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LOPEN
Wat is het mooi als je ergens 
warm voor kunt lopen.
Zoals Pietsje Dijkstra met haar 
loopactie. Met kleine pasjes de 
Alpe d’Huez op voor hen die de 
Stairway of Heaven al opgelo-
pen zijn. Al wandelend in een 
uniek wandeltenue geld ophalen 
voor meer onderzoek naar kan-
ker. Hoelang ze dit looptempo 
moeten lopen lezen we vast in de 
volgende dorpskrant. Top Pietsje!
Of de kinderen van de Twirrewyn. 
Een sponsorloop voor het 
Vergeten Kind. Rennend, dra-
vend, hollend, sprintend, sjok-
kend, sloffend en strompelend 
gingen ze hun rondjes. Soms 
tot op het tandvlees lopend. De 
loopafstand werd gretig zo nu en 
dan getoond en dan maar weer 
doorlopen. Hoeveel rondjes het 
ook werden het was een super-
prestatie van allemaal!! 
Lopen, we doen het elke dag. De 
een wat vlugger dan de ander. 
Met of zonder hulpmiddelen. 
Wist u dat een 80-jarige gemid-
deld tijdens zijn leven ongeveer 
120.000 km te voet heeft afge-
legd? We lopen dus heel wat 
af in ons leven. Dit gaat door 
middel van 26 beenderen en 214 
gewrichtsbanden in onze voet.
En zo nemen wij de benen-
wagen naar de winkel die op 
loopafstand gelegen is, lopen de 
kolânen om, maken een kuiertje 
door de bos,stappen flink door 
tijdens de wandeltocht van actief 
Donkerbroek of zoals sommi-
gen doen gezellig kroeglopen of 
slaapwandelen.
Niet alleen onze benen lopen 
maar ook onze neuzen, machi-
nes, auto’s. Je loopt tegen de 
lamp,naar de maan, naar de 
pomp of naast je schoenen. Je 
loopt soms leeg, of je zet het 
op een lopen. Nieuws gaat door 
het dorp als een lopend vuurtje! 
We houden ons bezig met onze 
loopbaan, we lopen een blauwtje, 
je hoofd loopt om of zoals dit ver-
haal, het loopt uit de hand.
Lopen. Het is goed voor je 
gezondheid, de richtlijn luidt: 
10.000 stappen per dag!
Bovenstaand stuk geeft aan dat 
dat op vele manieren te realise-
ren is. Wees dus zuinig op uw 
onderdanen.
En Pietsje: succes en lopen als 
een Friese kievit!! 
Afgelopen!!!

De klokkenluider

Vrijdag 17 mei stond er een 36 km 
lange tijdrit op het programma . 
Het parcours liep veelal langs de 
Noorzeekust. Tristan en Patrick 

lagen lang op podiumkoers, maar 
ze kwamen nooit echt in hun ritme. 
Vervolgens kregen ze ook nog te 
maken met kettingpech en behaal-
den ze uiteindelijk een zesde plaats.

Zondag 20 mei stond de wegwed-
strijd op het programma. Er werd 
gestart in de regen en vanwege de 
gladde wegen werd er eerst rustig 
gekoerst. Toen het gas erop ging 
formeerde zich een kopgroep met 
daarbij Tristan en Patrick, drie 
andere Nederlandse koppels, twee 
Spaanse koppels, en twee Poolse 
koppel. Vervolgens ontsnapte één 
van de sterke Poolse koppels, en 
was het voor Tristan en Patrick 
alle hens aan dek. Zij wisten er 
samen met een ander Nederlands 
koppel en een Spaans koppel naar 
toe te rijden. De Spanjaarden en de 
Nederlanders Ter Schure/Fransen 
vielen later weg vanwege een lekke 
band. Uiteindelijk wisten Tristan en 
Patrick de wedstrijd in de sprint 
tegen de Polen eenvoudig te win-
nen.

Dit was een derde World Cup winst 
op rij voor Tristan en Patrick in 
Oostende. Volgend jaar is daar het 
WK op de weg , dat een favorietenrol 
hebben ze nu inmiddels wel.

Tristan Bangma wint voor het derde jaar
op rij een World Cup wedstrijd in Oostende

Van 16 t/m 19 mei stond in het Belgische Oostende voor Tristan 
Bangma en zijn tandempiloot Patrick Bos alweer de tweede 
World Cup Paracycling van dit seizoen op het programma. 

Door Wilma Verlaan

In de kunstwerfplaats op de eer-
ste verdieping in Stellinghaven in 
Oosterwolde is er van alle deelne-
mers 1 kunststuk te bewonderen. 
Geïnteresseerden kunnen daar hun 
route beginnen om te kijken wat 
hen het meeste aanspreekt en welke 
adressen zij willen gaan bezoeken. 
Maar je kunt natuurlijk ook gewoon 
alleen bij Zwannie komen kijken op 
één van deze dagen. Al voor de vier-

de keer laat Zwannie haar werk zien 
in haar atelier op de Posthuisweg 7. 
Ook zijn er deze dagen mooie din-
gen te bewonderen in de garage en 
een tent bij haar woning.

Dit jaar exposeert Zwannie voor 
het eerst samen met haar zus, Eke 
de Boer. Eke heeft architectoni-
sche vormgeving gestudeerd aan 
de kunstacademie in Den Haag en 
onder de naam Huisraad21 maakt 
zij van oude voorwerpen meubels en 

Kunstroute ook in Donkerbroek
Op 8, 9 en 10 juni 2019 (pinksterweekend) vindt de jaarlijkse 
Kunstroute Ooststellingwerf plaats. Diverse kunstenaars uit 
onze gemeente tonen hun werk, zo ook Zwannie Menger uit 
Donkerbroek. 

kunst, upcyclen noemt zij het. Eke 
en Zwannie werken vaak samen, zij 
stimuleren elkaar en dit werkt erg 
goed. Het is dan ook zeker de bedoe-
ling om in de toekomst vaker samen 
te exposeren.

Sinds juli 2018 heeft Zwannie het 
roer omgegooid, haar baan opge-
zegd en zich volledig gericht op 

haar studie aan de Kunstacademie 
Friesland. Deze parttime opleiding 
begon zij naast haar baan in het 
onderwijs en inmiddels is Zwannie 
alweer aan haar derde jaar bezig. 
Over twee jaar hoopt zij afgestu-
deerd te zijn. 

Tekenen en schilderen is altijd 
al een liefhebberij geweest, maar 
Zwannie is van vele markten thuis. 

Lees verder op pagina 3!
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FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen?
Lever dit schriftelijk in bij Wilma Verlaan

(Herenweg 39) of mail het naar
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Na een afnemende gezondheid is op 5 mei
de schoonvader van onze dochter overleden

Lolke Meijerhof
Wij wensen Geertje, Wietze en Mariska, Renze, 

Sisca, Johan, Lolke en Klaas
veel sterkte voor de komende tijd.

Sietse en Femmie de Vegt

Op 5 mei is onze buurtgenoot

Lolke Meijerhof
overleden.

Wij willen de familie sterkte toe wensen
de komende tijd.

De gezamenlijke bewoners van de schapendrift

Een markant, actief en betrokken persoonlijkheid
is van ons heengegaan.

Goos de Jong
Wij wensen Joke, Wiebe en Johan veel sterkte toe.

Leden en bestuur Spilersnocht

Medewerkers en bestuur
Documentatie Centrum Donkerbroek

Tot het einde de regie in eigen hand

Goos de Jong
Vader van onze vrienden Wiebe en Johan.

We wensen Joke, Wiebe en Johan heel veel sterkte.

Arno en Sophie
Vincent en Sandra
Wieger en Froukje

Jan Albert

Een bijzonder mens
die tot het einde

de regie heeft

Intens verdrietig, maar dankbaar
dat verder lijden hem bespaard is gebleven,

hebben wij afscheid genomen
van onze man en vader

Goos de Jong
* Nieuw Amsterdam † Donkerbroek
 20 juli 1957  14 mei 2019

Joke
Wiebe
Johan

Kapelweg 5, 8435TJ, Donkerbroek

De uitvaart heeft inmiddels plaats gevonden.

Bedroefd,
maar gesteund door mooie herinneringen

hebben wij afscheid moeten nemen van
onze buurtbewoner en creatief buurtlid

Goos de Jong 
We zullen Goos missen.  

We wensen Joke en de familie veel sterkte toe.

Buurtvereniging Westkapelle

14 Mei 2019

Bedroefd,
maar gesteund door mooie herinneringen

hebben wij afscheid moeten nemen van
onze buurtbewoner en oud bestuurslid

Koos Krikke
We zullen Koos missen.  

We wensen Coba en de familie veel sterkte toe.

Buurtvereniging Westkapelle

13 Mei 2019

Hallo Allemaal,
Heel erg bedankt voor alle kaarten, bloemen, 
telefoontjes en bezoekjes tijdens mijn ziekenhuis 
opnames en bij thuiskomst.

Wiebe en Geertje Duin

We zijn bedroefd door het overlijden van 

Goos de Jong
Vader van ons enthousiaste redactielid Wiebe. 

Wij wensen Joke, Wiebe en Johan veel sterkte. 

Redactie en bestuur
Dorpskrant Op ‘e Hichte

Servicepakket 
pluZ

Huishoudelijke 
hulp

Verzorging Verpleging Specialistisch 
Centrum

Wonen

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

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

De Friese Wouden 
werkt samen met u 
aan de beste zorg

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

 Tel. 088 512 58 09
www.friesewouden.nl

Team 
Donkerbroek

Thuis in de beste zorg

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

de dorpsvlag en het boek 
100 jaar Donkerbroek

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

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 

ADVERTEREN? Informeer eens bij:
dorpskrant.donkerbroek@gmail.com of (0516) 491614 of 491661

UW KOPIJ IN DE KRANT
EN OP DE DORPSSITE?

Stuur dit dan naar beide redacties!
dorpskrant.opehichte@gmail.com

donkerbroek@gmail.com
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

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

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

De volgende krant
verschijnt op of rond

28 juni 2019
Kopij inleveren kan t/m

23 juni 2019

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

Inleveren kopij:
Digitale kopij kunt u aanleveren 
tot en met zondag 23 juni 2019 op 
het volgende mailadres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

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

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

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

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

Uitvaartvereniging 
D.E.L. Donkerbroek

 
Geef uw veranderingen van

de gezinssituatie door
aan de Ledenadministratie.

DIT IS IN UW EIGEN BELANG !
Voor adressen : 

Zie advertentie in dit blad.

DOKTERSWACHT
Dringend een huisarts nodig 

tijdens avond of nacht, 
weekend of feestdag ?

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Dat is al snel duidelijk als je de 
woning aan de Posthuisweg 
betreedt: 3D-beelden, prachtige 
kunstwerken van klei, speksteen, 
wandkleden, meubelstukken, je 
kijkt je ogen uit. Schilderen staat 
op nummer één, al was het ant-
woord op deze vraag wat aarzelend, 
want “er is zo veel leuk”. Maar na 
even nagedacht te hebben werd wel 
duidelijk dat schilderen toch wel het 
mooiste is en dan wel het schilderen 
(of tekenen) van mensen. 

Vooral het duidelijk laten zien van 
houdingen en emoties, typerend 
voor de persoon die op het doek 
gebracht wordt, dat mag je toch 
wel Zwannie’s specialiteit noemen. 
Je ziet dat het werk hierbij zeer 
aardig in de buurt komt van de wer- 
kelijke mens. Ook een mooie licht-
val tevoorschijn laten komen is iets 
wat Zwannie erg mooi vindt om te 
doen.

Hoewel zij nu vooral met haar oplei-
ding aan de kunstacademie bezig 
is, werkt Zwannie ook in opdracht. 
Afgelopen najaar zijn er een aan-
tal portretten gemaakt en op dit 
moment is zij bezig met een groot 
schilderij op doek met een fantas-
tisch uitzicht vanuit iemands woon-
kamer. Dit doet Zwannie dan met 
behulp van foto’s, die zij zelf maakt, 
maar liever nog staat zij midden 
in de omgeving die op het doek 

gebracht wordt, “in het 
echt” zeg maar.

Het thema van de 
kunstroute is dit jaar 
“Dichtbij”. Zwannie 
heeft hiervoor diverse 
prachtige schilderijen 
en collages van vrouwen 
“van dichtbij” gemaakt, van 
bewerkt karton en MDF. Ik wist 
niet wat ik mij moest voorstellen 
van “bewerkt karton”, maar ik ben 
erg verrast door het resultaat. Maar 
ook beelden en objecten die Raku 
gestookt zijn (voorwerpen van witte 
klei, gestookt in een soort olieton 
waar een oven van gemaakt is, die 
deels geglazuurd zijn, met een zeer 
verrassend resultaat, ook qua kleur) 
worden op de Posthuisweg tentoon-
gesteld.

