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Vrede
Op dit moment wordt er oorlog 
gevoerd in Oekraïne. Rusland is 
uit op meer macht en wil Oekraïne 
inpalmen. Poetin, de dictator die 
in zijn waanzin zijn eigen mensen 
als kanonnenvoer gebruikt om een 
buurland te veroveren. Maar ook 
de machthebber die niet schuwt 
om de meest afschuwelijke wapens 
in te zetten om de inwoners van 
Oekraïne, hun huizen en hun ste-
den van de aardbodem te laten 
verdwijnen. Miljoenen inwoners 
die op de vlucht zijn. Vrouwen 
en kinderen die van hun mannen 
en vaders worden gescheiden en 
niet weten of ze elkaar weer zul-
len zien. Naast dat hij Oekraïne 
probeert te knechten, houdt hij 
het Westen in de wurggreep met 
het dreigen om kernwapens in te 
zetten. De vrede is nog ver weg. 
Maar het is niet alleen de Oekraïne. 
Onvrede zie je de laatste jaren ook 
in ons “rijke” Westen.
Vluchtelingen uit andere delen 
van de wereld moeten we niet. Ook 
daar woeden oorlogen maar die 
zijn ver van ons bed. Het verschil 
tussen rijk en arm wordt steeds 
groter. De politiek wordt steeds 
radicaler. Ook in ons vrije Westen. 
Je hoeft maar te luisteren naar een 
bepaalde politieke partij in ons 
land die dreigt met tribunalen. 
Wij lijken onze goede omgangs-
vormen kwijt te zijn. Onze lont-
jes worden korter. Het dreigt één 
grote afrekencultuur te worden 
met het elkaar proberen onderuit 
te halen. Ministers die te pas en 
te onpas ter verantwoording wor-
den geroepen. Het parlement dat 
van alles vraagt en krijgt maar 
dan de schuld bij de regering legt 
als het niet goed gaat. En als we 
niet tevreden zijn dan richten we 
maar een nieuwe partij op. Het is 
geen landsbelang meer maar eigen 
belang. Gewoon een fout toegeven 
en excuses maken, is moeilijk.  De 
klokkenluider ziet gelukkig ook 
goede dingen. Dorpsgenoten zijn 
bereid vluchtelingen uit Oekraïne 
op te vangen en ze een veilig 
thuis te bieden. Initiatieven wor-
den ondernomen om noodzake-
lijke goederen naar Oekraïne te 
brengen. We geven royaal aan giro 
555. Gelukkig zit in de meeste 
mensen een goed hart. Als we 
allemaal ons “goede hart” inzetten 
dan kan het een mooie wereld zijn. 
Daarom: luister naar elkaar, praat 
met elkaar en gun een ander de 
vrede. 4 en 5 mei staan weer voor 
de deur.  Op 4 mei gedenken we 
al diegenen die stierven voor de 
vrede in de tweede wereldoorlog 
maar ook in latere vredesmissies. 
Op 5 mei vieren we de bevrij-
ding en daarmee het einde van de 
oorlog 77 jaar geleden.  Laat ons 
beseffen hoe kostbaar VREDE en 
IN VREDE LEVEN is. 

Hulde
voor de 
Nacht-
dravers
Graag wil ik namens de kerkrent-
meesters van de PKN Donkerbroek-
Haule en de vrijwilligers van de 
begraafplaats Donkerbroek de 
Nachtdravers heel hartelijk bedan-
ken voor het beschikbaar stellen 
van een nieuwe elektrische heggen-
schaar. Zoals een ieder misschien 
nog weet is er vorig jaar ingebroken 
in de schuur op de begraafplaats 
waar er  gereedschap is gestolen.  We 
kunnen nu weer de werkzaamheden 
weer uit gaan voeren. Namens de 
kerkrentmeesters en vrijwilligers: 
Tige Tank!

