www.qualityparket.nl

info@qualityparket.nl

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

Centrale verwarming
Water & Sanitair

Dakbedekking
Gasinstallaties
Zonnepanelen

Onderhoud
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer

Tel. 0516 - 42 15 10
info@devegt.nl

www.devegt.nl
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50 jaar 
Donkerbroek 
in het nieuws

Bron:
Friese Koerier 19 april 1967

Buiten Korfballen. In de winter gaat 
de bal in de sporthal door de korf 
maar als je weer naar buiten mag 
om de tegenstanders in te maken 
met dit gooi en vang spel dan komt 
de zomer dichterbij.

In de eerste maanden van het jaar 
is het nog rustig wakker worden. 
Als de temperaturen stijgen en het 
gras er af moet, hoor je van ‘s mor-
gens tot ’s avonds, het zacht zoete 
gebrom van de trekkers in en om 
het dorp.

Het parkje komt weer tot bloei. De 
grote plantenbak aan het begin van 
het dorp komt weer tot zijn volle 
glorie en geeft het dorp die echte 
zomervibe. Wie wordt er nou niet 
blij van zo’n kleurrijk parkje?

Even onthaasten voor de open 
staande brug midden in het dorp. 
Als je dan staat te wachten voor de 
brug is er alle tijd om eens te filo-
soferen over wanneer de brug open 
is. Immers: als de brug open is voor 
bootjes, is hij gesloten voor auto’s. 

Dus wanneer is de brug echt open?
De geur van tientallen barbecues die 
aan staan vult op de warme avonden 
het dorp. Met de ogen dicht en de 
avondzon op je gezicht merk je: 
Dit is genieten, de zomer is niet ver 
meer.

Het HD feest. Het feest van de 
Handelsvereniging Donkerbroek is 
toch wel het start signaal van de 
Donkerbroeksterzomer. Want na 
het HD feest kan voor een echte 
Donkerbroeker de zomer toch niet 
meer stuk?

De temperaturen stijgen stiekempjes aan weer en Donkerbroek 
voelt ineens een stuk minder donker. Maar waarin merk je in 
ons mooie dorp nou echt dat de zomer weer komt? Wanneer 
start die Donkerbroeksterzomer nou eigenlijk? Hier DeZes! 
Hints dat de zomer er aankomt in Donkerbroek.

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

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

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

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

Met een Food Festival voorafgaand 
aan het tentfeest op de vrijdagavond 

hoopt het bestuur een spetterende 
start te maken van een traditioneel 
feestweekend. 

Het Food Festival opent op 30 juni 
vanaf 17:00, de toegang is gratis. 
Naast een keur aan, speciaal voor 
dit festival bedachte, gerechten, zijn 
er ook tal van kinderactiviteiten 
georganiseerd. 

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

Op zaterdag 1 juli is er vervolgens 
een liveoptreden van de PPM band. 
De PPM band, met zowel een zanger 
als een zangeres, staat bekend om 
een interactieve muziekavond met 
veel spektakel. 

Binnenkort start de kaartverkoop 
voor het HD Tentfeest, kaarten 
zijn te koop via de website http://
tentfeestdonkerbroek.nl/ of bij 
Bloemenhuis Carin. 

Kaartjes zijn natuurlijk ook ver-
krijgbaar op de avonden zelf. Een 
kaart voor 1 avond kost € 10,00 een 
combikaartje voor twee avonden 
kost € 15,00. De toegang voor het 
Food Festival en de kinderactivitei-
ten is gratis.

Meer informatie en nieuws is te vol-
gen op de nieuwe facebook pagina 
van het HD Tentfeest: https://www.
facebook.com/tentfeestdonkerbroek

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

Het is alweer een half jaar geleden 
dat we met onze peuterspeelgroep 
zijn verhuisd naar basisschool het 
Startblok. Begin december, midden 
in de gezellige feestdagen, zijn we 
verhuisd van het dorpshuis naar 
onze nieuwe stek in de basisschool 
het Startblok. 

Ons wachtte een warm welkom, 
een mooi groot lokaal en een fijne 
buitenspeelruimte. De kinderen 
vonden als snel weer hun plekje. 
En ook als team hebben wij al vlot 
onze draai weer gevonden op onze 
nieuwe plek. De afgelopen periode 
hebben we gewerkt aan het thema 
lente en het thema verkeer. We heb-
ben zaden gezaaid van tuinkers, van 
de zonnebloem en van boontjes. We 
hebben de zaadjes water gegeven 
met een gieter en gewacht tot de 

zaadjes gingen groeien en ze een 
plantje werden. We hebben bolletjes 
gepland en ook die kregen regelma-
tig water. Het was voor de kinderen 
een spannend avontuur, wat komt 
er uit de bolletjes en wanneer gaan 
de zaadjes groeien. 

Er kwamen ook jonge dieren op 
bezoek in het kader van het  thema 
lente. Twee geitjes en een viertal 
kuikentjes bezochten de peuter-
speelgroep. Het  was prachtig om te 
zien hoe kinderen aanvoelen dat ze 
voorzichtig moeten zijn met deze 
kwetsbare diertjes. Een prachtige 
ochtend waarin het thema lente en 
jonge dieren letterlijk vorm kreeg. 

Op dit moment werken we met het 
thema verkeer. Hoe kom je naar de 
peuterspeelgroep? Kom je lopend of 
kom je op de fiets, Zit je achterop 

Onze plek weer gevonden de fiets of heb je zelf al een fiets? We 
lezen voor uit Anna in het  verkeer. 
We gebruiken daarbij het voorlees-
kleed. Een kleed waarin allemaal 
voorwerpen verstopt zitten die in 
het verhaal van Anna voorkomen. 
Het voorleeskleed helpt ons bij het 
interactief voorlezen. De kinderen 
doen actief mee en de voorwerpen 
ondersteunen het verhaal. Het ver-
haal wordt letterlijk tastbaar voor de 
peuters door het voorleeskleed. Hun 
woordenschat wordt hier op een 
hele speelse manier mee vergroot. 

DORPSAGENDA

MEI:
28 Actief Donkerbroek familiewandeltocht

JUNI
3 Goud van Oud / Frans Turksma Toernooi
17 vanaf 09:00 Fietstocht langs ijsbanen Ooststellingwerf
18 19:30 De bazuin: “Gouden koralen” in de Sintrumtsjerke
29 14.30 Pro Rege Ontmoetingsmiddag Zonnebloem en Diaconie
30 HD-Feesten

Collecte 
Spierfonds
In week 37 (van 10/9 t/m 16/9/2017) 
vindt weer de jaarlijkse collecte voor 
spierziekten plaats. Dit jaar is de 25e 
keer dat Coba Krikke deze collecte 
namens het Prinses Beatrix Fonds 
organiseert. Het gaat de laatste col-
lecte voor haar worden, graag geeft 
ze het stokje door aan een andere 
vrijwilliger. 

Voelt iemand zich geroepen dit op 
zich te nemen, dan kan diegene 
contact met haar opnemen. Wel 
wil Coba in de toekomst nog voor 
het Spierfonds collecteren. Hopelijk 
kan er ook de komende jaren gecol-
lecteerd blijven worden voor het 
Spierfonds.

Coba Krikke
Moskoureed12, 0516-491933,
e-mail c.krikke@live.nl

Op zondag 18 juni as. speelt de 
Bazuin voor u Gouden Koralen. 
Een uurtje met een afwisselend 
programma.

U kunt zelf uit volle borst meezin-
gen maar ook de tekst meelezen. Op 
deze manier kunt u ook genieten 
van de muziek en de woorden op u 
in laten werken.

Naast de koralen speelt de Bazuin 
ook nog een aantal andere mooie 
muziekstukken. Waaronder de 

prachtige solo uit de musical Jesus 
Christ Superstar, I don’t know how 
to love him. Onze trouwe volgers 
op facebook hebben de solo al eens 
voorbij zien komen. Heeft u ‘m 
gemist? Of wel gezien? Nu heeft u 
de kans om het live te zien.