Buurman Lammert Nuwolt (Don-
kerbroek’s bekendste troubadour) 
zorgt op zaterdag, zondag en maan-
dag van 13.30 tot 16.00 uur, samen 
met zijn gitaar, voor live muziek. 
Ik raad u zeker aan om op één van 
deze dagen te komen bewonderen 
wat ik allemaal gezien heb.

Data: 8,9 en 10 juni 2019 
Tijden: van 11.00 tot 17.00 uur
Live muziek: alle dagen van 13.30 
tot 16.00 uur
Toegang: gratis
Adres: Posthuisweg 7

Kunstroute ook in Donkerbroek
VERVOLG VAN PAGINA 1

Het thema
is dit jaar
“Dichtbij”

Lia was redactielid van onze dorps-
krant en werd vooral bekend door 
haar rubriek “De uit de hand gelo-
pen hobby”. In deze editie van Op 
‘e Hichte een interview met onze 
topverslaggeefster, die wij enorm 
gaan missen.

Lia, wanneer ben je bij de dorps-
krant gekomen?
“Dat is ongeveer 2 ½ jaar gele-
den, toen de krant bijna ten onder 
dreigde te gaan. We zijn toen met 
een hele nieuwe club redactieleden 
tegelijk begonnen, naast een paar 
vertrouwde en nieuwe gezichten 
in het bestuur. Mijn man Huub 
werd gevraagd, maar hij vroeg 
meteen:”Wat schuift het?” Het 
schoof niks, toen dacht Huub dat 
het wel wat voor mij was.” 

Wat was je eerste verslag/interview 
voor Op ‘e Hichte?
“Och vreselijk, ik heb nog nooit 
zoveel zenuwen gehad, dat was voor 
Yad Vashem, de officiële staatsin-
stelling van Israël voor het her-
denken van de Joodse slachtoffers 
van de Holocaust en de redders 
van de Joden. Ik zat net één week 
bij de krant. De Joodse ambas-
sadeur was hier, het was in de 
Sintrumtsjerke en er waren twee 
dochters van Joodse onderduikers 
die een onderscheiding (postuum) 
hadden aangevraagd voor wat deze 
Donkerbroekers voor hun ouders 
betekend hebben. Het was een heel 
officieel gebeuren met beveiligers, 
sprekers, een receptie en het leg-
gen van kiezelstenen op het graf. Ik 
heb hiervan een verslag geschreven 
voor de krant, wat wel twee pagina’s 
in beslag nam. Ik heb eerst mijn 
zus gebeld en daarna mijn dochter, 
beiden werkten bij een krant, ieder-
een was er heel druk mee. Na het 
insturen naar de mailbox van Op 
‘e Hichte heb ik het nog meerdere 
malen verbeterd. Ik vond het alle-
maal heel eng. Ook heb ik destijds 
in iedere editie één van de nieuwe 

vrijwilligers van de dorpskrant voor-
gesteld. Toen iedereen voorgesteld 
was en dat dus ophield, kwamen we 
op de uit de hand gelopen hobby.”

Had je al ervaring in deze richting?
“Nee, niet echt, ik heb vroeger in de 
redactie van de schoolkrant van de 
MULO gezeten, verder niet.”

Wat is je leukste ervaring 
bij Op ‘e Hichte?
(Na lang nadenken) “Poeh, tjee-
tje……….. nou, om die hobby’s 
te doen was erg leuk. De meeste 

mensen waren wel enthou-
siast om te praten. Het 
leukste was het om naar 
de mensen thuis te gaan, 
dat vond ik eigenlijk leu-
ker dan een verslagje van 
een evenement of iets der-
gelijks. Maar het is moeilijk 
om mensen enthousiast te krijgen 
om zichzelf aan te melden, er is 
niemand geweest die uit zichzelf 
zei:”Ik wil wel.” Jammer is dat.”

Ga je in je nieuwe woonplaats 
ook weer aan een dorpskrant mee-
werken als ze je vragen?
“Nee. Ze zullen me niet vragen. 
Punt twee: Ik woonde hier tien jaar, 
dit kun je niet als je nieuw bent, je 
moet eerst ingeburgerd zijn.”

Is er iets dat je gaat missen aan 
je vrijwilligerswerk bij de krant of 
aan Donkerbroek?

“O ja, natuurlijk. De contac-
ten met iedereen. Zeker. 
Het is leuk als je naar 
de supermarkt hier gaat 
en dan altijd wel iemand 
treft om mee te kletsen. 
De diverse clubs zoals de 

gym, de vrouwen van nu, die 
helaas opgeheven zijn, en de brei-

club. Dit soort dingen moet ik daar 
weer gaan opbouwen. Bij de krant 
ga ik de vergaderingen missen, want 
die zijn altijd heel gezellig. Ik hoop 
dat er iemand opstaat die het van 
mij wil overnemen.”

Niet dat het aan de orde is, maar 
als jij een nieuwe naam moest 
verzinnen voor de dorpskrant, wat 
zou die dan zijn?
“Ach gossie, stom, maar na de eer-
ste vergadering moest ik vragen: 
wat betekent Op ‘e Hichte eigenlijk? 
Misschien hebben meer mensen dat 
wel (gehad). Op de Hoogte, tja……..
Nee, de naam hoeft niet te veran-
deren van mij, het klinkt ook wel 
lekker. Ik vind het een leuke naam.”

Wat vind je het leukste aan 
Donkerbroek?
“Ik vind de omgeving prachtig. 
Welke kant je ook op loopt, je komt 
altijd heel snel in het bos terecht. De 
kleinschaligheid van Donkerbroek 
vind ik ook leuk.”

‘Jouw’ item was de uit de hand 
gelopen hobby, heb je zelf een uit 
de hand gelopen hobby?
“Tja, ik houd heel erg van handwer-
ken, maar vind koken ook leuk……. 
en kleien……..en mozaïeken. Maar 
breien, haken en naaien vind ik toch 
wel het leukste denk ik. Uit de hand 
gelopen is het niet.

Heb je nog een boodschap voor de 
lezers van Op ‘e Hichte?
“Vooral doorgaan. Ja, het zou heel 
leuk zijn als meer mensen zelf 
spontaan iets insturen. Dat waarde-
ren we bij de redactie altijd heel erg. 
Het mag over van alles gaan: sport, 
wat anders, laat het de redactie 
weten, want dat gebeurt zo weinig. 

En het werk bij de dorpskrant heb 
ik met heel veel plezier gedaan, 
ik vond het heel leuk om te doen. 
Soms wel spannend (zie de eerste 
vraag), maar erg leuk.”

Door Wilma Verlaan

Afscheid Lia Braber
Helaas..... Lia Braber gaat Donkerbroek en dus ook dorpskrant 
Op ‘e Hichte verlaten. Lia en haar man Huub gaan verhuizen 
naar het Brabantse Alphen en onze journalist wordt nu Lia 
Brabander. 

“Ik vind de 
omgeving
prachtig”
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info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

Al  60 jaar  bi jzonder  gewoon!

Wij helpen u graag!

   Schoterlandseweg 40 • 8413 NB  Oudehorne • Tel.: 0513-541214 • info@kuperus.frl • www.kuperus.frl      

Tractoren - Landbouwmachines - Grondverzet - Heftrucks - Keuringsstation - Stalinrichting
Gas - Water - Elektra - CV - Warmtepompen - Sanitair - Dakbedekking - Zinkwerk - Rioolontstopping

Grasmaaiers - Kettingzagen - Heggenscharen - Bladblazers - Bosmaaiers - Hogedrukreinigers
Diervoeders - Gereedschap - Doe-het-zelf materialen - Afrastering - Werkschoenen - Kleding

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
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“Wat bezielt jou?”
Als je es met je vrienden op stap bent en één van je medekornuiten 
maakt een lompe opmerking tegen een lief meisje, dan kun je veront-
waardigd zeggen: “Wat bezielt jou, man? Wat heeft die opmerking voor 
zin?”
Soms kom je een huis van vrienden binnen en je hebt het gevoel dat 
hun ziel helemaal in het huis zit. Of juist niet. Het is allemaal even ste-
riel en clean. Het ademt niks persoonlijks uit. De huiskamer is zielloos.
In de krant lees je wel eens dat de politie het ontzielde lichaam van …. 
aangetroffen heeft. 
Toen we jaren geleden met World Servants in Paulistas waren, keek ik 
wel eens in de lege ogen van kleine kinderen. Als gevolg van misbruik, 
mishandeling, drank, liefdeloosheid, verwaarlozing keek ik in ogen waar 
geen ziel meer leefde. Verschrikkelijk was dat om te zien. In hun ogen 
lag de dood. 
Zo’n zin “Wat bezielt jou?” is een wezenlijke zin voor ieders leven. 
“Waar kom jij ’s morgens je bed voor uit? Wat geeft in jouw leven de 
levensvreugde?”
Ons hart is te vergelijken met een open haard. Het is met dank aan de 
houtblokjes dat het vuur brandt en warmte geeft. Wat zijn de hout-
blokjes in jouw leven? Hoeveel warmte geef je af en hoeveel warmte 
ontvang je?
Voor de één zal dat de lieve levensgezel zijn. Prachtig. Ik wil haar/hem 
voor geen goud in de wereld kwijt.
Voor de ander zijn dat de dotten van kinderen. Prachtig, die kids van 
mij.
Een kring van oudere mensen gaven nagenoeg allemaal aan hoe belang-
rijk de kleinkinderen zijn. Maar ook de stilte van de natuur. De vreugde 
hoe alles weer opnieuw uitspruit en leeft. Hoe de levensgeest het win-
terkleed afwerpt en alles met de kwast van het nieuwe leven bestrijkt.
Hoe alles opnieuw door een onzichtbare kracht wordt bezield.
Bijna 6 jaar ben ik nu één van de dorpsgenoten hier. Ik zeg maar: “elke 
gek heeft z’n gebrek! En ik heb de mijne ook maar meegenomen!”.
Maar dorpsgenoten. 
De ziel van ons Donkerbroek is wel een hele warme gemeenschap. We 
geven wel veel om elkaar. We sturen kaartjes bij het leven. We zijn er 
voor elkaar en de scheiding tussen kerk en niet-kerk is niet van beton 
gelukkig. Aan menselijk kapitaal hebben we in al die helpende handen 
goud in handen. 
De wereld waarin we leven breekt dat af. We worden onverschilliger, 
individueler, drukker, meer opgenomen in de ratrace om de top te halen. 
Maar Maarten van der Weijden stapt 21 juni weer het water in voor de 
strijd tegen kanker en Pietsje doet het lopend met Alpe d’HuZes.
Want het echte leven wordt geleefd in de diepte van het leven en niet 
aan de top.
Waar word jij door bezield?
Er is een kracht die mensen bij elkaar houdt. We komen die kracht 
tegen met vele gezichten: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijk-
heid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ja af en 
toe even tot 10 tellen. Die van zelfbeheersing hoort er ook bij. Een 
vriendelijk woord kost niks. Een schouderklopje is amper het noemen 
waard maar maakt soms zo’n wereld van verschil. 
Persoonlijk kies ik liever voor het onderhoud van de gemeenschap en de 
warme menselijkheid in de onderlinge omgang met elkaar. Als ik geld 
en menskracht mocht inzetten dan graag voor die levende ziel in ons 
dorp. Dat onze kinderen en kleinkinderen veilig naar school kunnen. 
Dat we ze in tijden van nood aan elkaar kunnen toevertrouwen. Dat we 
bij ziekte voor elkaar instaan. Dat we onze buurt samen veilig houden. 
Onze leefomgeving schoon houden. Met elkaar naar de dokter of het 
ziekenhuis gaan. Hoe fijn is het dat de 55plussers bij Stap es in terecht 
kunnen voor het eten en om elkaar te ontmoeten. 
Een stoel zegt niks terug. Een bos bloemen ook niet. Een mens wel en 
soms is het fijn een mens naast je te hebben. Een zwijgend typje is soms 
meer op z’n plek dan een spraakwaterval. Al is een spraakwaterval soms 
juist ook heel erg de goeie persoon. Als hij praat hoef ik alleen maar op 
tijd te knikken.
Ik zet mijn kaarten graag in op het behoud van de warmte in onze 
dorpsgemeenschap.