Gerke van der Meulen

Opening Historische Route

Genodigden en andere belangstel-
lenden verzamelden zich op het 
pleintje bij “de Klokkenluider”, 
tegenover het Witte Huis. Jouke 
Jongsma heette hier de aanwe-
zigen welkom en gaf uitleg over 

onder andere de totstandkoming 
van de Historische Route. Hierna 
verrichtte Esther Bergsma, zoals 
u op de foto kunt zien, haar eerste 
officiële taak als burgemeester van 
ons mooie dorp. Op vakkundige 

wijze plaatste zij het allerlaatste 
informatiebord. Tot slot werd een 
ieder uitgenodigd om in het Witte 
Huis samen met de drijvende krach-
ten achter de Historische Route, 
de heren van der Heide, Jongsma, 
Rekker en Timmermans een kopje 
koffie te drinken en na te praten. 
Voor wie niet meteen op de fiets 
is gestapt om een stuk van de 30 
kilometer lange route te gaan rij-

den, hebben de bezorgers van uw 
dorpskrant een papieren versie van 
de route met deze krant bij u in de 
bus gestopt. Het is zeker de moeite 
waard om er eens met dit kaartje op 
uit te gaan!

Verderop in deze krant leest u 
meer over de Historische Route 
Donkerbroek.

Foto: Wieger Visser

U heeft ze misschien wel zien staan hier en daar: de informatie-
borden van de Historische Route Donkerbroek. Op 23 april was 
het zover: de officiële opening van de route, een route langs 50 
informatieborden in (de buurt van) Donkerbroek. 
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Voor het verzorgen van  

UITVAARTEN EN CREMATIES 
kunt u een beroep doen op 

DRAAGT ELKANDERS 
LASTEN 

UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK 

T. Oldersma, voorzitter 
06 12890809 

J. D. Klooster, secretaris  
0516 491791 

J. Baron, beheerder aula 
0516 491958 

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

BODE: 
Mevr. Erna Jansen 

tel. 0512-539898, mob. 06-30389594 

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

Voor al uw rouw- en bruidsar-
rangementen: Decora Bloem- 
bindsters, Aafje Rooks, tel. 
06-22901770 en Sietske  
Kamminga, tel. 06-80060357,  
www.decorabloembindsters.
jouwweb.nl

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

Voor al uw geboorte-, trouw-, 
verhuis-, rouw- en gelegen-
heidskaarten, huisstijlen, logo 
ontwerp, briefpapieren, factu- 
ren, enveloppen, clubbladen, li-
turgieën, advertenties, (dorps)
kranten naar BVK grafisch 
vormgever, Sl. de Bruïneweg 6a, 
Haulerwijk, tel. 06-20060378 of 
www.bvkvormgever.nl

Sokkengaren, ritsen, elastiek, 
naaimachinegaren e.d. bij Meu-
belstoffeerderij Visser Hauler-
wijk

Voor al uw rouw- en bruidsar-
rangementen: Decora Bloem- 
bindsters, Aafje Rooks, tel. 
06-22901770 en Sietske  
Kamminga, tel. 06-80060357,  
www.decorabloembindsters.
jouwweb.nl

BROEKJESFAMILIEBERICHTEN
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 periode van ziek zijn, hebben wij helaas 
afscheid moeten nemen van onze buurtgenote

Matty Regtop
Wij wensen de naaste familie en
nauw betrokkenen veel sterkte.

Buurtvereniging Herenweg 1

Donkerbroek; 19 april 2022

Donkerbroek
vlaggen

te koop bij
bloemenhuis:

Nog geen lid?
Meld u aan via

donkerbroek.nl/
dorpsbelang

facebook.com/
dorpsbelangdonkerbroek

instagram.com/
dorpsbelang_donkerbroek

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,

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

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

beheer
begraaf-
plaatsen

 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

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

Leidijk 36   8434 NC   Waskemeer
Tel. 0516-858234 / 0627145396

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Heb je een activiteit?
Geef dit door voor de dorpsagenda!
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

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

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

De volgende krant
verschijnt op of rond

27 mei
Kopij inleveren kan t/m

22 mei

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

Inleveren kopij:
Digitale kopij kunt u aanleveren 
tot en met zondag 22 mei 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

Om 20.00
uur graag
2 minuten

stilte !

Data
verschijning
Op ’e Hichte

• 27 mei
• 24 juni
• 23 september
• 28 oktober
• 25 november
• 23 december

De Nationale Herdenking is niet 
alleen stilstaan in dank-
baarheid aan hen die het 
hoogste offer brachten, 
doch houdt ook bezin-
ning in op heden en toe-
komst.