We beginnen om 19.30 uur in de 
Sintrumtsjerke in Donkerbroek. 
Iedereen wordt van harte uitgeno-
digd. Neem ook je familie, buren 
en kennissen mee. Het belooft een 
mooi uur te worden.

De Bazuin presenteert  
‘Gouden Koralen’

HD
TENTFEEST 
DONKERBROEK

30 juni en
1 juli 2017
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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

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

DVD’s (1954, 1964, eind 20e eeuw en dorpsfeest 1988) VERKRIJGBAAR BIJ:

de dorpsvlag en het boek 
100 jaar Donkerbroek

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

RINZE KOOTSTRA
TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

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

www.kootstra.info
(0516) 491816

(06) 13012147

DIENSTEN

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

www.postmahoveniers.nl

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!
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Wie is Dolf?
“Mijn naam is Dolf v.d. Stouwe. 
Ik ben geboren in Raalte en mijn 
opleiding is de middelbare land-
bouwschool. Ik woon al 52 jaar in 
Donkerbroek. Ik was 37 jaar post-
bode. Een geweldige baan vooral 
door de werktijden. Ik was altijd 
vroeg thuis en omdat ik dol ben op 
klussen had ik daar alle tijd voor. 
Zo heb ik in één jaar tijd met wat 
assistentie mijn eigen huis kunnen 
bouwen, dat is het huis hier naast 
mij waar mijn dochter nu woont.
En niet te vergeten de sociale con-
tacten die je als postbode natuurlijk 
altijd hebt. Even een praatje met 
mensen die eenzaam zijn , ja daar 
hou ik van. Zelfs als er geen post 
voor hen was, waren ze blij met een 
praatje. Of, een voorbeeld , een man 
alleen die zijn been had gebroken 
en niet meer naar de brievenbus 
kon lopen. Dan bracht ik het even 
bij hem binnen en zette gelijk wat 
koffie voor hem en nam natuurlijk 
zelf ook even een bakje”.

Wat zijn je hobby’s?
“ Eigenlijk heb ik heel veel hobby’s. 
Mijn voornaamste passie zijn de 
duiven. Mijn vader had al vanaf 
zijn zevende jaar duiven. Hij heeft 
ze allemaal op 6 na verkocht in 
Deventer. Die 6 nam hij mee naar 
Donkerbroek en hier heeft samen 
met de vader van mijn compagnon 
Henk Douna sr. de duivenvereni-
ging “Steeds Sneller” opgericht. Na 
de dood van mijn vader in 1983 heb 
ik het stokje overgenomen. Nu is 
het mijn grote hobby.

“Steeds Sneller” bestaat overigens 
al lang niet meer. Wij zijn nu aan-
gesloten bij “PV de Griffioen” in 
Oosterwolde. Klussen is ook nog 
steeds een grote hobby en fietsen 
vind ik heel fijn. Bovendien houd 
ik erg van muziek. Ik heb eigenlijk 
altijd muziek aan staan. Ik houd 
van veel soorten muziek, een beetje 
afhankelijk van mijn stemming. 
Sport kijken doe ik ook graag. Mijn 
kleindochter is goed in acrogym en 

laatst ben ik met mijn dochter en 
kleindochter naar Portugal geweest 
voor wedstrijden. Dat was wel heel 
bijzonder zo met ons drieën.

Waar word je blij van?
“Ja dat zijn toch echt mijn vier 
kleinkinderen. Zoals gezegd woont 
mijn dochter naast mij en mijn 
zoon woont schuin aan de overkant. 
Wij wonen eigenlijk in een soort 
driehoek. Toen mijn vrouw nog leef-
de kwamen de kleinkinderen vaak 
tussen de middag hier eten en na 
haar dood heb ik dat zo voortgezet. 
Alleen nu de scholen continurooster 
hebben komen ze tussen de middag 
niet meer thuis en is dat helaas afge-
lopen. Maar ik zie ze heel vaak. Eens 
in de week eet ik bij mijn dochter 
en eens in de week bij mijn zoon. 
Daar word ik dus blij van. En verder 
van positieve enthousiaste, vrolijke 
mensen. Denk aan het nummer van 
René Froger : Er is altijd een weg.”

Waarom heb je je aangemeld 
bij Op’e Hichte ?
“ Vroeger waren er 2 sportkranten in 
het dorp HDT.nys enDe Kevver. Die 
zijn samen gegaan en op een gege-
ven moment verdwenen. Opgegaan 
in Op’e Hichte . Ik vind dat deze 
krant moet blijven bestaan. Een 
eigen krant is heel belangrijk voor 
een dorp. De mensen moeten op 
de hoogte blijven wat zich afspeelt 
in hun dorp. Ik heb nog niet zoveel 
gedaan want we zijn natuurlijk net 
een paar maanden bezig. Mijn taak 
zal onder meer zijn de contacten 
onderhouden met de adverteerders 
en nieuwe adverteerders aantrek-
ken. Dat gaat allemaal nog wel 
komen. 

Mijn wens voor in de krant is een 
rubriek die heet: lachen is gezond! “
Hij laat een pagina zien in een 
Belgische duivenkrant met grapjes 
en moppen. “Misschien een leuk 
idee voor Op’e Hichte? “ 
Ik vind het een goed plan en we 
gaan het zeker bekijken. Hier laten 
we het bij. Volgende keer is de beurt 
aan …….

EVEN VOORSTELLEN . . . 
Nu we alle redacteuren aan u hebben voorgesteld gaan we verder 
met het bestuur. En dan beginnen we bij de nieuwe mensen in 
het bestuur. Dit keer is de beurt aan Dolf v.d. Stouwe

Aarde
ik draai  ik beef
ik  bonk  ik ben
ik zweef mijn weg om de zon
ik gons  ik leef
ik kolk  ik zoem
ik waak  ik brand
ik dans een koers met de maan
 ik draag  ik voel
kleine voetjes kriebelen mijn huid
dikke wortels groeien aan me vast
zachte druppels glijden op mijn rots
wilde wolken waaien om mij heen
ik draai  ik voel
ik bonk  ik draag
ik zweef mijn weg om de zon
ik ben  ik leef.

Voor de realisatie van Fryslân 
Uitgebeeld is intensief samen-
gewerkt met Rijksuniversiteit 
Groningen en Fries historisch en 
letterkundig centrum Tresoar.

Fryslân Uitgebeeld is het resul-
taat van een wetenschappelijk 
onderzoek dat gedaan is door 
Annemarie Zijlstra - promovenda 
bij Kenniscentrum Landschap, 
Rijksuniversiteit Groningen - als 
onderdeel van het digitaliserings-
project RedBot voor de provincie 
Fryslân. RedBot heeft als doel een 
groot deel van het Fries cultu-
reel erfgoed online toegankelijk te 
maken: museale collecties, archie-
ven, kaartmateriaal, literatuur en 
films.

Nieuwe technieken
Op www.fryslanuitgebeeld.frl wor-
den historische data met nieuwe 
technieken gecombineerd. Je kunt 
hier cultuurhistorisch onderzoek 
doen naar voorname huizen in 
Friesland zoals staten en stinzen 
maar ook naar rijksmonumenten. 
De site maakt hierbij gebruik van 
oude 17e en 18e -eeuwse kaarten uit 
de beroemde Schotanus atlassen. 
Deze kaarten worden samen met 

de kaarten van Holland tot de beste 
kaartwerken van Europa uit die tijd 
gerekend. Ook de eerste kaart waar-
voor de provincie werd opgemeten 
(‘Frisia Occidentalis’, 1622) en de 
‘Nieuwe Caert van Friesland’ (1739), 
‘de grootste, schoonste en nauw-
keurigste Algemeene Kaart van 
Friesland, welke ooit is uitgegeven’ 
staan op de site en kunnen voor 
onderzoek gebruikt worden.