Tsjerkeproat

Zondag 2 juni
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: koffiedrinken

Zondag 9 juni
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 1e Pinksterdag, 
m.m.v. Trio Oldersma

Zondag 16 juni
9.30 uur: ds. L. de Ruiter, 
Drachten
Bijzonderheden:geen

Zondag 23 juni
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: afscheid knd. 
groep 8

Zondag 30 juni
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig 
Avondmaal

Zondag 7 juli
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden:tentdienst, m.m.v. 
gospelkoor Reflection uit Tollebeek, 
koffiedrinken

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Dat uit
12 kelen

zoveel volume 
komt!

De commissie Vorming & 
Toerusting had deze 12 prachtige 
mannenstemmen onder de leiding 
van Martin Mans uitgenodigd als 
afsluiting van het seizoen 2018-
2019. Van vele kanten hadden we 
vooraf al begrepen dat we met deze 
mannenstemmen juweeltjes 
binnengehaald hadden. Zo 
is het ook een juweeltje 
van een avond geworden.

Met stijgende verba-
zing heb ik geluisterd. 
Dat uit 12 kelen zoveel 
volume komt! De trak-
tatie van deze zangers 
bestond uit een rijk palet aan 
verschillende kleuren liederen: “U 
zij de glorie”, “Heer, ik kom tot U”, 
enkele negro spirituals, liederen uit 
de bundel van Johannes de Heer, 
het Nederlandse lied en ook enkele 
Engelse Melodieën. Alles prachtig 
begeleid door Hugo van der Meij op 
het orgel of de piano.

Met de eerste improvisatie bracht 

de pianist Hugo het overlijden van 
Kinga Bán in herinnering. Zijn 
improvisatie op de piano van het 
prachtige lied “Ik zal er zijn” van 
Sela maakte ons allen stil. Hugo 
samen met Martin Mans zelf op de 
piano bracht de lach tot leven. Al 

met al een geslaagde avond.

Aan het eind van de avond 
hebben we Hugo nog 
even verleid iets meer te 
spelen. Aan de mensen 
hebben we om twee ver-
zoeknummers gevraagd. 
Dat werden “You raise 

me up” en “Tienduizend 
redenen”. Hugo heeft tot groot 

genoegen van de vele luisteraars in 
het Anker prachtig op beide liede-
ren geïmproviseerd.

Als commissie Vorming & 
Toerusting (V&T) is het fijn om 
de complimenten en loftuitin-
gen in ontvangst te nemen. Onze 
V&T ploeg wordt gevormd door 
mensen van de Protestantse 

Gemeente Frieslands End (Elsloo, 
Boijl, Makkinga), Oosterwolde c.a., 
Appelscha en Donkerbroek-Haule. 
Elke gemeente kwam jaren gele-
den met een eigen programma. Het 
aantal deelnemers was soms gering. 
Gaandeweg groeide het idee de pro-
gramma’s gezamenlijk aan te bie-
den. Zo konden we met de zelfde 
kosten meer mensen bereiken en 
blij maken.

Natuurlijk staan onze avonden open 
voor iedereen uit de verschillende 
dorpen en ook voor mensen ver 
daarbuiten. Op dit moment zijn 
we al weer druk bezig om het pro-
gramma 2019 – 2020 samen te 
stellen. Als V&T-ploeg hebben we 
ons voorgenomen ons wat vaker aan 
iedereen voor te stellen. En Op ‘e 
Hichte is een mooie etalage om ons 
er af en toe in te zetten. Wie weet zit 
er iets van uw gading bij. 

In oktober gaan we luisteren naar 
de prachtige liederen van Leonard 
Cohen. Wie kent niet zijn hallelu-
jah. Ook een avondje met liederen 
van Johannes de Heer zal niet ont-
breken. 

In ons dorp kunt u (voor meer 
info) terecht bij Tineke Kraak en ds. 
Wieger Baas. 

The Martin Mans Formation (TMMF)

“Wat hebben we een prachtige avond gehad!”
Zo klonk op vrijdagavond 10 mei bij het verlaten van het Anker 
te Oosterwolde uit een aantal monden. Velen liepen de kerkzaal 
uit met de duim omhoog. The Martin Mans Formation o.l.v. 
Martin Mans heeft ons op een prachtige muziekavond getrak-
teerd.

Wat is je naam?
Mascha Boonstra

Wat voor soort vrijwilligerswerk 
doe je allemaal?
Ledenadministratie SV Donker-
broek, Bestuurslid Omni SV Don-
kerbroek, bestuurslid in de mede-
zeggenschapsraad van de basis-
school en voorleesmoeder op school.

Hoe lang doe je dit nu?
Sinds maart dit jaar doe ik de leden-
administratie van alle afdelingen 
sport, in de MR zit ik sinds begin 
schooljaar en voorleesmoeder sinds 
begin dit jaar.
Waaruit bestaat je werk 
als vrijwilliger?
Voor de ledenadministratie zorg 
ik ervoor dat de contributie elke 

maand geïnd wordt. Ik houd wijzi-
gingen bij en verder alles wat er bij 
zo een administratie hoort. De MR 
van school vergaderd een paar keer 
per jaar, hierin komen verschillende 
zaken naar voren. Als voorleesmoe-
der begeleid ik, één keer in de week 
een half uurtje, de kinderen van 
groep 3 met lezen.

Waarom doe je vrijwilligerswerk en 
wat vind je er leuk aan?
Ik was voorheen coach bij het korf-
bal van mijn oudste zoon, maar 
die wilde stoppen en ik dus ook. Ik 

wilde heel graag wat voor de sport 
blijven doen en hoorde dat ze op 
zoek waren naar een administratief 
‘iemand’. Ik heb aangeboden dat 

ik graag wilde helpen! Ik vind 
het heerlijk om met cijfer-

tjes te werken. Op school 
was ik eerst luizenmoe-
der, maar dat kwam niet 
meer uit, in verband met 
mijn werk. Ik wilde nog 
wel wat doen voor school 
en heb me aangemeld bij 

de MR. Hierdoor blijf ik goed 
betrokken bij de basisschool.

Heb je tips voor mensen 
die overwegen vrijwilligers werk te 
gaan doen?
Ga iets doen waar je hart ligt, dan 
blijft het leuk!

Heb je naast het vrijwilligerswerk 
nog tijd voor andere hobby’s, zo ja 
welke?
Gelukkig wel. Ik hou van series/
films kijken, haken, lezen, race-
fietsen en knutselen in mijn bullet 
journal. 

Wil je verder nog wat zeggen 
tegen de mensen in ons dorp 
Donkerbroek?
Wees positief naar vrijwilligers 
toe. Zij doen dit vrijwillig en met 
enthousiasme. Ieder doet zijn best. 
Wil je ook wat betekenen voor het 
dorp, de sportvereniging of wat dan 
ook, meld je aan! Er worden altijd 
mensen gezocht.

Een nieuwe rubriek in de krant:

Vrijwilliger in het dorp

Ga iets
doen waar

je hart
ligt!

Data
verschijning
Op ’e Hichte

• 28 juni
• 27 september
• 25 oktober
• 29 november
• 20 december

Voor al uw trouw-en rouwarrange-
menten. Decora Bloembindsters, 
Sietske Kamminga 0516-491761; Aaf-
je Rooks, 0516-491299. Kijk ook eens 
op onze website: www.decorabloem-
bindsters.nl

Voetfirst Verlaan, gediplomeerd Pe-
dicure, Wilma Verlaan, Herenweg 
39, Donkerbroek, tel.: 0516-426068, 
lid Provoet. Behandeling volgens af-
spraak

Geboortekaartje nodig? Of een trouw-
kaart, jubileumkaart, verhuiskaart? 
BVK grafisch vormgever heeft heel 
veel keus. Kom gerust een keer langs 
op Mr. Jongebloedstrat 1 in Hauler-
wijk, tel. 06-20060378 of kijk alvast op 
www.bvkvormgever.nl

BROEKJES
Zomerreisje 
reiscommissie 
ouderen
De reiscommissie ouderen Haule 
organiseert op woensdag 10 juli 
a.s.de jaarlijkse dagtocht,eerst naar 
Ossenzijl voor een boottocht door 
de Weerribben. In Vledder een heer-
lijk 3 gangen diner. Daarna bezoe-
ken we op landgoed Welgelegen 
in Koekange, het blikmuseum van 
Mieneke Bout,het beloofd weer een 
mooie reis te worden. Opstapplaats: 
08.30 uur dorpshuis De Mande 
Haule, 08.45 uur cafetaria Stap es 
In Donkerbroek. Aankomst Haule 
: omstreeks 17.30 uur. Kosten : 45 
euro p.p. Opgave,graag voor 30 juni 
bij : Roel Hoogkamp 0516-850481 
of Reinder Hofstede 0516-577755
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BOONSTRA

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

www.postmahoveniers.nl

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

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen
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Maand vijf sinds het beginnen van deze column 
komt tot een eind en nog steeds zijn er zaken 
die opvallen en waar over te schrijven is. Zo is 
er de kapper. Waar ik eerder mezelf verwende op een tripje naar een 
echte barbier, waar je bij binnenkomst een biertje aangeboden krijgt en 
er veel gesproken word over de vrouwen die thuis zitten en de motoren 
die in de garage staan, is deze er helaas hier niet. Hierdoor heb ik toch 
een keuze moeten maken uit wat er beschikbaar is in deze omgeving en 
dit is letterlijk “iene miene mutte” geworden. En ik kan zeggen wat ik 
wil, maar ondanks dat ik niet graag wissel van kapper, ben ik tevree met 
de keuze en kom toch thuis met bijgewerkte “rupsen” (wenkbrauwen) 
en een strakke coupe. Enige verschil is dat hier gepraat wordt over 
vakanties, het weer en wat er de komende dagen op de planning staat. 
Nu we hier een tijdje wonen en we natuurlijk steeds meer mensen leren 
kennen, begin ik iets raars te merken aan mijzelf. Eerder liep ik heel 
erg in mezelf gekeerd rond liep door de stad en wat er om me heen 
gebeurde en wie er om me heen liepen, kon mij niets schelen. Nu loop 
ik door het dorp heen en onbewust weet je dat de kans om bekenden 
tegen te komen veel groter is, dus je bent veel oplettender over wie er 
om je heen zijn. De auto die er aan komt, de mensen die je tegenkomt 
in de supermarkt, die ene fietser die van links komt, maar je toch voor-
rang geeft, want dat kan een bekende zijn. Overal ben ik nu oplettend 
of ik iemand ken en of ik niet vergeet te groeten. Nou weet ik niet of 
andere mensen dit ook aan zichzelf gemerkt hebben, maar ik vond het 
een noemenswaardig iets over hoe je merkt dat je zelf beïnvloed wordt 
door het wonen in een pittoresk dorpje.
Nou zeg ik meermaals in de afgelopen columns dat dit dorpje pittoresk 
is, dus even tussendoor een definitie van pittoresk die ik online vond. 
Mogelijk moet ik hier namelijk op terug komen.
“Pittoresk: mooi om te zien en met de uitstraling dat het leven er rustig 
en prettig is”
Wij zitten lekker samen op de bank te genieten van wat Netflix ons te 
bieden heeft, tot ongeveer 14:00. Ik zet de film op pauze om net even 
wat te drinken te pakken als ik op kijk en een invasie zie van voertuigen 
uit de oorlog. Nou heb ik veel dingen voorbij zien komen toen we in de 
stad woonden, maar ik kon nog niet zeggen dat ik ooit een tank voor 
het huis langs had gehad. Met groot lawaai denderen de voertuigen 
door het dorp en het was geweldig om te zien, maar op dat moment was 
Donkerbroek iets minder rustig, maar wel spectaculair. 
Tot volgende maand.

VREEMDE 
VOGELS

Op 27 april rond kwart over 2 was het zover, de Fryske Oranje Tocht trok door Donkerbroek. Dit jaar was het 
laatste stuk van de route vanaf ‘t witte huis extra speciaal doordat de Sherman tank “Liberty for Queenie” 
meereed in de optocht. Deze tank was even na 12 uur al voor het eerst gesignaleerd op de dieplader bij ’t 
witte huis en trok al snel bekijks. Voor wie nog even wil nagenieten van de legervoertuigen staat er een 
filmpje van de aankomst in Donkerbroek op de facebook pagina van Op’e Hichte. (Foto: Wieger Visser)

Legervoertuigen nemen voor even 
Donkerbroek over

Tijdens de stille tocht werd de grote 
krans gedragen door Anke Nienke 
Rooks en daarna afgewisseld door 
Famke en Silke Stoker. Even voor 
achten kwamen alle mensen aan en 
stelden zich op rond het monument 
van Luite. De blazers van beide 
muziekverenigingen die ons dorp 
rijk is, Muziek vereniging Excelsior 
en Chr. Brassband De Bazuin, speel-
den bij aankomst op de begraaf-
plaats no. 29 “Blijf bij mij Heer”. 