De herdenkingsbij-
eenkomsten zijn tevens 
een appèl op ieders individuele 
verantwoordelijkheid in de huidi-
ge maatschappij ten aanzien van 
onderdrukking, racisme en onver-
draagzaamheid.

Van ’s avonds 18.00 uur tot zons-
ondergang zullen van alle openbare 
gebouwen de vlaggen half stok wor-
den gehangen. Onze dorpsgenoten 
worden verzocht deze gedragslijn 
te volgen.

Om 19.45 uur zal een ieder kun-

nen deelnemen aan een “stille 
tocht” die zal aanvangen bij 

de vrijheidsboom tegen-
over ass. kantoor Hofstra 
en Rooks aan de G.W. 
Smitweg en zal eindigen 
bij het monument op de 
begraafplaats ter nage-

dachtenis aan de gevalle-
nen in het algemeen en van de 

niet uit Duitsland teruggekeerde 
dorpsgenoot Luite Middendorp in 
het bijzonder.

Zij die wel willen deelnemen, maar 
niet zo ver kunnen lopen, mogen 
ook aan het begin van de begraaf-
plaats gaan staan om vandaar verder 
mee te gaan. Tijdens de tocht zul-
len de klokken van de klokkenstoel 
luiden.

Van 20.00 uur tot 2 minuten daar-

na zal op de herdenkingsplaats en 
naaste omgeving volkomen stilte in 
acht worden gehouden. Aan de bur-
gerij wordt verzocht deze plechtige 
stilte overal en algemeen in acht te 
nemen. De weg naar de plaats der 
plechtigheid zal te voet en in vol-

komen stilzwijgen worden afgelegd.
Op de begraafplaats zal een krans 
worden gelegd bij het monument. 
Ook u wordt in de gelegenheid 
gesteld bloemen te leggen.

4 mei commissie

4 MEI HERDENKING DONKERBROEK
Ook dit jaar zal in Donkerbroek de Nationale herdenking worden 
gehouden. De Nationale Herdenking van allen – burger zowel 
militair –  die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, 
wanneer en waar ter wereld, in het belang van het Koninkrijk 
zijn gevallen, alsmede van allen, die door oorlogshandelingen 
en terreur zijn omgekomen, zal worden gehouden op woensdag 
4 mei 2022.

In 2021 werd de 4 mei herdenking in kleine kring herdacht en op gepaste 
afstand vanwege de coronamaatregelen.

Dit vond plaats op het plein tegen-
over Het Witte Huis onder aanwe-
zigheid van een flinke groep geno-
digden en belangstellenden. 

Speech
Voorzitter Jouke Jongsma van de 
Stichting Documentatiecentrum 
Donkerbroek heette de iedereen 
welkom en keek terug op de uit-
voering van het project. Nadat in 
2017 de tijdelijke historische route 
‘Onzichtbaar Donkerbroek’ in het 
kader van 500 jaar Ooststellingwerf 

een groot succes was gebleken, ont-
stond in 2019 het idee voor een per-
manente historische route. Een pro-
jectplan werd geschreven en subsi-
dies aangevraagd en toegekend. Dat 
de realisatie meer dan twee jaar zou 
duren was van te voren niet inge-
schat en vond zijn oorzaak voorna-
melijk in de Coronapandemie. 

Het zorgde er echter ook voor dat 
het oorspronkelijke idee uiteinde-
lijk anders en veel uitgebreider is 
uitgevoerd, met naast de informa-

tieborden een eigen website die via 
QR-codes aan de informatieborden 
gelinkt is, een digitale routekaart 
en een uitvouwkaart van de route. 
Jouke bedankte iedereen die een bij-
drage aan het project heeft geleverd.  
Openingshandeling 
Daarop werd onze eigen burge-
meester Esther Bergsma uitgeno-
digd het laatste informatiebord te 
plaatsen. Nadat zij deze op vakkun-
dige wijze had bevestigd, bedankte 
zij de projectleden Jouke Jongsma, 
Symen Timmermans, Johannes 
van der Heide en Bert Rekker voor 
het mooie initiatief voor het dorp 
Donkerbroek.   