De kaarten waren voor die tijd heel 
precies maar niet zo waarheids-
getrouw als de kaarten van tegen-
woordig. Daarom toont Fryslân 
Uitgebeeld de kaarten door mid-
del van een aantal slimme digi-
tale modificaties op de juiste geo-
grafische locatie van vandaag. Het 
systeem is daardoor erg nauwkeurig 
in het gebruik.

Fryslân Uitgebeeld is een site met 
zogenaamde GIS-functionaliteiten 
(Geografisch Informatiesysteem). 
Met nieuwe technieken is het 
nu mogelijk deze kaarten in één 
systeem te combineren met actuele 
kaarten én speciale datalagen met 
bijvoorbeeld gegevens van staten en 
stinzen.

Fryslân Uitgebeeld gelanceerd:

Nieuw perspectief
op Oud Fryslân
Op woensdag 10 mei is de site Fryslân Uitgebeeld gelanceerd 
op Landgoed Staniastate in Oentsjerk. De site - een waardevolle 
en vernieuwende bron van informatie voor onderzoekers, scho-
lieren en studenten en geïnteresseerden in cultuurhistorisch 
Fryslân - is officieel in gebruik genomen door gedeputeerde 
Sietske Poepjes.

Tekst en muziek 
© 2017 Wendy Lina
Arrangement © 2017 
Fried Manders
“Aarde” is te vinden op 
YouTube. Zoek naar 
Wendy Lina & The 
Moonlight Heroes

Er is dit jaar ook een nieuwe plek 
vol prachtige kunst te bekijken aan 
de Stienekamp 20 in Fochteloo. 
Het betreft nieuw werk van beel-
dend kunstenaar Anneke Hagen, 
woonachtig in Donkerbroek, maar 
nu haar werk tonend bij een cur-
sist in de tuin. Tezamen met haar 
schildergroep Art’s Oosterwolde 
zorgt zij voor een verrassende expo-
sitie. Sculpturen; waarbij roestig 
ijzer gecombineerd is met freeform 
haak- en viltwerk, zodat het ruige 

zich met het zachte tot bijzondere 
assemblages formeert. Daarnaast 
de Tangramschilderwerken van 
de leerlingen en daar bij horende 
objecten. 

Hagen is geen “doorsnee-schilder-
juf” en haar lessen al helemaal niet. 
Al geeft zij streng les in de techniek; 
verfstreken, kleurgevoel, perspec-
tief, gebruik van de gulden snede. 
De uitingen; wat wil ik maken en 
wat heb ik daarvoor nodig zijn juist 

buiten de gebaande paden. Dit sei-
zoen is er gewerkt met het Chinese 
Tangram puzzelspel om zo het 
gevoel van ruimtelijkheid en kleu-
rinzicht te vergroten. Het resultaat 
is een schitterende serie schilder-
werken. 

Zin in een break? Bij Nora de Klein 
in Appelscha is een theetuin inge-
richt met heerlijke taart. Maar ook 
op andere locaties is heel wat te 
beleven, live muziek, koeaaien en 
een kijkje nemen achter het weefge-
touw. Het routekaartje met de infor-
matie van de kunstroute is medio 
mei  verkrijgbaar op diverse plaat-
sen, waaronder het TIP, bibliotheek 
en u kunt het downloaden via www.
kunstwerf.com. We hopen u tijdens 
het pinksterweekeinde te ontvangen 
en wensen u alvast heel veel plezier 
en verrassende ontmoetingen toe!

Open zaterdag 3 juni t/m maandag 5 juni van 11 tot 17 uur.

Met Pinksteren staan de deuren van
de Kunstenaars weer wagenwijd open
Ook dit jaar een gevarieerde Kunstroute door het mooie 
Ooststellingwerf langs de Tjonger en de Lende, door bos en hei. 
Een tocht in de lentezon en dat in combinatie met de persoon-
lijke ontvangst bij de 16 kunstenaars met zeer gevarieerd werk. 

Oosterwolde Fochteloo

Ravenswoud

AppelschaLangedijke

Elsloo

Nijeberkoop

Makkinga

Oldeberkoop

Donkerbroek

Waskemeer

Haulerwijk

Haule

N351

N381

N380

Rommelmarkt
Op zaterdag 17 juni a.s. is weer 
de jaarlijkse rommelmarkt ten bate 
van sv Donkerbroek. Uw kunt uw 
spullen des morgens bij de weg zet-
ten.(geen meubilair)

Locatie rommelmarkt: Mr. Brun-
stingweg. Aanvang: 13.00 uur; einde: 
16.00 uur. Verkoop per opbod zal in 
3 ronden plaats vinden. Trekking 
verloting ± 16.00 uur. Komt allen 
en steunt uw sportvereniging.
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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

Openingstijden: maandag 13.00-20.00 uur
dinsdag 9.00-15.00 uur

woensdag 9.00-15.00 uur
donderdag 9.00-15.00 uur

vrijdag 9.00-15.00 uur
zaterdag gesloten

Schapendrift 6a - Donkerbroek - Tel. 0516 491550
Tevens is het mogelijk een afspraak te maken via:

www.1kapper.nl

 
 
                                                  
 
 
 

                                       
Ronde 1: 8 t/m 10 jaar        1km hardlopen en 10 banen zwemmen           

(Uitreiking jongens/meisjes)  start 10:00 
 

Ronde 2: 11 t/m 15 jaar       3km hardlopen en 16 banen zwemmen          
(Uitreiking jongens/meisjes)  start 10:30  
 

Ronde 3: Vanaf 16 jaar        5km hardlopen en 20 banen zwemmen          
(Uitreiking All-in dames/heren start 11:00 

   
 

De kosten zijn €5,00 per deelnemer. 
Start/Finish: Zwembad Haulewelle Haulerwijk 

Men kan zich nu alvast inschrijven via: 
 
 

www.wellerobben.nl/zwemloop 

2e Editie Zwemloop 
15 juli 2017 
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De verklaring voor de Friese naam 
Bremerheide heeft mij veel tijd 
gekost. In geen enkel boek of op 
internet kon ik iets bruikbaar vin-
den. Uiteindelijk ben ik tot de con-
clusie gekomen dat het een ver-
bastering is van Brem dat op de 

heide groeit. De verklaring voor het 
Latijnse Scoparis is op bezem of 
twijg gelijkend.

De Latijnse naam Cytisus Scoparis 
was voorheen Sarothamnus. De 
Latijnse namen ondergaan dus ook 

wel eens verandering. Voor Floristen 
altijd weer een reden tot discussie 
over welke de juiste naam is.

Een opvallende bloeiende struik 
is wel de brem. Nu staat ze in 
alle glorie te pronken. Als u de 
Schansmeerweg bezoekt staat er 
langs de kant van het pad een grote 
hoeveelheid van uitbundig bloei-
ende brem struiken. 

De kleur geel doet bijna zeer aan 
de ogen. De laatste jaren waren er 
maar een gering aantal struiken, 
maar dit jaar is dus voor de brem 
een goed jaar. De oorzaak van deze 
grote aantallen ligt in het feit dat we 
geen strenge winters hebben gehad, 
bij strenge vorst vriezen de struiken 
namelijk gemakkelijk dood. Dit is 
ook de reden dat de soort in onze 
provincie beschermd is, je mag er 
dus niet van plukken. Gelukkig laat 
de gemeente die eigenaar is van de 
berm ze ongemoeid en staan ze dus 
betrekkelijk veilig.

Brem
Latijnse naam: Cytisus Scoparis

Fryske namme: Bremerheide

Beschrijving 
Het is een soort die het liefst op 
een zandige grond staat. Op de klei-
grond zul je hem dus ook niet 
vinden. De bloem is dus geel en is 
een lipbloemige soort, de soort is 
dan ook ingedeeld bij de vlinder-
bloemigen. Als een insect de bloem 

bezoekt komt er een mechanisme 
in werking die een wolk van stuif-
meel over de bezoeker verspreidt. 
De bloeitijd is dus mei/juni, soms 
volgt in de herfst nog een nabloei. 
De takken zijn kaal en niet geheel 
rond maar vijfkantig. Deze blijven 
ook in de winter groen. De blaadjes 
zijn maar klein van een halve tot 
twee centimeter lang en zijn van 

onderen behaard. De vorm van de 
struik is zo genaamd bezemvormig. 