Toen was het acht uur en tijd voor 
2 minuten stilte ter nagedachte-
nis voor alle slachtoffers die zijn 
gevallen tijdens de Tweede Wereld 
oorlog. 
Na de ruim 2 minuten echte stilte 
werd de Taptoe gespeeld door Gerrit 
Oldersma, waarna de mooi opge-
maakte krans werd gelegd namens 
de gemeente Ooststellingwerf 
door Berend Leistra (raadslid) 
en de tweeling Famke en Silke 

Stoker. Ook werd namens basis-
school de Twirrewyn een bloemstuk 
gelegd door Giel van de Wolfshaar 
samen met Anke Nienke Rooks. 
Namens de Protestantse Gemeente 
Donkerbroek-Haule legden voorzit-
ter van de kerkenraad Harma van 
Dam-Zomer en haar man ook een 
bloemstuk bij het monument neer. 
Na de kranslegging werd door de 
aanwezige blazers het Wilhelmus 
gespeeld en daarna liep iedereen 
langs het monument van Luite om 
zo uiteindelijk de begraafplaats weer 
te verlaten na de plechtige en eer-
volle ceremonie.

Tekst en foto: Jeroen van Dijk

Dodenherdenking Donkerbroek 2019
4 mei rond half acht verzamelden de eerste dorpsgenoten zich 
bij de Laurenstsjerke voor de stille tocht richting de begraaf-
plaats. Om 19.45 liepen alle mensen onder politiebegeleiding 
over de Herenweg naar de Kerkereed, waaraan de begraafplaats 
is gelegen. 

’s Morgens 4 mei werden we (afde-
ling Gorredijk en Haulerwijk e.o.) 
vanaf huis met auto’s opgehaald. 
Samenkomst was bij ’t Witte Huis 
in Donkerbroek. Vertrek om 9.30 
uur. Door een kleine hindernis 
vertrokken wij als laatsten om 9.45 
uur. 

De grote weg op richting Drachten, 
afslag Heerenveen- West. Naar het 
industrieterrein “Kanaal”. Deze weg 
volgen naar onze rondvaartboot van 
Bedrijf H.van Dijk. Om 10.30 uur 
gingen we aan boord en we ver-
trokken om 11.00 uur. We werden 
welkom geheten en kregen daarna 
koffie met cake. Wij zaten met 2 
dames van Gorredijk aan tafel bene-
den en dat was heel gezellig. Na de 
koffie kregen we een comsumptie 
aangeboden.

Zo vaarden we richting Terherne 
tussen de boerderijen aan weerskan-
ten door. Met het vee in het land. 
Even aangelegd in Terherne, want 

daar werd de catering aan boord 
gebracht.Daarna gingen we over het 
Sneekermeer. Hoge golven, maar 
het was droog, wel veel wind en af 
en toe zon. Om 12.30 uur kregen we 
een stamppotdiner van boerenkool 
en hutspot met worst en spekjes, wat 
erg lekker was. Als toetje kregen we 
ijs na. Na een rondje Sneekermeer 
zo weer op Terherne aan, de slui-
zen door. Langs het treinspoor van 
Heerenveen –Joure. Op de terugreis 
kregen we weer een drankje met een 
hartige hap erbij. Langs Jachtwerf 
“Kaap Hoorn” terug naar het indu-
strieterrein “Kanaal”.

Hier stonden auto’s en taxi’s al op 
ons te wachten om ca 15.00 uur.
Het was een mooie geslaagde dag 
en we keerden voldaan huiswaarts 
van af Heerenveen, Drachten naar 
Donkerbroek terug.

Een tevreden gast 
van de Zonnebloem.

Boottocht van “De Zonnebloem”

Kledingbeurs
Op zaterdag 13 april was de kle-
dingbeurs met voorjaars en zomer-
kleding in Pro Rege. Na een dag 
alle binnengekomen kleding te heb-
ben gesorteerd, was het een prach-
tig gezicht: zoveel rekken vol met 
jurkjes, blouses, jasjes. Geweldig al 
die tafels vol met broeken, shirts, 
truien, schoenen ect. Wat hebben 
de vrijwilligsters hard gewerkt om 
alles klaar te krijgen en wat was 
het zaterdagmorgen gezellig toen 
de mensen die gebruik maken van 
de voedselbank kleren voor zichzelf 
en hun gezin konden uitzoeken. 
Met volle tassen en blij gingen ze 
naar huis. ’s Middags werd er nog 
voor € 41,50 verkocht. Dit bedrag 
hebben we bestemd voor de voedsel-
bank. De overgebleven kleding heeft 
een goede bestemming gekregen 

bij Dorcas. Iedereen die mee heeft 
geholpen om deze actie te laten 
slagen en kleding heeft geschonken, 
hartelijk dank. In oktober gaan we 
een najaar kledingbeurs organise-
ren, dus bewaar alvast uw kleren, 
schoenen, jassen ect. hiervoor! 

De diaconie
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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

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

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

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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DORPSAGENDA

JUNI
3 13:30-17:00 Mr. Brunstingweg: Buitenspeeldag
4 20.15 Outdoor Fitness Park: gratis clinic door Guus Hoekstra
8 20.00 Café Donkerbroek: Donkerbroek Open Single Dart 
 Toernooi
8-10 Kunstroute Ooststellingwerf
11 20.15 Outdoor Fitness Park: gratis clinic door Guus Hoekstra
12-15 Avondvierdaagse Bakkeveen
14 15.00 Sportpark Ontwijk: seizoensafsluiting jeugdleden SV 
 Donkerbroek
 19.00 Sportpark Ontwijk: Seizoensafsluiting senioren, 
 vrijwilligers, trainers, enz. met o.a. Levend Tafel Voetbal.
15 Frans Turksma Toernooi en Goud van Oud
18 Muziekvereniging Excelsior wc-papier actie 
 20.15 Outdoor Fitness Park: gratis clinic door Guus Hoekstra
22 Actief Donkerbroek: Buitenvolleybaltoernooi
25 20.15 Outdoor Fitness Park: gratis clinic door Guus Hoekstra
27 14:30-16:00 Pro-rege: Inloopmiddag film

Inloopavonden
Na het uitgaan van de enquête 
waarbij Donkerbroek duidelijk 
gemaakt heeft, dat er geen draag-
vlak is voor het verkeersplan van de 
Gemeente Ooststellingwerf (<4%), 
heeft Dorpsbelang Donkerbroek een 
tweetal inloopavonden georgani-
seerd. 

Voor de eerste avond zijn de omwo-
nenden via een persoonlijk schrij-
ven uitgenodigd, de tweede avond 
kregen de overige dorpsgenoten 
gelegenheid om de plannen voor 
het nieuwe DoarpsSintrum (wat 
uiteraard nauw verbonden is met 
de inrichting van de omgeving) in 
te zien.

Beide avonden werd ruim de tijd 
genomen om met mensen te spre-
ken, vragen te beantwoorden, toe-
lichting te geven op (het ontstaan 
van) de plannen van Dorpsbelang, 
de besturen van het Dorpshuis, 
PKN/Pro Rege en SV Donkerbroek 
afdelingen gymnastiek en Korfbal. 

Tijdens de avonden is ook het ver-
keersplan nog diverse malen ter 
sprake gekomen en zijn nog enquê-
tes ingevuld. Dorpsbelang organi-

seerde deze avonden op verzoek van 
verschillende dorpsbewoners.

De verkregen informatie tijdens de 
avonden worden waar mogelijk 
meegenomen in de plan-
nen en / of worden waar 
nodig nader onderzocht.

De stemming tijdens 
beide avonden was posi-
tief, aanvullende ideeën 
en lovende woorden wer-
den genoteerd, hier en 
daar kritische vragen konden 
over het algemeen naar tevreden-
heid worden beantwoord.

Overleg werkgroep
In overleg met de betrokken bestu-
ren zijn de diverse onderzoeken 
die door Dorpsbelang uitgevoerd 
zijn nader toegelicht. Inzicht en 
transparantie in de onderbouwing 
van de plannen, is van belang voor 
alle betrokken partijen, aangezien 
die naast de wensen en eisen van 
de gebruikers tevens de kaders en 

beperkingen aangeven van het pro-
ject. Dorpsbelang tracht deze, 
met behulp van diverse des-
kundigen zorgvuldig uit 
te werken.

Doarpswurk
In mei zijn er diverse 
overleggen geweest 
met een adviseur van 
Doarpswurk. Hij voorziet 
Dorps-belang van waardevolle 
adviezen, zowel inhoudelijk als pro-
cesmatig en fungeert als gids in het 
politieke landschap. Daarnaast is er 
een eerste overlegmoment geweest 
tussen Doarpswurk en de besturen 
van Dorpshuis en Pro Rege, zodat 
het pad om onder één rechtsvorm 
verder te gaan ingeslagen kan wor-
den. Tijdens deze overleggen zullen 
de wensen en voorwaarden voor 
de samenwerking verder worden 
uitgewerkt.

Overleg fracties 
Gemeente Ooststellingwerf

Naar aanleiding van 
de tips en het ‘huis-
werk’ wat Dorpsbelang 
Donkerbroek in febru-
ari meekreeg vanuit de 
gesprekken met de frac-
ties van de Gemeente 

Ooststellingwerf, zijn 
opnieuw gesprekken met alle 

fracties geweest. Er is een update 
gegeven over de stand van zaken 
op het gebied van financiën, zelf-
werkzaamheid, draagvlak en duur-
zaamheid. Dorpsbelang is heel 
blij deze inhoudelijke gesprekken 
aan te kunnen gaan, om zo aan te 
kunnen tonen hóe participatie in 
Donkerbroek vormgegeven wordt. 

Projectplan en berekeningen
Met alle berekeningen, onderzoe-
ken en onderbouwingen op zak, 

Ontwikkeling DoarpsSintrum Donkerbroek
In de periode tussen de nieuwsbrief van april 2019 en heden, 
is Dorpsbelang bezig geweest met het inventariseren van de 
gegevens die nodig zijn om te komen tot een verder onderbouwd 
plan voor het DoarpsSintrum. 

Een groot aantal dorpsbewoners was 
erop uitgetrokken om de onthul-
ling mee te maken, evenals diverse 
media. Hoe mooi dat deze bijzon-
dere historische naam, nu opnieuw 
een plek heeft gekregen over de 
vaart in Donkerbroek.

Het schip Koopmans Welvaart deed 

begin 20e eeuw dienst als beurt-
schip op de turfroute en later tijdens 
de tweede wereldoorlog opnieuw, 
om voedsel en grondstoffen te ver-
voeren. In die tijd heeft het schip 
(hoogstwaarschijnlijk) ook als ver-
binding dienst gedaan. Dwars in 
de vaart gelegd vormde het een 

oversteek tussen beide oevers tij-
dens de oorlog, toen de brug niet 
gebruikt kon worden. De Koopmans 
Welvaart doet in Drenthe nog altijd 
dienst als rondvaartboot, nu met de 
naam Johannes Veldkamp. 

Corrie Mulder zond de naam in 
met de prijsvraag die Dorpsbelang 
daarvoor uitschreef eind vorig jaar. 
Hiermee maakte zij een stukje fami-
liegeschiedenis zichtbaar in de his-
torie van Donkerbroek.

Koopmans welvaartdraai feestelijk onthult

15 mei jl. was het zover. Aangekleed door de toneelvereniging, 
een formeel tintje, een ontroerend moment, een poppende 
champagne kurk en de Koopmans Welvaartdraai was geopend. 

Woensdag 15 mei jl. was het zover; 
de opening van de Outdoor Fitness. 
Met bijdragen van de Gemeente 
Ooststellingwerf, Rabobank 
Coöperatiefonds, Mienskipsfûns 
Provinsje Fryslân, Berkoper fonds, 
kon Dorpsbelang Donkerbroek dit 
project realiseren. 

Nu ook de afwerking en groen-
voorziening een feit zijn en het 
park al ontdekt is door menig 
Donkerbroeker, werd het tijd voor 
de officiële opening. 

Na een introductie van de voorzitter 
van Dorpsbelang, Tsjeard Jongsma 
en onze eigen Burgemeester Sietse 

Dijkstra, werd door Wout Zijlstra 
het park geopend. De openings-
handling bestond uit het verwijde-
ren van de zware obstakels die voor 
de ingang lagen. 

KookNzo zorgde voor de innerlijke 
mens met wat gezonde versnape-
ringen tijdens de fitness clinic die 
Wout aansluitend verzorgde.