De route
De Historische Route bestaat uit 
50 informatieborden in en rond 
Donkerbroek. Op de borden staat 
een historische foto van de locatie 
en een datum centraal. Op het bord 
wordt beknopt informatie over loca-
tie gegeven. Via een QR-code kom 
je op de website www.documen-
tatiecentrumdonkerbroek.nl waar 
uitgebreidere informatie over de 
locaties te vinden is. Via de digitale 
wandelkaart op de website kun je op 
de mobiele telefoon via googlemaps 
een route uitstippelen van locatie 
naar locatie. De totale lengte van de 
route is rond de 30 kilometer in de 
omtrek van Donkerbroek.

Uitvouwkaart
Naast de digitale mogelijkheden is 
er tevens een uitvouwkaart gemaakt 

waarlangs je de route kunt volgen. 
Deze uitvouwkaart zit als bijlage 
bij deze editie van de Dorpskrant. 
De uitvouwkaarten zijn tevens ver-
krijgbaar bij eethuis Stap es in, café 
Donkerbroek en café-restaurant Het 
Witte Huis.

Na afloop van de openingsceremo-
nie werd iedereen uitgenodigd voor 
een kop koffie bij het Witte Huis 
en werd er nog even gezellig na 
gesproken.  

Foto’s: Wieger Visser

Feestelijke opening Historische Route

Zaterdag 23 april jl. was het eindelijk zover. Na een voorbe-
reiding van meer dan twee jaar werd de Historische Route 
Donkerbroek ’s morgens om 10 uur officieel geopend. 
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T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

UW TOTAALINSTALLATEUR
• Gas, water en riolering
• Verwarming
• Sanitair
• Elektra
• Ventilatie
• Dak- en zinkwerk

Jan Boonstra & Zn.
installatiebedrijf

GA VOOR DUURZAAM!
• Pelletkachels
• Zonneboilers
• Zonnepanelen

Oosterwoldseweg 2C  |  8433 PV Haulerwijk  |  www.boonstrainstallatie.nl  |  0516 421178

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.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
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MEI
1 Café Donkerbroek: Kids Darttoernooi
3 Uiterste aanmelddatum Garage Sale op 14 mei
14 Garage Sale Donkerbroek - aanmelden voor 4 mei
14 vanaf 22.00 uur Café Donkerbroek: jaren 80, 90 en 00 Party
19 14:00-16:00 Pro Rege: Inloopmiddag – Kwissen
21 20.00 uur Sintrumtsjerke: 100 jaar Christelijke Brassband 
 “De Bazuin” jubileumconcert mmv Iris Kroes
22 Actief Donkerbroek: Gezinswandeltocht
31 Excelsior: Zomeravond concert op de Nijhof, veldje aan de 
 vaart

DORPSAGENDADORPSAGENDA

Het snert seizoen is net ten einde, de evaluatie vergadering is geweest 
en de voorbereidingen voor het volgende seizoen gaan alweer van start. 
Verenigingen die zich willen aanmelden voor de snertacties van seizoen 
2022/2023 kunnen dit doen door een mail te sturen naar stichting-snertak-
ties@outlook.com voor 6 mei 2022. 

Plek voor Talent, onderdeel van de 
welzijnsorganisatie Scala Welzijn, 
brengt vraag en aanbod in het vrij-
willigerswerk bij elkaar. Plek voor 
Talent ondersteunt vrijwilligers en 
vrijwilligersorganisaties.

Je kunt bij vrijwilligerswerk denken 
aan eenmalig, structureel, kortdu-
rend of langdurend vrijwilligers-
werk. Je kunt kiezen voor iets met 
mensen, maar ook in de natuur, 
op cultureel gebied, op technisch 
gebied en in de sport zijn er vele 
mogelijkheden. 

Ook in Donkerbroek zijn we 
actief. Zo zoekt Dagbesteding “De 
Cuynder” nog een gastheer of gast-
vrouw die hen helpt op de dagbeste-
ding. Samen met de beroepskrach-
ten begeleidt je de deelnemers. Maar 
ook ben je bezig met het klaarzetten 
van activiteiten of het verzorgen van 
koffie en thee voor de deelnemers. 
Kortom: erg gevarieerde werkzaam-
heden dus! 