Naast de gewone brem komen er in 
de vrije natuur nog twee soorten 
voor de Kruipbrem die heel zeld-
zaam is en de Stekelbrem. De laatste 
is wat algemener die vond ik in 
het Wijnjeterper Schar regelmatig 
in open stukjes in de heide. Dit is 
een laag blijvende kruipende soort 
met op de stengels stekels. Van 
iemand tijdens een excursie hoorde 
ik dat deze met een uitwisseling van 
studenten naar Nieuw-Zeeland was 
geweest en dat ze daar op terreinen 
de stekelbrem moesten verwijde-
ren. Daar kwam hij in tegenstelling 
tot bij ons dus massaal voor. Dan 
is er nog de Duitse brem maar 
die is zo zeldzaam en is voor het 
laatst gevonden in de omgeving van 
Nijmegen.

Er is nog een soort die veel op 
brem lijkt dat is de Gaspeldoorn. 
De bloemvorm en de kleur is een-
der als die van de brem, maar de 
twijgen bezitten stekels. Zo heb ik 
een keer een werkkamp begeleidt 
in het Mandeveld onder Bakkeveen. 
Daar hebben we uit een heideveld 
de berken opslag verwijdert. Het 

volgende jaar stonden op de open 
plekken allemaal gaspeldoorn. Dat 
is wel heel opvallend want de gas-
peldoorn is vrij zeldzaam. Maar deze 
soorten zijn allemaal weer in een 
andere familie onderverdeelt. Zo als 
met veel planten is ook de brem in 
allerlei kleuren te koop in het tuin-
centrum.

Foto’s Marga

Omrin excursie
De werkgroep duurzaamheid 
Overtjonger gaat op excursie naar 
de Omrin. We willen ons verdie-
pen hoe ons afval wordt verwerkt. 
Op deze manier willen we erachter 
komen wat beter is; afval scheiden 
in huis of afval achteraf scheiden. 
Heeft u interesse om mee te gaan, 
dan is dit mogelijk. Opgave kan via 
voorduurzaamheid@ziggo.nl voor 1 
juli.

De veiligheidsvoorschriften van 
de Omrin zijn: minimale leeftijd 
16 jaar, dragen van gesloten lage 
schoenen met een antislipzool en in 
staat zijn om trappen te beklimmen. 
Tijdens de excursie is het dragen 
van een veiligheidshelm verplicht, 
deze wordt door de Omrin verstrekt. 
Deelname is gratis. De excursie is 
op woensdag 19 juli van 14.00 tot 
16.00 uur. Er kunnen ongeveer 20 
personen mee. Dus geef u snel op! 

Energiebesparing,
doet u mee?
Energiebesparing, goed voor de 
portemonnee en goed voor het 
milieu. Onder begeleiding van Elke 

Wagenaar van SAMEEN en Lusanne 
van Benthem van Ekwadraat orga-
niseert gemeente Ooststellingwerf 
nieuwe energieprojecten, om ener-
gie duurzamer te gaan gebruiken.

Goed voorbeeld doet 
goed volgen
Bij het project ‘Goed Voorbeeld Doet 
Goed Volgen’ wordt door SAMEEN 
een kastje aangesloten op de slimme 
meter in de meterkast, waardoor u 
real-time kunt zien hoeveel ener-
gie (elektriciteit en gas) in huis 
verbruikt en hoeveel dit kost. Om 
u te helpen energie te besparen, 
organiseren SAMEEN en Ekwadraat 
een aantal activiteiten en ontvangt 
u een nieuwsbrieven. Deelname aan 
dit project is gratis.

Perspectief op 0
Bij het project ‘Perspectief op 0’ 
ontvangen de deelnemers een maat-
werkadvies, waarmee de deelnemers 
inzicht krijgen in de mogelijkhe-
den om de woning energieneutraal 
te krijgen. Na het maatwerkad-
vies, kiest u zelf welke gewenste 
maatregelen u collectief wilt gaan 
inkopen. Elke stap richting ener-
gieneutraal, klein of groot, is een 
stap in de goede richting. Door met 
anderen de maatregelen collectief 

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

in te kopen, betaalt u minder en 
verdient u uw investering sneller 
terug. Denk hierbij aan zonnepane-
len of ander apparatuur. Gewoonlijk 
kost het maatwerkadvies € 360,-. 
Het maatwerk kost u, dankzij een 
subsidie van de gemeente, slechts 
€175,-. Bovendien bestaat de moge-
lijkheid om via een rijkssubsidie 

Naam Opgave Maximaal Ruimte

1. Goed Voorbeeld Doet Goed Volgen
 - minima huishoudens 37 90 53 huishoudens
 - Particuliere woningbezitters 33 100 67 huishoudens
2. Perspectief op 0 17 40 23 huishoudens

€150,- extra subsidie te krijgen op 
het maatwerkadvies, waardoor de 
eigen bijdrage slechts €25,- kan zijn.

Aanmelden
Er zijn nog voldoende plaatsen bij 
de projecten. In bovenstaand sche-
ma staat de tussenstand van 27 
februari 2017.

Hoe aanmelden?
U kunt zich aanmelden via de web-
site van SAMEEN (www.sameen.nl/
projecten). Of via de mail bij Elke 
Wagenaar: elke@sameen.nl. Maar 
ook telefonisch is een optie, via Elke 
Wagenaar van SAMEEN +316 - 303 
83 427.

Meer informatie
Via de website van de gemeente 
(www.ooststellingwerf.nl/duur-
zaamheid) of van SAMEEN (www.
sameen.nl/projecten). U kunt ook 
telefonisch uw vragen stellen aan 
Elke Wagenaar van SAMEEN: elke@
sameen.nl

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

ADOPTEER EEN PUPInleveren kopij krant
De kopij van de krant kunt 
u inleveren via ons mail-

adres: dorpskrant.
opehichte@gmail.com .

U kunt de geschreven 
kopij inleveren bij

Loes Ree,
Herenweg 102.

Advertenties:
(0516) 49 16 14
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Herenweg 60b 
8435 WV Donkerbroek

0516-491363 

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

pedicure ook voor 
 reuma -en diabeet patiënten

dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s

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

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

DORPSKRANT: 
dorpskrant.opehichte@ gmail.com

DORPSSITE:
donkerbroek@gmail.com
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Al 55 jaar zijn er 
mensen actief bezig 
in de schrijfgroe-
pen van Amnesty. 
We schrijven brie-
ven aan autoritei-
ten over schendingen van mensen-
rechten in hun land en om onrecht 
onder de aandacht te brengen. Ook 
schrijven we naar gevangenen om 
hem of haar moed in te spreken 
en te laten weten dat hij of zij niet 
alleen staat. 

Ook in Donkerbroek is een groep 
vaste schrijvers die elke maand brie-
ven versturen. Misschien hebt u 
wel eens gedacht: ‘daar zou ik best 
aan mee willen doen maar ik weet 
niet hoe het georganiseerd wordt 
en waar ik me moet aanmelden’. 
In het verleden kwam de groep 
maandelijks samen en schreef op 
dat tijdstip de brieven.

In deze drukke tijden bleek dat niet 
meer haalbaar en nu worden de 
gekopieerde brieven thuisbezorgd. 
Het enige wat er nog moet gebeu-
ren is de ondertekening met naam 
en adres en dan gefrankeerd op de 
post gebracht.

Het blijkt dat deze vorm van aan-
dacht een hele positieve uitwerking 
heeft. Niet alleen voelen de rege-
ringen dat zij voor de hele wereld 
te kijk staan, ook de betreffende 

mensen voelen zich door de enorme 
berg brieven gesteund in hun strijd 
om recht te krijgen en vol te hou-
den. Er zijn verschillende goede 
uitkomsten geboekt en het resul-
teert vaak in betere levensomstan-
digheden van degene die het betreft. 