Ook gebruik maken van het park, 
maar nog wat koudwatervrees 
of behoefte aan instructie? Guus 
Hoekstra, fysiotherapeut, is komen-
de 4 weken op dinsdagavond van 
20.15u - 21.15u aanwezig voor bege-
leiding. Guus doet dit kosteloos.

Sterke man Wout Zijlstra 
opent Outdoor Fitness

zijn deze inmiddels samengevoegd 
tot een projectplan. Hieraan zijn 
uiteraard ook de dekkende exploi-
tatiebegroting en de begrote daad-

werkelijke bouwkosten voor 
duurzame bouw toege-
voegd (in tegenstelling 
tot de ramingen voor 
traditionele bouw in het 
eerdere plan). 

Diverse malen beaamd 
tijdens de gesprekken 

met de fractie, wordt het 
steeds duidelijker dat het plan voor 

Donkerbroek raakvlakken heeft met 
heel veel pijlers en speerpunten van-
uit de Gemeente Ooststellingwerf, 
de provinsje en maatschappelijke 
ontwikkeling:
• Participatie
• Duurzaamheid (circulariteit en 

CO 2 neutraal in 2030)
• Leefbaarheid en samenleving
• Bestrijding van eenzaamheid
• De kerkenvisie
• De omgevingswet, inrichting van 

de ‘ruimte’
• Sport, gezondheid en welzijn

Vervolgstappen
Komende periode zal Dorpsbelang 
Donkerbroek de updates presente-
ren aan het college van B&W en 
zal het complete plan aangeboden 
worden aan de raad. Het verzoek dat 
daarbij gedaan wordt zal zijn om te 
onderzoeken op welke manier het 
mogelijk is:

• om voor de omgevingsinrichting 
tegemoet te komen aan de wensen 
van het dorp door te kiezen voor 
het alternatieve (door het dorp 
gedragen) verkeersplan / omge-
vingsinrichting: Schoolstraat in 
- parkeerplaats voor parkeren en 
tút en d’r út - rijbaan voor auto’s 
en afzonderlijke fiets-/ voetgan-
gersstrook voor het huidige Pro 
Rege langs eruit.

• een bijdrage te leveren aan het 
nieuwe DoarpsSintrum incl. gym-
zaal. Hiervoor in 2019 de intentie 
uit te spreken, zodat binnen nu 
en 3 jaar gestart kan worden met 
de sloop-/bouw werkzaamheden 
(afgestemd op de vernieuwbouw 
van Basisschool De Twirrewyn).

De stemming
was beide
avonden
positief!

“Hij voorziet
Dorpsbelang

van waardevolle 
adviezen”

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910
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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

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

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

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

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES
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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”

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:

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 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

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



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek mei 201913

dagen worden de jongen geboren 
en worden ze door beide ouders 
verzorgd. Dit in tegenstelling van 
het broeden, wat alleen door het 
vrouwtje gebeurt. Na het uitvliegen 
worden ze nog ongeveer 14 dagen 
door beide ouders verzorgt. Als het 
een voedselrijk gebied is kunnen 
er nog twee en soms drie legsels 
volgen.

De kleur is een grijze ondergrond 
die is bedekt met donkerbruine 
vlekken. Vandaar ook de verklaring 
van de Friese naam. Dan is er nog 
een lijster die er veel op lijkt dat 
is de Grote Bonte Lijster met als 
belangrijk verschil de grote van het 
dier. Daar later maar eens een ver-
haal over.

Ook de lijsters laten het voorjaar 
duidelijk horen. Het is voornamelijk 
de kleine lijster die op dit moment 
haar aanwezigheid duidelijk laat 
horen. Dat is het mooie van de 
vogels die vroeg in het voorjaar 
zingen. Zingt in de winter alleen het 
roodborstje en de winterkoning daar 
is nu de kleine of de zanglijster bij 
gekomen. Nu zijn ze nog gemakke-
lijk te onderscheiden want over een 
poosje dan zingt alles door elkaar, 
dan moet je wel een echte kenner 
zijn om de soorten onderling te 
herkennen. Sommige mensen kun-
nen dat feilloos die herkennen elk 
piepje en dan weten ze met welke 

soort we te maken hebben. Een 
belangrijk hulpmiddel om de gelui-
den te herkennen is de aanschaf van 
geluidsbandjes die te verkrijgen zijn 
bij de vogelbescherming. Dat was 
voorheen zo, maar tegenwoordig is 
er een app voor op je mobieltje en 
kun ze je gelijk in het terrein beluis-
teren. Veel gemakkelijker, en dat is 
wel belangrijk want waar gezongen 
wordt is dat vaak een teken dat 
er een territorium wordt afgeba-
kend en is er een broedgeval. Want 
vogels zingen niet om onze oren 
te plezieren maar er wordt tegen 
indringers duidelijk gemaakt ‘Dit is 
mijn plekje en wegwezen jij’. Ook 

wordt er gezongen om een vrouwtje 
te lokken naar die plek want ‘dit is 
een heel mooi plaatsje om een nest 
te bouwen en hoor eens hoe ik mijn 
best voor je doe’. In de vogelgidsen 
wordt vermeld dat de soort een door 
trekker is in grote aantallen. Maar 
een klein gedeelte is standvogel en 
dat zullen ongetwijfeld de uitbun-
dige zangers zijn die wij horen. Wel 
is de soort in aantal bij ons sterk 
toegenomen.

Beschrijving 
De vogel haalt ongeveer een totale 
lengte van 15 tot 20 cm. Opvallend 
is de wijze waar op ze voedsel zoeken 
dat is meestal op grasland (gazon) 
en daar gaan ze steeds met spron-
gen voor uit. Het voedsel bestaat 
hoofdzakelijk uit wormen en andere 
insecten die bovengronds zijn. Ook 
zijn ze liefhebbers van slakken. Als 
die in een huisje zitten, nemen ze 
die mee om ze ergens op een hard 
voorwerp open te maken. De inhoud 
wordt smakelijk op gepeuzeld. Ze 
maken hun nest in struiken en 
andere lage begroeiing en daar leg-
gen ze 4 tot 6 lichtblauwe eieren in. 

Na een broedperiode van 14 tot 16 

Kleine of Zanglijster
Latijnse naam: Turdus philomelos
Fryske namme: Bûnte Klyster

Pasta Carbonara
(met spekjes en roomsaus)
Lekker en snel pastagerecht!
Nodig voor 4 personen:
1 eetl (zonnebloem) olie * 100 gr 
spekreepjes of blokjes * 500 gr pasta 
* 1 courgette * 2 teentjes knof-
look (gehakt) * 300 gram tuinerw-
ten (doperwtjes) diepvries * 2 flesjes 
kookroom * 1 bakje platte peterselie 
(ca. 20 gr) fijngesneden * zout en 
zwarte peper

Bereidingswijze:
Kook pasta (maakt niet uit welke) af 
volgens de aanwijzingen op de ver-
pakking * Ondertussen gaat u bezig 
met de saus
Verhit de olie in een hapjespan en 
bak de spekblokjes in ongeveer 5 
minuten * Laat de spekjes uitlek-
kenop een vergiet
Maak de hapjes pan schoon en doe 
de kookroom hierin * Laat deze iets 
inkoken tot ie iets dikker is * Halveer 
ondertussen de courgette in de leng-
te en verwijder de zaadlijsten met 
een theelepel * Snijd in stukjes van 
1 cm * Voeg de courgette samen met 
de knoflook en wat peper toe aan de 
kookroom * Laat een paar minuten 
zachtjes koken * Doe dan de erwtjes 
en de peterselie erbij * U kunt een 
beetje peterselie bewaren zodat u dit 
voor het opdienen over het gerecht 
kunt strooien
(Als u de saus nog iets dikker wilt 
hebben, kunt u dit met maizena of 
aardapelzetmeel doen)
Tot slot voegt u de spekjes weer toe * NOTE: de spekjes zijn van zichzelf 
al zout, dus weest u voorzichtig met het toevoegen van zout 
Als de pasta gaar is en afgegoten kunt u deze afmaken met de saus. U 
beslist zelf of u alles door elkaar wilt doen, of dat u de pasta en de saus 
apart serveert.
Lekker eten!

Erik en Yvonne Klos

De recepten die wij in de Op 
e Hichte zetten komen ook 
terug in onze afhaalmaaltij-
den! 1 keer in de 14 dagen 
kunt u bij ons maaltijden 
ophalen. Deze kunt u voor-
af bestellen en worden vers 
voor u gekookt. Meer infor-
matie? Dat kan telefonisch 
0519-492055 of per email 
info@kooknzo.nl

Om 11 uur konden de 42 deelne-
mers van start en sommigen had-
den voor 11 uur de eerste klanten. 
Er was van alles te koop, oude 
en nieuwe artikelen, zelfgemaakte 
artikelen en een hapje en drankje 
ontbraken ook niet. De één had alles 
uitgestald op de oprit en zat lekker 
in het zonnetje te wachten op de 
kopers en de ander had zijn garage 
omgetoverd tot een winkeltje. Veel 
dorpsgenoten waren op de been om 
even een kijkje te nemen. 

Na zelf een klein rondje gedaan 
te hebben, kon ik concluderen dat 
iedereen deze dag als positief heeft 
ervaren. De één een succesvollere 
dag dan de ander, maar dat mag de 
pret niet drukken. Het moet zijn 
naamsbekendheid ook nog krijgen 
natuurlijk. Al met al kan ik wel 
zeggen dat de het een geslaagde 

en gezellige eerste Garage Sale is 
geweest. Nu moeten we dit natuur-
lijk ook volhouden en daarom hoop 
ik dat we met z’n allen de schouders 
er onderhouden om er nog een 
succesvollere dag van te maken. Ik 
ga in ieder geval mijn best doen 
om voor de naamsbekendheid te 
zorgen. En het zo goed mogelijk 
blijven promoten. 

Ik wil de deelnemers heel erg bedan-
ken voor hun vertrouwen. Ik hoop 
dat jullie weer enthousiast mee gaan 
doen op zaterdag 14 september. Heb 
je niet mee gedaan, maar het lijkt 
je toch wel heel leuk, geef je op. 
Heb je mee gedaan en je hebt nog 
spulletjes over of nieuwe spullen 
verzameld. Of je vindt het gewoon 
leuk om mee te doen, vanaf dinsdag 
11 juni komt er op Facebook weer 
een aanmeld bericht te staan. Onder 

dat bericht kun je je straatnaam en 
huisnummer doorgeven. Nog geen 
lid van de Facebookgroep, doe dat 
vandaag dan nog. Hier komt alle 
informatie op te staan die te maken 
heeft met de Garage Sale. Liever 
per mail je aanmelden ook dat kan. 
Stuur een bericht met je straatnaam 
en huisnummer naar: garagesale-
donkerbroek@gmail.com

Bezoekers en kopers jullie ook heel 
erg bedankt, wij verwelkomen jullie 
graag de volgende Garage Sale op 
zaterdag 14 september weer. Hou de 
dorpskrant en de Facebookpagina in 
de gaten voor alle informatie. 

Mochten jullie nog tegen dingen 
aan zijn gelopen laat mij dit dan 
weten. Ik sta open voor alle sug-
gesties, tips en andere feedback. 
Voor mij is dit ook de eerste keer en 
daarom zal het niet helemaal per-
fect zijn gegaan. Heb je nog vragen 
of andere informatie willen ook dan 
mag je mij altijd mailen.

Groetjes Annelies
Garage Sale Donkerbroek
E-mail:
garagesaledonkerbroek@gmail.com
Facebook: Garage sale Donkerbroek

Foto: Jenny Bosma-Veenstra

Een geslaagde eerste Garage Sale
De eerste editie van Garage Sale Donkerbroek heeft plaats 
gevonden op zaterdag 11 mei jl. In enkele straten reden om 10 
uur al auto’s rond die zoekende waren. 

Inleveren kopij krant
De kopij van de krant kunt u
inleveren via ons mailadres:

dorpskrant.opehichte@gmail.com 

Advertenties:
(0516) 49 16 14 of 49 16 61

en het e-mailadres

Zie verder colofon op pagina 3!
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Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie   

h Onderhoud   

h Verbouw
h Timmer-, 

tegel- en 
metselwerk

Theo Kamminga

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

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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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

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek mei 201915

grote cobra op de andere toren is op 
deze wijze gemaakt.

Na vele verhalen van Gregorius 
gingen we terug naar De Steen. 
Hier werd eerst plechtig staande 
beloofd dat niemand het recept van 
de gehaktbal die wij nu zouden 
maken, verder zou vertellen. Alle 
ingrediënten hiervoor stonden al 
klaar. Iedereen trok een paar zwarte 
handschoenen aan en het kneden 
en vormen van een gehaktbal kon 
beginnen. 