Een andere organisatie die op zoek 
is naar vrijwilligers is peuterspeel-

zaal Peuterpret in Donkerbroek. Als 
vrijwilliger ondersteun je de peda-
gogische medewerkers en ben je een 
vertrouwd gezicht voor de peuters 
en hun ouders. Ben jij iemand die 
het leuk vindt om met jonge kinde-
ren te werken en ben je minimaal 
één dagdeel per week beschikbaar? 
Dan is dit iets voor jou! 

Ben je nu al enthousiast over deze 
vacatures? Neem dan snel con-
tact met ons op via onderstaande 
gegevens! Maar natuurlijk heb-
ben wij nog vele andere vacatures 
beschikbaar binnen de gemeente 
Ooststellingwerf. In een gesprek 

met één van onze medewerkers 
bespreken we graag jouw talenten 
en mogelijkheden. Ook kun je op 
de website www.plekvoortalent.
nl alle vrijwilligersvacatures uit 
de gemeente Ooststellingwerf vin-
den. Is je interesse gewekt? Plek 
voor Talent maakt graag kennis 
met je! Ook zoeken we met je mee 
naar andere mogelijkheden dan de 
genoemde vacatures op onze web-
site.

Heeft je organisatie nog geen vaca-
tures op onze website staan? Neem 
dan contact met ons op. We zoeken 
graag met jullie mee naar vrijwil-
ligers.

Je kunt telefonisch of per mail een 
afspraak maken via onderstaande 
contactgegevens.

Plek voor Talent
Moskampweg 3-5,
8431GB Oosterwolde 
@plekvoortalent
Telefoon: 0516-567220
plekvoortalent@scala-welzijn.nl
Website: www.plekvoortalent.nl
@Plek_voor_Talent

Lijkt het je leuk om je tijd en talent in te zetten voor een ander 
of de samenleving? Dan is vrijwilligerswerk wat voor jou! 

Is vrijwilligerswerk iets voor jou?

Gezinswandeltocht
Zondag 22 mei start Actief 
Donkerbroek het seizoen met een 
gezinswandeltocht. Er worden 2 
routes uitgezet die de mooie omge-
ving van het dorp laten zien. De 
routes zijn rond de 3,5 en 10 km. 
Er worden een aantal punten van 
de onlangs geopende historische 
route in opgenomen. Daarover 
leest u meer elders in deze krant. 
Onderweg wordt jullie een appel 
aangeboden door  onze eigen Coop 
Boonstra. Na de wandeling  wacht 
een lekker ijsje bij Stap es in. Er kan 
gestart worden tussen 13.30 uur 
en 15.00 uur bij  Stap es in aan de 
Herenweg. Er zijn aan de wandel-
tocht geen kosten verbonden. 

Familiefietstocht
Een maand na de gezinswandel-
tocht stappen we op de fiets. Er 
wordt aan 3 verschillende rou-
tes gewerkt. We proberen uit te 
komen op routes van 20, 30 en 
40 km. 12 Juni is de startlocatie 
café Donkerbroek aan de Vosseheer.  
Onderweg wordt u getrakteerd op 

Actief Donkerbroek start het 
seizoen met wandelen en fietsen
In 2022 gaat Actief Donkerbroek weer verschillende activiteiten 
organiseren. De start is op zondag 22 mei met een gezinswan-
deltocht. Verder wordt een fietstocht, suppen, volleybaltoernooi 
en een activiteit voor de kinderen georganiseerd.

We hebben afgelopen 13 april weer een eieractie kunnen houden. Na 2 
jaren vol regels waardoor het erg lastig werd, konden we nu weer bij de 
deuren langs om onze kas te spekken. We hebben flink wat eieren aan de 
man/vrouw weten te brengen en hebben dan ook €455,- overgehouden aan 
deze actie. Hiermee kunnen we weer nieuwe muziekstukken aanschaffen. 
Bij deze willen we de kopers en de gulle gevers bedanken voor de bijdrage.