Denk maar aan Aung San Suu Kyi, 
mede door de belangstelling van de 
vele briefschrijvers van Amnesty is 
zij vrijgelaten en is sindsdien weer 
een vooraanstaand politica in het 
parlement van Myanmar geworden.
Voelt u zich aangesproken? Geeft u 
dan op bij werkgroeplid Cita van der 
Woude, telefoon: 491763 

Werkgroep Amnesty
International Ooststellingwerf

In Donkerbroek zijn 5 teams met 
lopers gestart. De lopers wer-
den door de burgemeester van 
Donkerbroek om precies 9 uur 
weggefloten. De Bazuin speelde de 
muziek voor de "warming-up".  

Bij de start en  finish 
locatie “Stap es in” 
was gedurende de hele 
dag van alles te bele-
ven. 's Middags was er 
muzikale omlijsting 
door Piratenkoor "De 

Stormvogels" en Dj Maffick. De ren-
ners werden door Muziekvereniging 
"Excelsior" weer welkom geheten. 
De regen halverwege de dag zorgde 
voor wat ongemak, maar er werd 

afgesloten met een flinke portie 
zon. 

Hoewel de organisatie benadrukt 
dat het niet om de snelste tijd ging 
willen we u toch niet de tijden 
onthouden van de teams die in 
donkerbroek gestart en gefinisht 
zijn: Jeugdteam Invictus - 6.29,32 
Pillenrunners - 7.56,37 Harambe 
- 8.08,12 OosterBroek - 8.16,38 
LEF Gewichtscoaching - 8.49,07 Er 
kan terug worden gekeken op een 
geslaagde dag. Kijk voor meer foto’s 
op de facebook pagina van Op’e 
Hichte of op Donkerbroek.nl 

Foto's : Wieger Visser

Dorpenestafette groot succes

Ter ere van het 500 jarig bestaan van Ooststellingwerf was er 
zaterdag 20 mei een dorpenestafette. Verschillende teams star-
ten op diverse punten langs de 80 kilometer lange route. 

Een fantastisch mooie zaterdag 
gehad in Zwolle. Deze dag waren 
er de laatste plaatsingswedstrijden 
voor het NK. Er deden van SV 
Donkerbroek 4 teams mee, waarvan 
één combiteam met AcroAcademy. 

De ochtend startte met de B-lijn. 
Nina van Roon en Elin Bergsma lie-
ten twee prachtige oefeningen zien. 
Het harde werken werd beloond met 
48.430, wat een gouden medaille 
opleverde! 

Op de middag waren de A-pupillen 
aan de beurt. Marissa Nijssen en 
Amber Horrel behaalden een 8e plek 
met 23.7 punten. 

Ook de zaterdagmiddag twee po-
diumplekken. Tess Offringa en 
Wietske de Klein behaalden de zilve-
ren medaille (25.050) en combiteam 
Anna Koster en Robin Hooijenga de 
gouden medaille (26.100). Op naar 
het NK!

Laatste plaatsingswedstrijd
acrogym NK SV Donkerbroek

De jaarlijkse wedstrijd van hen-
gelsportvereniging “De Kleine 
Dobber” wordt dit jaar georgani-
seerd in Donkerbroek. Op 10 juni 
voor de senioren en op 18 juni voor 
de junioren. 

Er zijn vijf verenigingen, allen 
uit Ooststellingwerf die mee-
doen (Donkerbroek is samen met 
Waskemeer en Haulerwijk één ver-
eniging). En verder Oosterwolde, 
Appelscha, Makkinga en Oldeber-
koop. 

Elk jaar organiseert een ander dorp 
de wedstrijd. Dat wil zeggen dat een 
keer in de vijf jaar het de beurt aan 

Donkerbroek is. Van elke vereniging 
mogen zich 5 kinderen aanmelden 
die willen meedoen. Voorwaarde is 
wel dat je op de basisschool zit en in 
het bezit bent van een zwemdiplo-
ma. De eerste prijs voor de jeugd is 
een wisselbeker en een medaille. Er 
zal gevist worden vanaf het grasveld 
aan de Vaart tegenover Sil’s Home.

Hengelsportvereniging “De Kleine 
Dobber” heeft ongeveer 400 leden en 
de wedstrijd voor de senioren is op 
18 juni van 07:00 uur tot 11:00 uur. 
Er wordt in de Compagnonsvaart 
gevist tussen Oosterwolde en 
Donkerbroek, langs de oude N381. 
Een wethouder deelt de prijzen uit 

Viswedstrijd dit jaar 
in Donkerbroek

in café Donkerbroek. Er zijn zo’n 
35 á 40 deelnemers en deelname is 
voor leden van de vereniging gratis.

Nu maar hopen dat de weergoden 
zich van de goede kant laten zien en 
de vissen willen bijten dan worden 
het vast twee mooie wedstrijden.

Inloopmiddagen
Zonnebloem en Diaconie 
Donkerbroek/Haule zijn nog 
steeds bezig met het organiseren 
van inloopmiddagen. Deze vinden 
plaats op de laatste donderdag van 
de maand. 
De eerstvolgende inloopmiddag is 
op 29 juni. Er zal dan een bingo-
middag gehouden worden. Tijdens 
de zomervakantie gaan we gewoon 
door. Kom gerust eens bij ons 
binnen lopen. De meeste mensen 
komen er voor de gezelligheid onder 
het genot van een kopje koffie/thee 
met wat lekkers er bij. Lekker even 
met elkaar praten of met elkaar een 
spelletje spelen. 
Voor vervoer kan worden gezorgd. 
Contactpersoon Haule: Hanny 
Vermeulen, tel. 0516-858041. 
Contactpersoon Donkerbroek: 
Aaltje Kalteren, tel. 0516-491757. 
Locatie: Pro Rege, Herenweg 72, 
Donkerbroek. Tijd: 14.30-16.00 uur 
Noteer ook alvast de volgende data 
in uw agenda: 27 juli, 31 augus-
tus, 28 september, 26 oktober, 30 
november en 28 december.

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

ADOPTEER EEN PUP
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eubelstoffeerderij

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

UW ADRES VOOR:

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

www.visser-stoffering.nl

Tevens leveren wij ook tapijt,

laminaat, P.V.C., vinyl en gordijnen

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie   

h Onderhoud   

h Verbouw
h Timmer-, 

tegel- en 
metselwerk

Theo Kamminga

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

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

Een aandeel in elkaar

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

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

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

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

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheek-
gesprek.

Vandaag
bellen.

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten



O P  ’ E  H I C H T E  -  D O R P S K R A N T  D O N K E R B R O E K  M E I  2 0 1 715

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

Wat is bemesting? 
Koemest of mest?
Planten hebben voeding nodig. Veel men-
sen denken dat zij hun tuin bemesten met 
gedroogde koemest. Koemest is echter eer-
der een bodemverbeteraar qua structuur 
dan een toevoeging van voedingsstoffen. 
Koemest is immers verteerde grasresten 
(voedsel van de koe) en bevat veel organi-
sche stoffen maar weinig voeding. Wilt u dus 
werkelijk bemesten kies dan een complete 
(organische) mest. Goede voorbeelden zijn 
de Viano meststoffen voor u gazon, borders 
en groentetuin. Dit zijn complete uitgeba-
lanceerde meststoffen met volop voedings-
stoffen en micro organismen en het bevat 
dus alle voedingsstoffen die uw gazon en 
planten nodig zijn.