Ondertussen hoorde je aan alle 
kanten wat er thuis zoal nog aan 
toegevoegd werd. De gehaktballen 
werden van naam voorzien en in 
de keuken gebakken. Door mid-
del van een kleine quiz werd onze 
opgedane kennis nog even getest en 
kon Harmke Visser met de gouden 
gehaktbal verrast worden. 

Een “gouden gehaktbal”met salade 
en frites ging er na gedane arbeid 
smakelijk in. Voldaan ging men, 
met de eigen gefabriceerde gehakt-

bal, weer naar huis. Al met al was 
het een hele leuke en zelfs leerzame 
middag. 

Het HD Tentfeest Donkerbroek 
wordt dit jaar gehouden op Vrijdag 
5 en Zaterdag 6 Juli en zal plaats-
vinden op het festivalterrein dat is 
gelegen aan het begin van het dorp, 
inmiddels de welbekende vaste loca-
tie voor het HD Tentfeest. 

Na een zeer succesvolle editie 
van het Dorpsfeest 2018 is het dit 
jaar weer tijd voor een gewoon 
Tentfeest. Zo denkt het bestuur van 
HD Tentfeest Donkerbroek er ech-
ter helemaal niet over. “Elke editie 
moet speciaal zijn en we proberen 
ook telkens iets toe te voegen om 
het publiek het echt naar de zin te 
maken”, aldus Hedde Cazemier.

“We zijn de afgelopen jaren sterk 
geprofessionaliseerd en daardoor 
ook gegroeid als Tentfeest. We kun-
nen het publiek echt prima facili-
teiten bieden en dat wordt gewaar-
deerd”. Maar het belangrijkste blijft 
natuurlijk de muziek. Ook dit jaar 
heeft HD Tentfeest weer twee mooie 
acts te bieden. Op Vrijdagavond 5 
Juli komt Q-Music met een avond-
vullend programma en op 6 Juli 
komt Coverband Flame het publiek 
in vuur en vlam zetten.

“Dat we het feest aftrappen met 
een Food Festival is inmiddels al 
bijna traditie. We zijn blij ook dit 
jaar weer een gevarieerd culinair 
programma te kunnen bieden voor-
afgaand aan het tentfeest, vervolgd 
Cazemier. 

Het Food Festival opent 
op 5 Juli vanaf 17:00, de 
toegang is gratis. Terwijl 
de kinderen zich prima 
kunnen vermaken met 
een speciaal georgani-
seerde kinderactiviteiten 
valt er op culinair gebied van 
alles te ontdekken. Van speciale 
broodjes, tot desserts, van vis tot 
vlees en salades, alles verzorgd 
door een selectie van ondernemers 
uit Donkerbroek.. Daarnaast zorgt 
Orange River, een band met roots 
in Donkerbroek en Makkinga, voor 
de muzikale omlijsting.

“We hebben veel gehad aan alle 
feedback over het Food Festival en 
dit zoveel mogelijk meegenomen 
in de organisatie en planning voor 
dit jaar. We nemen alle respons heel 
serieus, we willen natuurlijk nie-
mand teleurstellen” zegt Cazemier. 

Op Vrijdag 5 Juli komen de DJ’s van 
Q-Music de tent op stelten zetten 
met een uitgebreide show, inclusief 
het populaire “Foute Uur”. Fout, 
fouter, foutst. Maar zo lekkerrr!! Dat 
is de muziek tijdens Q-Music the 
Party, 4 uur lang gouden hits die 
vast in je geheugen staan. De DJ’s 
van Q-Music trekken je onweer-
staanbaar mee in een warm bad vol 
guilty pleasures. 

Q-Music the Party wordt verzorgd 
door 2 DJ’s en uiteraard nemen ze 
de razend populaire Q-goodies mee! 

Download alvast de Q-Music stem 
app, zodat jij zelf de muziek kan 
bepalen op deze avond. 

Zaterdag 6 Juli is het de beurt aan 
Coverband Flame en DJ Martijn. 

FLAME staat voor een top show, 
waarbij je wordt meegezogen 

in de muzikale wereld of 
the most famous dance 
classics, rock of the 80’s, 
trance of the 90’s tot oer-
Hollandse meezingers 
en populaire megahits 
uit de huidige charts, die 

elkaar in een razend tempo 
zullen afwisselen. Naast de vele 

muzikale hoogtepunten zal de show 
ondersteunt worden met spectacu-
laire effecten. Deze bijzondere live 
belevenis wil en mag je dan ook niet 
missen!

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. 
Combikaartjes worden NIET meer 
verkocht.

Om ieders veiligheid te kunnen 
garanderen hanteert HD Tentfeest 
een strikt vol-is-vol beleid, dus 
KOOP je kaartje op tijd en KOM 
op tijd!

De toegang voor het Food Festival 
en de kinderactiviteiten is gratis.

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

HD Tentfeest Donkerbroek 
presenteert denderend programma
Het bestuur van het HD Tentfeest Donkerbroek presenteert het 
programma van het HD Tentfeest van dit jaar met trots. De edi-
tie van 2019 is een waardige opvolger van twee speciale eerdere 
edities. Met twee machtige feestavonden en een Food Festival 
valt er voor jong en oud wat te beleven op het feestterrein. Maak 
het mee op 5 en 6 Juli!

Twee machtige 
feestavonden

en een
Food Festival

EHBO cursus
EHBO vereniging HEMD (Haule, 
Elsloo, Makkinga en Donkerbroek)
organiseert in het najaar een 
beginnerscursus EHBO. Aan bod 
komen; reanimatie en AED bedie-
ning, toestand beoordelen van 
slachtoffer, eerste hulp verlenen 
en hulpdiensten alarmeren. De 
start van de cursus is op 2 sep-
tember en wordt gegeven in het 
dorpshuis in Makkinga. De cur-
sus bestaat uit 12 avonden van 
19:30 tot 21:30. Op 25 november is 
het examen. Informeer even bij je 
zorgverzekering, EHBO cursussen 
worden vaak geheel of gedeeltelijk 
vergoed. Voor evt. aanmelding of 
info; Tineke Goettsch 0561-421935 
of Bertus Plender 06-29075990 of 
mail naar ehbohemd@gmail.com

Rond 13.30 uur werden we opge-
wacht door familie Stroeve met 
koffie en Blokzijler brok. Al 140 
jaar staat dit café in het centrum 
van Willemsoord. De 3e genera-
tie Stroeve zwaait er nu de scep-
ter. Vooral beroemd vanwege het 
winnen van de Telegraaf Gouden 
Gehaktbal 2013, de lekkerste 
gehaktbal van Nederland. En dat 
wilden wij deze middag ervaren en 
proeven. Maar eerst werd na de kof-
fie een bezoek gebracht aan kasteel 
Olt Stoutenburgh in Blesdijke.

Gregorius Halman begon met de 
bouw hiervan in 1990 naast zijn 
woning. Hij noemde zijn levens-

werk “Olt Stoutenburgh”naar 
Toutenburgh, de middeleeuwse 
kasteelkazerne in het Land van 
Vollenhove rond 1500, waarvan nog 
een kleine ruïne rest. Het kasteel 
wordt gebouwd van oude materia-
len, zoals bakstenen. Gregorius laat 
zich inspireren ondermeer door de 
Romaanse bouwkunst, het is een 
fantasiekasteel. En fantasie heeft 
Gregorius zowel in bouw als in 
zijn verhalen. Het was, zoals hij 
zelf vertelde, altijd al zijn droom 
een kasteel te maken en toen het 
gemeentelijke licht op groen stond 
begon hij te bouwen. Hierbij handig 
gebruik makend van de geografi-
sche ligging van zijn perceel. Door 

de onderliggende kleilaag (uit de 
ijstijd) is een fundering niet nodig. 
Een opleiding in de bouw heeft hij 
niet gehad. Voorheen had hij een 
kantoorbaan en een kleding ver-
huurbedrijf.Het laatste was vooral 
te zien aan de vele paspoppen, aan- 
of ongekleed en zowel binnen als 
buiten.. Dit alles wetende werd de 
bewondering voor dit kasteel en zijn 
bouwer alleen maar groter. 

Het kasteel bestaat uit meerdere 
verdiepingen en een ondergronds 
keldergedeelte. Allerlei gekregen of 
gekochte attributen hebben een ver-
haal of linkt hij aan geschiedenis. 
Zoals de mannequinbenen boven 
op de toren. Zij verbeelden het 
“voetvolk”en moesten de vijandige 
Vikingen afschrikken. Boven op een 
toren komt nog een enorme roest-
vrij stalen griffioen. Gemaakt van 
o.a. vleesschalen en borden. Ook de 

Vrouwen op Weg naar de Gouden Gehaktbal
17 mei om 12.30 uur vertrokken 4 auto’s met 16 vrouwen op 
weg naar eetcafé De Steen in Willemsoord. Er werd voor de 
wat langere maar veel mooiere toeristische route gekozen. Een 
prachtige rit waarin we genoten van al dat frisse lentegroen.

Buitenvolleybaltoernooi
Vorig jaar is i.v.m. het dorpsfeest besloten het volleyballen over te slaan 
maar dit jaar weer op de agenda. Op 22 juni vindt het toernooi plaats op 
het sportveld achter basisschool De Twirrewyn. We starten om 13.00 uur. 
Een team bestaat uit 6 personen waarvan minimaal 3 dames. Trommel 
buurtgenoten, familie en/of vrienden op om mee te doen. Ieder team 
levert een scheidsrechter en teller. De kosten bedragen 5 euro inleg per 
team inclusief consumptie. Geef je op via actiefdonkerbroek@gmail.com 
onder vermelding van naam van het team, naam, tel.nr. en mailadres van 
het contactpersoon. De uiterste inschrijfdatum is 14 juni. Meer informatie 
via donkerbroek.nl of de Facebookpagina van Actief Donkerbroek. 

Overzicht activiteiten
22 juni: Buiten volleybal toernooi
5 juli: Suppen 
1 september: Familie fietstocht
 Outdoorrun datum nog niet bekend

Jeu de Boules in de zomerstop 
De koersbalgroep is op zomerreces om andere uitdagingen aan te gaan 
zoals reizen, fietsen, tuinieren of bijvoorbeeld groot onderhoud aan huis 
en tuin of lekker niks doen. Toch vindt men een zomer zonder een bal-
spel geen goed idee. Daarom is besloten voor de liefhebbers op woensdag 
ochtend vanaf 9.30 uur de Jeu de Boules sport te beoefenen, sportief en 
gezellig. 

Leeftijd is hierbij niet belangrijk. Enige voorwaarde die wel gesteld mag 
worden is het kunnen gooien van de ballen over een lengte van ongeveer 8 
meter. Dat valt nog enigszins mee. U hoeft niet in het bezit te zijn van een 
eigen set jeu de boules ballen. De prijzen variëren van 20,- tot 70,- euro 
voor een set van 6 of 8 ballen. Mocht u in het bezig zijn van een eigen set 
jeu de boules ballen dan bent u vrij om op een ander tijdstip te gaan. De 
baan is altijd beschikbaar.