Eieractie Excelsior

De eerste rommelmarkt in 
Wijnjewoude van dit jaar was op 6 
april. Helaas, de hele dag regen en 
ook nog eens koud. Dit lokte niet 
uit om met een stand op de rom-
melmarkt te staan. Jammer, maar 
er zijn nieuwe kansen. 

De volgende rommelmarkt is 
op woensdag 4 mei van 14.00 – 
18.00 uur zoals altijd op en bij 
het Evenemententerrein aan de Te 
Nijenhuiswei in Wijnjewoude.

Kom allemaal naar de gezellige 
rommelmarkt en om leuke spulle-
tjes te verkopen of te kopen.

De volgende rommelmarkten staan 
gepland voor:

1 juni van 14.00 – 18.00 uur
6 juli van 14.00 – 18.00 uur
20 juli van 17.00 – 21.00 uur (dit is 
een extra avond rommelmarkt)
3 augustus 14.00 – 18.00 uur
17 augustus 17.00 – 21.00 uur (dit 
is een extra avond rommelmarkt)

Avondfietsvierdaagse
Deze wordt gehouden op 5, 6, 7 
en 8 juli (dinsdag t/m vrijdag). 
Inschrijving en start is tussen 18.30 
en 20.00 uur bij hotel-restaurant de 
Stripe in Wijnjewoude.

Data om alvast te noteren op de 
kalender.

Bestuur VVV

Rommelmarkten

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

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

een ijsje van IJsmakerij de Haan. 
Na afloop een koele versnapering 
bij Hans en Pietsje.  Tussen 13.30 
uur en 14.30 uur kunt u op de fiets 
stappen. De eigen bijdrage voor de 
fietstocht is 2,- pp. 

Suppen
Een week voor de zomervakantie 
begint voor de leerlingen van het 
basisonderwijs kunnen ze zich lek-
ker uitleven op de vaart met suppen. 
Op vrijdag 8 juli laten we om 14.30 
uur de supboards te water ter hoog-
te van de Koopmans Welvaartdraai. 
In het dorp beter bekend als de fiets-
brug. U snapt dat het noodzakelijk 
is dat de deelnemers in het bezit 
moeten zijn van een zwemdiploma. 
Daarnaast zien we graag dat er een 
ouder/begeleider bij de kinderen is. 
Een paar extra helpende handjes 
komt altijd van pas. De jeugd kan 
vrij deelnemen. 

Buitenvolleybaltoernooi
Het volleybaltoernooi staat gepland 
op 27 augustus. Zet deze datum 
vast in de agenda. Meer over het 
toernooi in een volgende editie van 
de dorpskrant.

Activiteit voor de kinderen
In de herfst komt de meest populai-
re activiteit terug van de afgelopen 
jaren. Zelf maar bedenken welke dat 
was. Je kunt kiezen uit: Vossenjacht, 
Douanespel, Lasergamen of Levend 
Ganzenbord. Er is nog geen datum 
geprikt. We gaan in de dorpsagen-
da kijken naar de mogelijkheden. 
Hou de dorpskrant en website in 
de gaten. 

Leden Actief Donkerbroek
Helaas hebben we afscheid geno-
men van 2 van onze leden. Het was 
voor Marjan en Evert tijd om het 
stokje over te dragen. Lijkt het je 
leuk om betrokken te zijn bij één of 
meerdere activiteiten of heb je zelf 
een sportief idee voor de dorpsge-
noten schroom dan niet en laat het 
ons weten.  

Verenigingen kunnen zich 
aanmelden voor snertacties
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iTOVi-Bodyscan 
Aroma Therapie 

Raindrop Massage 
Essentiële Oliën 

Aroma Freedom Technique

 
Dames en Heren kapper 

Haarkleur-specialist 
Balayage 

Kleurcorrecties 
Make-up

 Schapendrift 6A,  8435WK Donkerbroek   0516491550

Kijk voor onze openingstijden & 
het maken van een afspraak op 

 
 www.dekappersjop.nl 

0516491550

Kim de Boer

www.bewustzijnmetolie.nl

T: 06 20 06 03 78
E: info@bvkvormgever.nl
www.bvkvormgever.nl

DRUKKERĲ 
PRINTSHOP

huisstĳ len,
brochures,

kranten, posters,
fl yers,

drukwerk bedrĳ ven,
stickers,

reclameborden,
beachvlaggen

en ...

geboortekaarten,
trouwkaarten,
rouwdrukwerk

KANTOOR
schrĳ fblokken,

balpennen,
plakband/stift,
opberghoezen,

paperclips, nietjes,
printpapier

Jouw drukkerĳ 
dichtbĳ !