Voedingsstoffen voor de tuin
Planten en gras hebben voeding nodig voor 
de groei, bloei, kleur en weerstand. Opname 
van de voeding komt via organische mest 
of minerale meststoffen binnen. Voor de 
plant maakt dat geen verschil. Die kan elk 
element slechts in een specifieke verbinding 
opnemen. Zo wordt stikstof opgenomen in 
de vorm van bijvoorbeeld nitraat dat van 
nature in de bodem voorkomt.
De aanvoer van voedingsstoffen is niet 
altijd voldoende voor een goede en gezonde 
groei. Per seizoen zijn er verschillende ver-
houdingen nodig. De aanvoer moet uitge-
balanceerd zijn en een aanvulling op de 
reeds in de grond aanwezige voedingstoffen. 
Gazonbemesting.nl komt graag bij u langs 
om u bodem te bemonsteren en u te advi-
seren voor de juiste meststoffen voor uw 
complete tuin.
De plantenvoeding kan toegediend worden 
middels soorten meststoffen.
Soorten meststoffen:
1. organische meststoffen
2. organisch minerale meststoffen
3. minerale = kunstmeststoffen
4. gecoate kunstmeststoffen

1. Organische meststoffen
Organische meststoffen zoals de Viano 
meststoffen zijn opgebouwd uit natuurlijke 
grondstoffen (van plantaardige of dierlij-
ke oorsprong). We kunnen stellen dat het 
meest gebruik gemaakt wordt van beender-, 
bloed- en verenmeel, cacao, soja, vinasse, 
natuurfosfaat, kieseriet, zeewieren en algen. 

Deze stoffen worden door het bodemle-
ven omgezet tot opneembare voeding voor 
de plant. Micro-organismen zorgen ervoor 
dat de voedingselementen opneembaar wor-
den voor de plant. Organische meststoffen 
bevorderen dit bodemleven en verbeteren de 
bodemstructuur.

2. Organisch minerale meststoffen 
Organisch minerale meststoffen zijn gecom-
bineerde meststoffen: deels organisch en 
deels kunstmest. Een op deze wijze samen-
gestelde meststof noemen we organisch tot 
een verhouding van 60% organisch en 40% 
kunstmest. Wordt het percentage organisch 
lager dan mag het geen organische mest-
stof meer heten. Deze meststoffen bieden 
voordelen door een snellere werking dan 
geheel organische meststoffen maar hebben 
het nadeel van toch een deel uitspoeling en 
vormen nauwelijks een stimulans voor het 
bodemleven.

3. Kunstmeststoffen
Kunstmeststoffen zijn op kunstmatige wijze 
gefabriceerd. Het betreft zouten die direct 
oplossen wanneer ze in contact komen met 
water. Bij de opname van water wordt de 
plant gedwongen de voeding op te nemen 
en vaak in de onjuiste verhouding. Het 
effect hiervan is een geforceerde (verkeerde) 
groei waardoor de vatbaarheid voor ziekten 
en plagen sterk vergroot wordt. Bij gebruik 
van kunstmest bij warm en zonnig weer kan 
er tevens verbranding van bladeren en gras 
optreden. Planten kunnen hierdoor schade 
oplopen.

4. Gecoate kunstmeststoffen
Hiervoor geldt hetzelfde als de hiervoor 
beschreven kunstmeststoffen. Het verschil 
zit hier in het aanbrengen van een laagje 
(coating) om de meststof heen, waardoor 
de afgifte (het oplossen) trager wordt en de 
afgifte over een langere periode plaatsvindt. 
Deze meststoffen zijn geschikt als u niet 
vaak wilt bemesten, maar stimuleren het 
bodemleven niet.

5. Kippenmest en koemest          
Het gebruik van kippenmest heeft de vol-
gende nadelen: door het hoge gehalte aan 
ammonium en ureum kan er verbranding 

ontstaan. Daarbij lost kippenmest snel op 
en is daardoor kort werkend. Koemest bevat 
helaas weinig voeding. We denken vaak dat 
koemest veel voeding bevat omdat het mest 
heet. Echter deze naamgeving komt voort 
uit het feit dat de koe het produceert maar 
het bestaat voornamelijk uit grasresten. 
Hierdoor bevat koemest wel heel veel orga-
nisch materiaal waardoor het heel geschikt 
is voor rozen en voor arme gronden. Het 
bevat echter zo weinig voeding dat er ook 
met andere middelen bemest moet worden.

Waaruit bestaat de voeding?
De belangrijkste ingrediënten van meststof-
fen zijn: 
1.  hoofdelementen (de basisvoeding voor de 

grasplant en beplanting 
2.  sporenelementen (de groenten en fruit 

voor de plant ofwel de vitamine)

1. Hoofdelementen:
Stikstof (N): voor de bovengrondse plantde-
len, bladgroen en de vorming van eiwitten
Fosfaat (P): voor de wortelontwikkeling
Kali (K): voor de sapstroom door de plant, 
aanmaak suikers en stevigheid
Magnesium ( Mg): voor aanmaak bladgroen
Zwavel (S): voor de vorming van eiwitten en 
intern transport
Calcium Ca): voor neutralisator van zuren, 
de waterhuishouding en stevigheid celwand.

2. Sporenelementen:
IJzer (Fe): bladgroen, eiwitten en koolhy-
draten
Mangaan (Mn): celdeling, stofwisseling
Koper (Cu): huidmondjes, actvering enzy-
men
Molybdeen (Mo): opneembaarheid voeding
Borium (B): waterhuishouding in de cellen 
en transport

Silicium (Si): bouwsteen voor de celwanden
Zink (Zn): vorming groeistoffen zoals Auxine 
en Cytokine
Deze dienen voor de weerstand en het ziek-
tewerend vermogen, optimalisatie van de 
stofwisseling in de plant en het hormonen-
transport door de plant. 
Uiteindelijk profiteert uw tuin en de daarin 
groeiende gewassen het meest van organi-
sche meststoffen zoals de Viano meststoffen.  
Hiermee voedt u de bodem, het bodemleven 
en daardoor de plant. Er ontstaat een betere 
bodemstructuur.
Bij het gebruik van kunstmest en che-
mische bestrijdingsmiddelen kunnen de 
micro-organismen en de bodemkringloop 
niet goed functioneren. Het gevolg laat zich 
raden: verslechtering van de bodemstruc-
tuur, vermindering van de opnamecapa-
citeit van de planten en een verminderde 
weerstand. Tevens kan er minder zuurstof 
in de bodem doordringen en kan er een 
anaeroob omzetting proces (rotting) ont-
staan. Hierdoor sterven plantenwortels af. 
Als reactie op de slechte groei geeft men 
vaak nog wat extra kunstmest om groei 
te stimuleren. Echter een averechts effect 
wordt bereikt. We komen in een negatieve 
groeispiraal terecht. Om dit te keren die-
nen we de structuur te verbeteren, micro-
organismen te enten en organisch te gaan 
bemesten.
Vanaf deze start kan er weer een positieve 
groeispiraal ontstaan en de plant weer tot 
volledig wasdom komen en een grasmat 
zich perfect ontwikkelen.

Ook bij nieuwe gronden, vaak in nieuw-
bouwwijken zien we veel zogenoemde “dode 
gronden”. Het betreft grond die uitgegraven 
is voor het fundatie werk en later als toplaag 
weer teruggebracht rond het huis. Omdat 
deze uit de diepere lagen komt is er nauwe-
lijks tot geen zuurstof geweest en is er geen 
actief bodemleven. Hierdoor is er sprake 
van slechte structuur en willen planten en 
gazon niet goed groeien.

Wij hanteren altijd de vuist regel 3 + 1, 3 
keer mesten en 1 keer kalken per jaar.

Voor een uitgebreid bemesting plan voor u 
tuin bel of mail ons vrijblijvend.
Producten zijn ook op afspraak af te halen 
van uit de oude melk fabriek in Donkerbroek. 
Alleen op afspraak. www.gazonbemesting.
nl , Info@gazonbemesting.nl of 0657869921 

Na eerder de titel in de najaars-
competitie te behalen. Moest 
nu gespeeld worden tegen de 
andere kampioenen in deze 
klasse.

Waarbij zaterdag concurrent 
Opende werd verslagen 1-2 werd 
deze titel weer ongeslagen behaald.  
Wat na de wedstrijd een mooi feestje 
werd van deze jonge getalenteerde 
groep.