In overleg met het dorpshuis is een ruimte aangewezen om een baan aan 
te leggen. Met hulp van Gertjan Postma en Gertjan Hilarius, door het 
beschikbaar stellen van materiaal, is al een baan aangelegd. Hier zijn we 
erg blij mee, bedankt mannen! Hiermee heeft Actief Donkerbroek, na het 
opstarten van koersbal ook een jeu de boules baan aangelegd naast het 
parkeerterrein bij het dorpshuis. Deze is inmiddels met veel plezier in 
gebruik genomen. Foto’s op Donkerbroek.nl 

Heerlijk wandelweer voor deelnemers 
wandeltocht Actief Donkerbroek 
Een kleine 60 deelnemers mocht Actief Donkerbroek verwelkomen bij 
de jaarlijkse wandeltocht. De gezinsroute van ongeveer 4 km leidde 
door wandelbos Ontwijk. De 8 en 11 km daarentegen ging om het bos. 
Halverwege de routes was bij de outdoor fitness tijd voor een appeltje, 
aangeboden door Coop Boonstra, even bijkomen en de toestellen bekij-
ken en/of uitproberen. De wandelaars vervolgden hun route door via de 
Schapendrift en Koelanden weer te eindigen waar ze was begonnen. Bij 
eethuis Stap es in. Hier wachtte een lekkere softijs als beloning voor de 
gedane arbeid. Aangeboden door Wietse en Thea Faber. Opvallend deze 
editie was het grote aantal rupsjes dat aan de bomen hing.
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Herenweg 60b 
8435 WV Donkerbroek

0516-491363 

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.
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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



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek mei 201917

Anna Koster en haar partner Robin 
Hooijenga behaalden \opnieuw de 
gouden medaille samen met het 
hoge EK limiet en hebben zich daar-
mee definitief gekwalificeerd voor 
de Europese Kampioenschappen. 
Ook Tess Offringa mag hier met 
haar partner Marten-Lin Visser 

naartoe, zij haalde hier opnieuw 
goud en bevestigde de eerder deze 
maand behaalde kwalificatie. Ties 
Oosterhof uit Donkerbroek komt 
met zijn partner Rebecca Groote 
uit in de jongere leeftijdscatego-
rie Pupillen, die nog te jong zijn 
voor het EK, maar bewees zeker 

tot de toppers van Nederland te 
behoren met opnieuw een gou-
den medaille. Pupillen trio Xante 
Anbergen, Esmee Koster en Renske 
de Jong (combiteam Acro Academy 
/ SV Donkerbroek) zette een mooie 
oefening neer in een grote categorie 
deelnemers en viel net buiten het 
podium met een prachtige vierde 
plaats. Een weekend met geweldige 
resultaten, en al deze teams mogen 
op 23 juni naar Ahoy, Rotterdam, 
afreizen om daar aan de Nederlandse 
Kampioenschappen mee te doen!

EK Limieten voor Donkerbroekster gymnasten
Op de laatste plaatsingswedstrijden voor de Nederlandse 
Kampioenschappen, die dit weekend gehouden werd in Den 
Bosch, wist de Acro Academy Noord Nederland niet alleen vele 
medailles in de wacht te slepen, maar álle teams die daarvoor 
meededen wisten ook (opnieuw) een limiet voor de Europese 
Kampioenschappen in de wacht te slepen. 

Op 4 mei jl. was de tweede plaat-
singswedstrijd voor A-pupillenduo 
Marleen van de Wolfshaar en 
Merinthe Buurlage. Ze draaiden 
een mooie oefening en straalden 
op de vloer. Een mooie vooruitgang 
t.o.v. de eerste plaatsingswedstrijd. 

Voor Marleen is dit haar eerste acro-
seizoen en gelijk instromen op dit 
niveau is al een prestatie. Ze behaal-
den de twaalfde plek. 

Voor ons A-pupillentrio Renske 
de Jong, Esmée Koster en Xante 
Anbergen een uitdaging. Bij de 
vorige plaatsing lagen de punten 
ontzettend dicht bij elkaar. Bij de 
nummers 2 t/m 8 zat er maar een 
verschil van 0,5. De teams zijn erg 
gewaagd aan elkaar in dit sterke 
deelnemersveld. Ze draaiden een 
prachtige oefening en kregen een 
mooie score! Nu was het afwachten. 
Het was tot het laatst toe erg span-
nend en uiteindelijk behaalden ze 
de tweede plaats! Met een zilveren 
medaille om hun nek gingen de 
meiden vol trots naar huis. 

B-senioren combiteam (Adonis) 
Nina van Roon, Ilse van Brenk en 
Marrit Hoogenberg draaiden twee 
oefeningen, helaas door een val bij 
de tempo-oefening behaalden ze de 
17e plaats. 

Op zondag 5 mei was het voor de 
andere combiteams (AcroAcademy) 
een spannende dag. 

De A-junioren teams Anna Koster 
en Robin Hooijenga namem het 
goud mee naar huis en behaalden 
het hoge EK limiet. Het andere 
combiteam Tess Offringa en Marten-
Lin Visser werden ook eerste èn hun 
hoge EK limiet. 

Goud op halve finale NK D/E 
Oss
Op zaterdag 19 mei vond de halve 
finale plaats in Oss. Ons E-jeugd 
trio Kristel Klooster, Romy Sluimer 
en Petra Nicolai waren hiervoor 
geplaatst. Ze lieten een prachtige 
oefening zien en dit leverde hen de 
gouden medaille op! Een knappe 
prestatie! Dit team heeft zich daar-
door uiteraard geplaatst voor het 
NK. Deze vind plaats op zaterdag 8 
juni a.s. In Oss. 

Laatste plaatsingswedstrijd 
Den Bosch A/B lijn
Op zaterdag 25 mei wederom naar 
het zuiden met vier teams. Twee 
A-pupillentrio’s en één duo plus 
een B-seniorentrio (combiteam 
Adonis). Deze wedstrijd was de laat-
ste kans voor plaatsing Nederlands 
Kampioenschap. 

Het B-seniorenteam liet een oefe-
ning in tempo en balans zien. Bij 
balans ging een element niet hele-
maal goed. In dit groot en sterk 
deelnemersveld is dit funest. Ze 
behaalden een 12e plek en net niet 
het limiet voor het NK. 

Het eerste pupillentrio Kyra 
Nieuwhof, Meike Tognini en Riann 
Horrel kwam op de vloer en liet 
een knappe oefening zien. Helaas 
leverde hen dit een puntentotaal 
van 23,4 op. Hiermee zaten ze nèt 
onder het limiet voor het NK (limiet 
23,5). 

Het pupillenduo Marleen van de 
Wolfshaar en Merinthe Buurlage 
lieten met hun mooie oefening 
wederom een mooie ontwikkeling 
zien. Met een score van 23,5 behaal-
den ze een tiende plek. Ondanks 
het behaalde NK limiet zijn ze net 
niet geplaatst voor het NK. Er gaan 
namelijk maar 8 teams door. 

Het pupillentrio Renske de Jong, 
Esmée Koster en Xante Anbergen 
(combiteam AcroAcademy) draaide 
een strakke oefening. Met een pun-
tentotaal van 24.2 stonden ze als 4e 
naast het podium. Wel hadden zij 
zich al geplaatst voor het NK! Een 
prachtige prestatie! Het NK vindt 
plaats op zondag 23 juni in de Ahoy 
in Rotterdam. 

Op zondag 26 mei kwamen de 
A-junioren combiteams (Acro 
Academy) in actie en beide teams 
Anna Koster & Robin Hooijinga en 
Tess Offringa & Marten-Lin Visser 
gingen met goud naar huis. Zij heb-
ben zich zowel voor het NK als het 
EK (Israël) geplaatst. 

Alle teams gaan zich voorbe-
reiden en volop trainen voor het 
Nederlands Kampioenschap!

Goud en zilver plaatsings-
wedstrijd Den Bosch 4 & 5 mei

Rond een uur of één werd in beide 
poules gestart met de Poulefase. 
Omdat iedere deelnemer een aantal 
caramboles op eigen niveau moet 
halen leveren de wedstrijden vaak 
veel spanning en onverwachte uit-
slagen op. 

A-Poule
In de A-poule streden 8 deelnemers 
in twee poules voor de hoogste 
plaatsen om daarna via de kruisfi-
nales in de finales zo hoog moge-
lijk te eindigen. Na veel spannen-
de partijen waar soms een paar 
caramboles beslissend waren waren 
het Frans van Dreumel, Jan Visser, 
Durk Poortinga (winnaar vorig jaar) 
en Auke Drenth die zich gingen 
meten om de eerste 4 plaatsen. In 
de kruisfinales won Durk Poortinga 
nipt van Jan Visser en wist Auke 
Drenth in een goede partij Frans 
van Dreumel achter zich te houden. 
In de troostfinale won Frans van 
Dreumel van Jan Visser. In de finale 
liep Auke Drenth al snel uit naar 
een relatief veilige voorsprong. Aan 
het eind kreeg hij het toch nog een 
beetje Spaans benauwd toen Durk 
Poortinga met een eindsprint nog 
dichtbij kwam. Maar na 3 carambo-
les in de nastoot was de 4e mis en 
wist Auke Drenth dat hij de kam-
pioen was.

De strijd om de plaatsen 5 t/m 8 
werd beslist in het voordeel van 
Wim de Vries, die Chris Hoefsloot, 
Anne Visser en Lambert Snijder 
voorbleef. De eindstand in de 
A-poule: 1. Auke Drenth - 2. Durk 
Poortinga - 3. Frans van Dreumel - 
4. Jan Visser - 5. Wim de Vries - 6. 
Chris Hoefsloot - 7. Anne Visser - 8. 
Lambert Snijder.

B-Poule
In de B-poule dit jaar ook 8 deelne-
mers. Ook hier twee poules, waarin 
de deelnemers via kruisfinales en 
finales proberen zo hoog mogelijk 
te eindigen. Ook hier veel span-
ning en wisselende kansen. In de 
poulefase was het met name in de 
B1 poule spannend tot de laatste 
partij. Uiteindelijk streden Leen van 
der Wel, Wim Wolters, René Bakker 
en Teake Soepboer om de boven-

ste plaatsen. In de kruisfinales wist 
Wim Wolters te winnen van Teake 
Soepboer en rekende Leen van der 
Wel in een spannende partij af met 
René Bakker. De troostfinale werd 
gewonnen door René Bakker. In een 
spannende finale won Leen van der 
Wel verrassend van Wim Wolters. In 
de strijd om de plaatsen 5 t/m 8 was 
Boele Weidenaar de beste, gevolgd 
door Jetse Visser, Sjoerd de Jong en 
Jan van der Veen.

De eindstand in de B-poule: 1. Leen 
van der Wel - 2. Wim Wolters - 3. 
René Bakker - 4. Teake Soepboer - 5. 
Boele Weidenaar - 6. Jetse Visser - 7. 
Sjoerd de Jong - 8. Jan van der Veen.
Namens het bestuur reikte Jan 
Visser de prijzen uit. Voor de eer-
ste drie van beide poules was er 
een trofee. En de winnaars mogen 
natuurlijk de wisselbeker een jaar 
thuis een prominent plekje geven. 

Clubkampioenen competitie 
2018-2019
Ook werden de wisselbekers voor 
de Clubkampioenen van de com-
petitie 2018-2019 uitgereikt. Bij de 
Middagploeg werd Teake Soepboer 
clubkampioen. Tweede werd nieuw-
komer Herman Boerrigter en derde 
Leen van der Wel. Pas in de laatste 
speelronden viel hier de beslissing. 
Dat was anders bij de Avondploeg. 
Clubkampioen bij de Avondploeg 
werd Sjoerd de Jong. Een constant 
seizoen werd zo bekroond met 
de eerste plaats. Op enige afstand 
werd Anne Visser tweede en Peter 
Cornelissen derde. 

Tenslotte
De organisatie kan weer terug-
zien op een geslaagd toernooi. 
Halverwege de middag kwam onze 
sponsor Eethuis Stap Es In weer 
langs met heerlijke hapjes. Ook 
danken we Pro Rege weer voor 
het gratis beschikbaar stellen van 
de ruimte en Piet Hein en Roelie 
Haveman voor hun bijdrage aan de 
organisatie. 

Het biljartseizoen van de Biljartclub 
"Sin en Wille" is hiermee afgesloten. 
In september hoopt men weer te 
beginnen met het nieuwe seizoen 
2019-2020.

Drenth en van der Wel winnen 
Stap-es-in biljarttoernooi
Afgelopen vrijdag 10 mei hield biljartclub “Sin en Wille” haar 
jaarlijkse Stap-es-In eindtoernooi in verenigingsgebouw Pro 
Rege. Zestien deelnemers waren ingedeeld in een A- en B-poule 
afhankelijk van het seizoensgemiddelde van het inmiddels afge-
lopen biljartseizoen. 

Op de foto: v.l.n.r.: Teake soep-
boer (Clubkampioen Middagploeg 
2018-2019), Durk Poortinga (2e 
prijs A-poule), Auke Drenth (win-
naar A-poule), Leen van der Wel 
(winnaar B-poule), Wim Wolters 
(2e prijs B-poule), René Bakker 
(3e prijs B-poule), Sjoerd de Jong 
(Clubkampioen Avondploeg 2018-
2019). Op de foto ontbreekt Frans 
van Dreumel (3e prijs A-poule).
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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

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

 
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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Ben jij tussen de 17 en 27 jaar en lijkt het je 
leuk om een week lang leiding te geven 
aan een groep kinderen in Appelscha? 

                     Week 1 Week 2 
                  13 t/m 20 juli’19    20 t/m 27 juli’19 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Manege Onder de Linde in Beetsterzwaag zoekt vrijwilligers.  
Wilt u onze ruiters laten stralen ?  

Bij de manege werkt een enthousiast team van ruim 60 vrijwilligers. Door het groeiend aantal ruiters 
is er behoefte aan extra vrijwilligers die onze ruiters met een beperking willen begeleiden bij hun 
wekelijkse paardrijlessen.  