Slotemaker de Bruïneweg 6a
8433 MB  Haulerwĳ k

KAARTEN
verjaardag,
beterschap,

condoleances,
geluk, dank je wel,

sterkte, etc.

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
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Waarschijnlijk is dit niet bij 
iedereen in Donkerbroek 
bekend. Daarom vertellen we 
het tragische verhaal van Luite 
Middendorp nogmaals, zodat het 
niet vergeten wordt.

Het gezin Middendorp
Luite woonde met zijn ouders 
aan de Herenwal in Donkerbroek. 
Zijn vader was machinist en 
arbeider bij de CAV-fabriek aan 
de vaart. Luite had een jongere 
broer Hendrik, een zus Martje en 
nog een zusje Joukje. De familie 
was geïnspireerd door het soci-
alisme en antimilitarisme. Ook 
waren ze van ‘de blauwe knoop 
d.w.z. strikt tegen het gebruik 
van alcohol. In die tijd waren 
er veel sociale problemen als 
gevolg van drankmisbruik.  

Maatschappelijk actief
Het gezin Middendorp was ook 
maatschappelijk actief. Vader 
Jan Middendorp was lid van 
de vrijwillige brandweer. Luite, 
Hendrik en Martje waren lid van 
de Jeugdbond voor Onthouding 
(JVO). Op 14-jarige leeftijd was 
Luite al bestuurslid en voor zijn 
16-de was hij al 2e voorzitter. Hij 
was tevens lid van de Vrijzinnige 
Christelijke Jeugd Centrale (VCJC). 
De VCJC organiseerde kampen 
waarin gediscussieerd werd over 
het geloof, maar ook over zaken 
als werkeloosheid, pacifisme en 
het socialisme, kortom hij was 
maatschappelijk zeer betrokken.

Oorlog
Toen in 1940 de oorlog uitbrak 
nam de familie Middendorp stel-
ling tegen de bezetter op grond 
van hun principes en opvattin-

gen. Dit was niet geheel zonder 
risico. Zo was Luite al vrij snel 
betrokken bij sabotagestreken 
die gelukkig goed afliepen, maar 
die ook tot zware straffen had-
den kunnen leiden als ze waren 
betrapt.

Luite dook in 1943 onder in 
de buurt van Scherpenzeel/
Munnekeburen om zich zo te ont-
trekken aan de Arbeidseinsatz, 
dwangarbeid voor de Duitse oor-
logsindustrie voor mannen van 
17 tot 40 jaar. In maart 1944 kwam 
hij echter weer bij zijn ouders 
wonen omdat hij last had van 
een ontsteking aan zijn been.

Henny Waas
Het gezin Middendorp had in 
mei 1943 het joodse meisje 
Henny Waas in huis genomen. 

Zij was vanuit Amsterdam naar 
het Friese platteland gesmok-
keld en was liefderijk bij de fami-
lie Middendorp opgenomen. 
Onder het mom dat zij voor 
haar ‘gezondheid’ in Friesland 
was ondergebracht ging ze in de 
gemeenschap van Donkerbroek 
op, sprak vrij snel Fries en speel-
de ze met de andere kinderen in 
Donkerbroek zonder dat ze voor 
de buitenwereld als joods kind 
opviel.

Het verraad
Op 24 juni 1944 ging het echter 
helemaal mis. Als gevolg van een 
anonieme verradersbrief uit het 
dorp aan de landwachtcomman-
dant vond er door een groep 
landwachters een razzia plaats 
in Donkerbroek waarbij onder 
andere Luite, zijn vader Jan en 
Henny werden afgevoerd naar 
de gevangenis in Leeuwarden. 