Op de  bovenste rij (van links naar 
rechts) trainer Gerard Cordel, Tinus 
de Vries, Wessel de Haan, Hessel 
Douma, Sander de Weert, Hidde 
ten Wolde, Ronald van Duinen, 
Jindrich Hoekstra, trainer/coach 
Jelle Drenth. 

Onderste rij: Jorn Drenth, Simon 
Tjoelker, Jesper Huisman, Harold 
Vogelzang, Mark de Vries, Jesse 
Woudstra en liggend Dylon Cordel. 
Op de foto ontbreekt Ruben 
Veldkamp.

Donkerbroek/Makkinga JO 17 kampioen

Eindstand onderlinge competitie:
1. G. Poortinga 16 wedstr., 31 pt.
2. J.D. Klooster 16 wedstr., 16 pt.
3. B. van Ek 16 wedstr., 16 pt.
4. H. Hoks 16 wedstr., 14 pt.
5. L. Snijder 17 wedstr., 14 pt.
6. N. Otter 6 wedstr., 15 pt.
7. J. Klooster 17 wedstr., 18 pt.
8. J. Smid 0 wedstr., 10 pt.

Eindstand Sneldamcompetitie 
2016-2017:
1. G. Poortinga 18 wedstr., 30 pt.
1. Kampioen
2. L. Snijder 24 wedstr., 29 pt.
3. J.D. Klooster 24 wedstr., 25 pt.
4. B. van Ek 24 wedstr., 21 pt.
5. H. Hoks 24 wedstr., 20 pt.
6. J. Smid 12 wedstr., 17 pt.
7. J. Klooster 24 wedstr., 17 pt. 
8. N. Otter 18 wedstr., 19 pt.

Damclub Donkerbroek

Poortinga 
ongeslagen 
kampioen

dorpskrant.opehichte@gmail.com
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PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule, 

beheer 
begraaf-
plaatsen

Voor informatie over: C uitgifte graven
 C overbrenging urnen
 C plaatsing gedenkstenen
 C onderhouden gedenkstenen
kunt u contact opnemen met: 
dhr. J. Hartink, ’t West 16, Donkerbroek, telefoon 491702

Tel.: 0516 - 48 15 97        

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl  

Opper Haudmare 2
9241 WD  Wijnjewoude

 

drukkerij

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

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

Voor auto en motorrijlessen:

the art of driving
Meuleveldweg 16
8431 GH Oosterwolde
tel: 0516-516996
mob: 06-11446552

website: www.rijschooleisinga.nl
email: rijschooleisinga@live.nl

 Gerookte vis Gebakken vis
 Verse vis Zoute haring

WOENSDAG VAN 10.30 TOT 12.30 UUR
OP PARKEERTERREIN BIJ PINAUTOMAAT HERENWEG 46  

ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
BIJ COOP SUPERMARKT BOONSTRA

Donkerbroek - Tel. 06-55928119 - www.vishandelvandermeulen.nl
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K O R F B A L OPGERICHT

Voorjaarscompetitie
We feliciteren de pupillen E1 met 
het behaalde kampioenschap.
Maar ook VZK/Donkerbroek B1, 
met Aniek, Aemi en Lisa in de gele-
deren, gefeliciteerd.

Twee en een Halve Meter
F1. 
Ze hebben het loeizwaar de pupillen 
F. Er wordt veel gescoord in hun 
wedstrijden. Maar bijna allemaal 
voor de tegenstander. Houd vol, 
rakkers.

Drie Meter-1
E1:
De E1 is kampioen !!!  Yes. “De 
basis werd gelegd door de “assi-
stent-coaches” Willem Boonstra en 
Aly Jansma”. (bij afwezigheid van 
“hoofd-coach” Mascha). Een super-
spannend gelijkspel tegen WWMD 
(3-3)  werd gevolgd door verlies 
tegen Boelenslaan (4-5) en een 
super overwinning op de vooruit 

Korfbaljarigen
in juni
05-06 Senne Kristiaan
10-06 Jelmer Oosterloo
19-06 Jelle Postma
29-06 Sjoukje de Jong
30-06 Wijbren Folkertsma
30-06 Jelmer Folkertsma

Zeven meter –> 8 meter!!
Het is niet gelukt. Zeker niet tegen 
Kinea. (16-28). En ook niet tegen 
koploper Vitesse uut Beil’n. (20-
16). Tussendoor wel een belangrijke 
overwinning op DES (Norg) (16-
18). Nog 1 wedstrijd met afscheid-
nemend trainer Lammert van der 
Veen. Otto van Zanden wordt de 
nieuwe trainer voor de selectie. 

De senioren 2 wonnen in ‘eigen 
stadion ‘Ontwijk’ op dinsdagavond 
de inhaalwedstrijd tegen EKC Naas 
uut Enschede. (1,5 uur rijden heen, 
wedstrijdje spelen, 1,5 uur terug 
noar Enschede zonder punten. Een 
goeie, overtuigende pot van ons 
Donkerbroek/VZK2, dat wel.(17-10) 
En dat inspireerde blijkbaar voor 
de volgende wedstrijd tegen Lintjo 
3. Een vette en verrassende over-
winning (8-18). Als ze zondag a.s. 
winnen van HKC uut Hengelo kun-
nen ze nog als 3e in de poule eindi-
gen. Dat zou cool zijn. De senioren 
3 hobbelen de competitie uit met 
gastspelers (anders wordt er hele-
maal niet gespeeld). Maar nog geen 
punten gepakt op het veld.

Schoolkorfbal
Afgelopen woensdag, 17 mei 2017, 
was het jaarlijkse schoolkorfbaltoer-
nooi van gemeente Ooststellingwerf. 
Meer dan 1200 deelnemertjes. 
Ongekend. Daarbij opgeteld de 
coaches, scheidsrechters, pampa’s 
en mama’s, pakes en beppe’s en 
u snapt: een bomvol sportpark te 
Appelscha op deze bloedhete dag. 
Donkerbroek was via De Peggenbult 
en ’t Startblok goed vertegenwoor-
digd . En viel uiteindelijk ook meer-
dere XX in de prijzen. Er mag zelfs 
weer 1 team van ’t Startblok naar de 
Friesche kampioenschappen. Hulde.

gespeelde wedstrijd tegen LDODK 
E5 (6-1). Op 13 mei moest het dan 
gebeuren in en tegen Boelenslaan. 
De 1e helft was Boelenslaan E2 ster-
ker (3-2). Maar in de 2e helft regeer-
den wij. Van 3-2 achter naar een 
3-6 overwinning. En dus kampioen. 
Bloemen. Foto. Etentje. (WWMD 
kan nog op gelijke hoogte komen 
en dus wordt het kampioenschap 
gedeeld. Maar dat maakt ons niet 
uit).

E2:
De E2 maakt er een potje van: geen 
inzet, geen beleving. “Als het maar 
leuk is”.  Jammer. Zit meer in.

Drie Meter-2
D1:
In de laatste thuiswedstrijd tegen 
(bijna) kampioen Quick ’21 uit 
Oudega speelde onze D1 een prima 
wedstrijd. Zelfs brutaal in het begin 
van de wedstrijd steeds op voor-
sprong. Echter nog voor de pauze, 
in de regen, pakte Quick een kleine 
voorsprong en liet die niet meer 
los. Geen overwinningsverjaarskado 
voor de coach. Toch een prima wed-
strijd.

D2:
De D2 speelde zaterdag 13 mei 
jl.  een topwedstrijd tegen titel-
kandidaat Thrianta uit Hoogeveen. 
Het werd in deze zeer spannen-
de pot uiteindelijk 4-4. Waarmee 
waarschijnlijk de titelkansen voor 
Thrianta zijn gepasseerd en LDODK 
kampioen wordt. Nog efkes bekij-
ken. En jawel: LDODK werd een 
week later in en tegen Donkerbroek 
kampioen. Inclusief zoon van oud-
Donkerbroek-speler Marco Heide.