De lessen worden overdag gegeven en kunnen zowel therapeutisch als recreatief zijn. Vrijwilligers 
helpen bij het op- en afzadelen en begeleiden van de ruiters en pony’s bij de les. Elke ruiter heeft één 
of meer begeleiders nodig.  Gemiddeld kost het het u 3-4 uur per week. En hiermee maakt u onze 
ruiters ongelooflijk blij!  

Het doen van vrijwilligerswerk bij Manege Onder de Linde is dankbaar werk en zorgt voor veel 
plezier. Om u een indruk te geven van onze manege : www.manegeonderdelinde.nl .  

 

Interesse om ons team te komen versterken? 
Neem dan contact met ons op via 0512-389297 of mail naar bedrijfsleider@manegeonderdelinde.nl  
We maken graag een afspraak met u om de mogelijkheden en werkzaamheden verder te bespreken!  

 

 
 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!

 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
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Armada
Schoolkorfbal
We kunnen er niet omheen: De 35e 
editie van het schoolkorfbaltoernooi 
gemeente Ooststellingwerf vond 
plaats in Donkerbroek op woensdag 
22 mei jl. 

1 prachtig sportpark Ontwijk, 21 
velden, 140 ploegen, 45 scheids-
rechters, heit en mem, voogd en 
voogdes, pakes en beppes, 8 kan-
tinemedewerkers, 1 omroeper, 1 
muziekman, 3 verkeersregelaars en 
bulten prachtige en spannende wed-
strijden. 

En …… maar liefs 19 teams van De 
Twirrewyn te bewonderen. De organi-
satie “De Schoolkorfbalcommissie” 
was uiterst tevreden over het ver-
loop. De sponsoren liepen glunde-
rend over de weide (en de prijzen 
uit te delen). 

Kortom: 1 groot, mooi feest. En de 

Twirrewyn?? 8 kampioenen. 3 teams 
die doorstromen naar de Fryske 
Kampioenschappen op woensdag 19 
juni te Hantum. Super. Met bloed, 
zweet en tranen. 
Gelukkig hebben we de foto’s nog.

Competitie jeugd

Rectificatie
Donkerbroek C1 – Lintjo C1 had 
een uitslag van 4-3 (ipv 3-4).
De aspiranten C zijn in strijd om 
het kampioenschap. Lintjo lijkt de 
beste papieren te hebben, maar alle 
ploegen ontlopen elkaar nix. Zie 
voor de komende wedstrijden www.
korfbaldonkerbroek.nl .

Pupillen D1 en E1
De pupillen D1 en E1 staan op 
moment van tikken op pole-position 
in de poule.
De pupillen D1 hebben nog niet 
een wedstrijd verloren, maar wel 2 
gelijk gespeeld. Als er werd gewon-
nen (2x) was het steeds met 1 puntje 
verschil. Ook in deze poule: weinig 
verschil in sterkte.
Donkerbroek D1 wordt wel elke 
wedstrijd geteisterd door ziekte en 
andere ongemakken en dus afwe-
zigheid van veel basisspelers. (met 
dank aan de D2 en de C1 kunnen de 
wedstrijden toch worden gespeeld).
De E1 start de voorjaarscompetitie 
met dikke cijfers (0-12), verliest de 
ene week van Moedig Voorwaarts 

Reusachtig
K O R F B A L OPGERICHT

1 JUNI:
Donkerbroek/VZK 1 tegen Club Brothers

14.30 uur: Sportpark Ontwijk

Na twee succesvolle Europacup 
wedstrijden in Italie waarbij alle 
onderdelen werden gewonnen ging 
Tristan met zijn piloot Patrick Bos 
met een goede vorm van start bij 
de eerste World Cup wedstrijd van 
dit jaar in het Italiaanse Corridonia.

Hier lag een zwaar klimparcours op 
de mannen te wachten welke niet 
op hun lijf geschreven leek. Bij de 
tijdrit kwamen Patrick en Tristan 
goed in hun ritme en lagen ze op 
medaillekoers. Maar helaas kwamen 
ze in een afdaling ten val. Gelukkig 
zonder grote schade. 

Vlak voor de finish moeste ze nog-
maals van de fiets vanwege ketting-

problemen . Uiteindelijk wisten ze 
er nog een vijfde plaats uit te slepen.

Bij de wegwedstrijd ontstond er 
al snel een kopgroep bestaande 
uit een Italiaans, Spaans, Pools en 
twee Nederlandse tandemkoppels 
waaronder Patrick en Tristan. Deze 
groep liep steeds verder uit en hier 
moest de winnaar gezocht worden. 
Op de klimmen werd telkens flink 
aan de boom geschud en Patrick 
en Tristan moesten zelfs een keer 
lossen maar wisten weer terug te 
keren vooraan. 

Aanstormend richting de finish wis-
ten Patrick en Tristan als eerste uit 
de laatste bocht te komen en ver-

sloegen in de sprint nipt het andere 
Nederlandse koppel Ter Schure en 
Fransen. Het Italiaanse koppel legde 
beslag op de derde plaats. Een toch 
wel onverwachte zege voor Patrick 
en Tristan in een zware klimkoers, 
waar ze dan ook heel blij mee zijn.

Pech en winst voor Tristan Bangma bij World Cup in Italie

Tussenstanden
veldcompetitie
(bijgewerkt t/m 26-05-2019)

Pupillen C1
Lintjo C1 4 6
Donkerbroek C1 5 6
SCO C1 5 4
Wordt Kwiek C1 4 2

Pupillen D1
Donkerbroek D1 4 6
Udiros D1 3 5
Heerenveen D4 4 3
Drachten D2 3 0

Pupillen D2
Leonidas D2 4 7
Oerterp/VKC D1 3 5
Udiros D2 3 1
Donkerbroek D2 4 1

Pupillen E1
Donkerbroek E1 4 6
Udiros E1 4 5
Moedig Voorwaarts E1 4 4
Wordt Kwiek E3 4 1

Pupillen F2
LDODK F2 4 8
Oerterp/VKC F1 4 6
WWMD F2 4 2
Donkerbroek F2 4 0

Senioren 1 
Club Brothers 1 12 23
Donkerbroek/VZK 1 12 20
Roreko 1 12 16
Dio 1 12 14
TFS 1 12 9
WSS 1  12 8
Vitesse (Be) 1 12 6
SDO (S) 1 12 0

Senioren 2 
KIOS (R ) 3 10 15
Kinea 2 10 15
De Pein 2 10 13
Olympia (T) 2 10 11
Dio 2 9 8
VZK/Donkerbroek 2 11 5
AVO 5 10 3

(Wapserveen) (3-1), om een week 
later overtuigd te winnen van 
dezelfde ploeg (5-1). Opvallend.

Pupillen D2 en F2
Enthousiast, maar helaas op dit 
moment niet in staat punten te 
pakken. (1e wedstrijd van D2 begon 
bemoedigend met een 5-5 gelijkspel 
tegen Udiros).

Volgende editie ook de A1, B1 en B2 
onder de loep.

Competitie loopt dit jaar door tot 
maar liefst 15 juni !!

Senioren 1:
De senioren 1 strijden nog om het 
kampioenschap. Hier lijkt Club 
Brothers uut Grun’ de beste papie-
ren te hebben. Maar elke wedstrijd 
is een finale. Want de 2e positie in 
de poule geeft ook recht op promo-
tie. En da’s ook een fessie waard. 
Roreko (de nr.3) was vandaag (26-5-
2019) op visite.
De laatste wedstrijd is uit tegen Dio, 
de nr. 4.

Senioren 2:
Tja !?! De strijd bovenin is nog niet 
beslist.

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

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

“De kunst is eeuwig
met jezelf te leven”

Volgende krant
verschijnt

vanaf 28 juni

Molen en museum
Makkinga zoekt vrij-
willigers
Het zomerseizoen van Museum 
Oold Ark en korenmolen De Weyert 
in Makkinga is gestart. Vanaf april 
zijn de molen en het museum elke 
zaterdag weer open. Bezoekers kun-
nen een rondleiding krijgen, kof-
fiedrinken met iets lekkers erbij en 
bakmixen kopen in de molenwinkel. 
Oold Ark en De Weyert draaien 
geheel op vrijwilligers. Ze zoeken 
voor het komend seizoen weer nieu-
we collega-vrijwilligers. 

Meer informatie is te vinden op 
www.museumenmolenmakkinga.
nl. Belangstellenden kunnen vrij-
blijvend op zaterdag langskomen 
tijdens de openingstijden. De vrij-
willigers vertellen graag meer.

Avond-4-daagse 
Bakkeveen 
Van woensdag 12 t/m zaterdag 15 
juni wordt de avond-4-daagse van 
Bakkeveen alweer voor de 64e keer 
gehouden.  Elke avond wandel  je 
traditiegetrouw door een mix van 
natuurgebieden en privé terreinen: 
bossen, weilanden en heidevelden  
wisselen elkaar af en soms over 
een stukje straat. In de routes wor-
den elk jaar ook enkele van de 
buurdorpen aangedaan: Waskemeer, 
Wijnjewoude, Siegerswoude en  
dit jaar waarschijnlijk een stukje 
Zevenhuizen.  
Er doen scholen mee uit waar-
schijnlijk 11 dorpen, met ongeveer 
1000 kinderen en hun begeleiders. 
Steeds meer volwassenen wandelen 
mee , zij kunnen meteen als eersten 
om 18 uur starten of na de laatste 

groep scholieren om 18:30 uur. Er 
is keuze uit 5, 10 en 15 km.  
Even opletten: honden mogen niet 
mee, dit omdat de routes ook over 
beschermd gebied en privéterrein 
voeren. En elke avond onderweg 
een traktatie. De routes zijn bepijld.

Bridgers opgelet!
Ook dit jaar  zijn er weer zomer-
drives in Oosterwolde. Iedere 
donderdagavond t/m 29 augustus 
organiseert BC de Tjongerbridgers 
gezellig bridgen in Oosterwolde 
voor iedereen. Er wordt (bij vol-
doende deelname in 2 lijnen naar 
sterkte) gespeeld in: Het Anker, Jan 
Frankensingel 30 Oosterwolde. Met 
name niet-leden en vakantiegangers 
zijn ook zeer welkom! Aanmelden 
tussen 19.00 uur en 19.15 uur 
aan de zaal. Deelname slechts: € 

1,50 per persoon voor leden van 
de Tjongerbridgers, € 2,00 per per-
soon voor niet-leden. Bent u geïn-
teresseerd in bridge en wilt u het 
spel (beter) leren spelen? Neem dan 
contact op met Lieuwe Folkertsma 
(voorzitter) 06-13804924 of lieuwe-
folkertsma@gmail.com 

3 Provinciën 
Fiets-3-daagse
Beleef de 3 Provinciën per fiets 
van woensdag 26 t/m vrijdag 28 
juni. In 2019 wordt de 6e afleve-
ring gehouden van de 3 Provinciën 
fiets-3-daagse. Je kunt kiezen uit 
3 afstanden: 30, 40 en 60 km.  En 
dit alles voor maar € 6,00, na 1 juni 
bedragen de kosten € 7,50. Ook is 
het mogelijk je voor 1 of 2 dagen 
in te schrijven, alle informatie vind 
je op  fiets.3beleef.nl . Alle routes 

zijn bepijld: je kunt nu nog meer 
van de omgeving genieten. Start en 
finish zijn bij zwembad Dúndelle in 
Bakkeveen.

Fiets4daagse 
Wijnjewoude
De fietsavondvierdaagse begint dit 
jaar op dinsdag 9 juli. U kunt vier 
avonden genieten van prachtige 
fietsroutes met afstanden van 25 
tot 30 km. Natuurlijk kunt u ook 
één of twee avonden mee fietsen. 
Er kan worden gestart bij restau-
rant De Stripe, Duerswâld 23 in 
Wijnjewoude tussen 18.30 uur en 
20.00 uur. We zien jullie graag op 
dinsdag 9 juli bij De Stripe voor 
de eerste prachtige fietstocht. Voor 
overige inlichtingen kunt u terecht 
bij mevrouw G. van Veen, tel.: 0516-
481432.
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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.

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

iTOVi-bodyscan 
Aroma therapie 

Raindrop massage 
Essentiële oliën 

van Young Living

Dames en Heren kapper 
Haarkleur-specialist 

Balayage 
Kleurcorrecties 

Make-up

 Schapendrift 6A,  8435WK Donkerbroek   0516491550

Kijk voor onze openingstijden en 
het maken van een afspraak op 

 
 www.dekappersjop.nl 

0516491550

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