Drie-en-een-halve-meter
Aniek, Aemi en Lisa zijn liefde-
vol opgenomen in de aspiranten 
B van VZK. (waarin ook al Jelmer 
Oosterloo speelde). En dus werd 
VZK/Donkerbroek B1 kampioen in 
de voorjaarsreeks. De junioren A 
van VZK/Donkerbroek (met Jelle 
Postma) verloren de strijd om het 
kampioenschap op het veld tegen 
Oerterp/ VKC A1. Volgend seizoen 
zien wij hen allen weer terug in 
deze teams. Houden we in de gaten.

Tussenstanden 
VOORJAARSCOMPETITIE 
2017
(verwerkt t/m 15 mei 2017)

Pupillen D1
Quick ’21 D1 3 6
DTS (S) D1 4 5
CSL D2 3 2
Donkerbroek D1 4 1

Pupillen D2
LDODK D5 4 8
Thrianta D2 4 5
Donkerbroek D1 4 3
Wordt kwiek D2 4 0

Pupillen E1
Donkerbroek E1 6 9
WWMD E1 5 7
Boelenslaan E2 4 4
LDODK E5 5 0

Pupillen E2
DES (N) E1 4 7
AVO E4 4 6
Noordenveld E2 4 2
Donkerbroek E2 4 1

Pupillen F1
Wordt kwiek F1 4 8
SCO F1 4 6
LDODK F1 4 2
Donkerbroek F1 4 0

Senioren 1  
Vitesse (Be) 1 12 20
Kinea 1 12 19
Koru 1 12 18
Roreko 1 12 15
Donkerbroek/VZK 1 12 9
DES (N) 1 12 8
TFS 1 12 4
Leeuwarden 1  12 3

Senioren 2  
Zwart Wit (D) 3 10 20
HKC (He) 3 10 10
Lintjo 3 10 9
ZKC ’19 4 11 9
KIOS (R ) 3 10 8
VZK/Donkerbroek 2 10 6
EKC Naas 2 11 6

Senioren 3
LDODK 5 3 6
Kinea 3 4 6
Club Brothers 4 3 2
Donkerbroek/VZK 3 4 0

Junioren A
Oerterp/ VKC A2 3 5
Donkerbroek/ VZK A1 4 5
Heerenveen A3 3 2
MN en W A1  2 0

Aspiranten B
Donkerbroek/ VZK B1 4 8
WSS B1 4 5
DWA/ Argo B2  4 2
Noordenveld B2 4 1

Zaterdag 6 en zondag 7 mei werd 
de wielerronde van Zuidoost 
Friesland gereden. Alle dorpen in 
Ooststellingwerf werden aange-
daan, zo ook Donkerbroek. 

Zaterdag zagen we de mannen voor-

bij komen ,123 renners. Totaal wer-
den bijna 180 kilometers gereden. 
De winnaar was Bjórn Bakker uit 
Wijnjewoude.

Zondagmorgen was er een wed-
strijd voor de nieuwelingen waar 

de hele nationale top bij aanwezig 
was. Zij maakten een ronde van 80 
km. En zondagmiddag waren de 
vrouwen aan de beurt. Zij reden 
een wedstrijd van 120 km. Deze 
foto's zijn gemaakt terwijl ze over 
de Bovenweg in Donkerbroek reden.

Wielerronde Zuidoost Friesland

Competitie 2016/2017

De competitie loopt op z’n eind

Zaterdag 17 juni:
Rommelmarkt

sv Donkerbroek

De ballen van de sponsor
Vishandel Thijs van der Meulen 
heeft nieuwe ballen gesponsord aan 
zowel de senioren als de jeugd. Top. 
Onze dank is groot. Dit is natuurlijk 
vastgelegd met onze selectie en met 
de jongste telgen: de pupillen F1.

Website
Voor wedstrijdprogramma voor-

Voor meer informatie:   Website: bondijsclubsoostwerf.nl 

 
Fietstocht Ooststellingwerf 

Zaterdag 17 juni 2017 
               Route: langs de ijsbanen, gepijld, 

    Gemeente Ooststellingwerf 
     Afstanden: 86 – 52- 58 km 

Vertrekpunt: bij alle ijsbanen (aanwezig routekaart) 

Adressen: 
Appelscha, Van Emstplein 55,           Langedijke, de Bult 1,   
Elsloo, Haerweg 4                                   Oldeberkoop, Wolvegasterweg 40,  
Nijeberkoop, Grindweg 26                  Makkinga, Bercoperweg 51,               
Oosterwolde, de Slatten 34                Donkerbroek, G.W. Smitweg 20,       
Waskemeer, Kromten 1,                      Haule, Dorpsstraat 25,                           
Haulerwijk, Snikke 8a,                          Fochteloo, Zuideinde 10. 
 

Start: vanaf 9.00 uur tot 11.00 uur; Eindtijd 16.00 uur. 
Deelname gratis; stempelkaart is tevens uw lotnummer. 

  
 

 
Na afloop uitreiking herinnering.     

jaarscompetitie, up-to-date stan-
den, kampioensfoto’s en meer naar   
www.korfbaldonkerbroek.nl 

Facebookpagina
In de lucht : De Facebookpagina 
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroek-
afdeling-korfbal. Nog sneller info de 
weide wereld in. Like. Delen !!!
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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

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

&

Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek
(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:

OEDS DE JONG MACHINES

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

‘t West 30
8435 VN Donkerbroek (NL)

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

WWW.OEDSDEJONG.NL

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES
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sluit het voetbal seizoen af en 
zet alle teams in het zonnetje

De allerjongste voetballers staan aan het begin 
van hun carrière bij SV Donkerbroek.

De jongedames van 
SV Donkerbroek spelen 
erg goed in de dames 
dorpencompetitie.
Onder anderen via 
Facebook zijn zij te 
volgen op Dames 
Dorpencompetitie en 
SV Donkerbroek Voetbal.

Het JO17(1) 
combinatie 
team van 
Donkerbroek/
Makkinga 
werd 
kampioen!

Het JO13(1) combinatie team van Donkerbroek/Makkinga gaat op 
10 juni een unieke dag beleven. Zij spelen op die dag om de KNVB 
bekerfinale in Emmen!

Het zaterdagmiddag team 2 werd ongeslagen kampioen!

De dames met een respectabele 30+ leeftijd 
voetbalden hun eerste competitie. Het aantal dames in het team
en het enthousiasme blijven groeien!

Het JO15(2) combinatieteam van Donkerbroek/Makkinga werd kampioen!

F PUPILLEN

DAMES VOETBAL

JO17
KAMPIOEN

JO13(1) BEKERFINALE

ZM 2 KAMPIOEN

30+ DAMES

JO15(2)
KAMPIOEN

Het JO11(2) team bezorgde Max van der Horn van den 
Bos onlangs een prachtige 18e verjaardag!

JO11(2)

JO9

Het JO9 team bezorgde 1e elftal speler Jelte 
Lindeboom een prachtige ochtend! Jelte was bij een 
thuiswedstrijd de omgekeerde ‘pupil van de week’...
Een prachtig initiatief van het JO9 team!

Het 35+ team voetbalde dit najaar als menig 35+ 
haardos... Een grijs en kleurloos seizoen. Zij moesten 
daarom hun kampioensschaal inleveren..

35+ VOETBAL
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Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

Rinse Taekema  Tel. 06 - 46 03 84 42
Tolleane 26 - 9241 WH  Wijnjewoude regelt het graag voor u met b.v. een

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

WIETSE EN THEA FABER

Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

Laat u vrijblijvend informeren!

Heeft u
iets
te vieren? 

„Stap es in”

MEESTER GEERTSWEI 1, WIJNJEWOUDE

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

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

BOONSTRA

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

Houthandel
Waskemeer

Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer

E-mail:
info@handelsonderneming-

visser.nl
Tel: 06-43507998 

Openingstijden:
Vrijdag en zaterdag

van 8.00 tot 18.00 uur
(overige dagen:

's avonds op afspraak)

Bezorgen gratis binnen 
straal van 10 kilometer, 
daar buiten in overleg!

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

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

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