Naar de kampen
Vader Jan Middendorp werd 
uiteindelijk op 4 augustus 1944 
weer vrijgelaten, maar dit gold 
niet voor Luite en Henny. Henny 
kwam via Kamp Westerbork 
terecht in het concentratiekamp 
Theresienstadt.

Luite werd binnen een week 
afgevoerd naar kamp Amersfoort 
omdat hij arbeidsdienst had 
geweigerd. In september 1944 
werd hij vanuit Amersfoort met 
1439 andere mensen doorge-
stuurd naar  concentratiekamp 
Neuengamme nabij Hamburg. 

Dit kamp stond onder comman-
do van de SS, waarbij de gevan-
genen gebroken werden door 
onmenselijke leefomstandighe-
den, zoals weinig eten, geen rust, 
slechte hygiëne en willekeurige 
terreur in combinatie met lood-
zware arbeid. Luite is daar begin 
1945 ernstig ziek geworden. Op 
10 april 1945 is hij samen met 135 
ernstig zieke gevangenen vanuit 
Neuengamme nog op transport 
naar het beruchte kamp Bergen 
Belsen gezet. 

Op 14 april 1945 is hij daar gestor-
ven door uitputting en werd hij 
begraven in een massagraf.  Op 
die dag werd ook Donkerbroek 
bevrijd door de geallieerde troe-
pen. Een dag later werd Bergen 
Belsen bevrijd. De bevrijding 
kwam voor Luite echter te laat.

Lange onzekerheid
Uiteindelijk heeft het ruim een 
jaar geduurd voordat zijn ouders 
zekerheid kregen over het lot 
van Luite. Er was eerst wel hoop, 
maar met het verstrijken van de 

maanden en de berichten over 
enorme aantallen doden in de 
kampen, werd de vrees voor een 
slechte afloop steeds groter. Pas 
eind april 1946 werd het over-
lijden van Luite definitief aan 
zijn ouders bevestigd. Op 10 mei 
1946 is er nog een herdenkings-
dienst voor Luite gehouden in de 
Hervormde Kerk. 

Henny Waas heeft de oorlog uit-
eindelijk wel overleefd. Zij is in 
de zomer na de bevrijding in 
relatief goede gezondheid naar 
Nederland teruggekeerd. Ze was 
toen 12 jaar oud.

Website
Uitgebreide informatie over de 
geschiedenis van Luite vind je 
op de website www.lute-midden 
dorp.nl  

Deze website is in 2020 gemaakt 
door een ‘omkesizzer’  van Luite. 
Op de website zegt hij onder 
andere het volgende: “ Een oor-
log ijlt na in de volgende gene-
raties en het kost veel tijd voor-
dat wonden zijn genezen. Het is 
alleen al daarom dat we zo ont-
zettend voorzichtig moeten zijn 
met de 75 jaar vrede die we nu in 
West-Europa hebben bereikt. Dat 
is geen vanzelfsprekendheid en 
ook geen toevalligheid”. 

In de wetenschap dat er nu 
inmiddels weer een oorlog 
woedt op het Europese conti-
nent, zijn deze woorden stof tot 
nadenken. Daarom is het goed 
dat we ieder jaar op 4 mei stil-
staan bij het verhaal van Luite 
en dat vrijheid inderdaad geen 
vanzelfsprekendheid is.

Documentatiecentrum 
Donkerbroek

Het verhaal van Luite
14 april jl. was het 77 jaar geleden dat onze dorpsgenoot 
Luite Middendorp op 21-jarige leeftijd is  overleden. Ieder 
jaar leggen we op 4 mei tijdens de Dodenherdenking een 
krans bij het monument voor Luite op de begraafplaats. 
Maar wat is er nou eigenlijk precies gebeurd met Luite ? 

Luite met zus Joukje op de brugLuite

Henny Waas

Rouwadvertentie mei 1946
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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

www.postmahoveniers.nl

DEJONG

Uw E-bike Specialist!  

Gratis haal en breng service
in een straal van 10 km 

vanaf Oosterwolde.

www.dejongtweewielers.nl 
’t Oost 26 in Oosterwolde Tel: 0516-522532

Volg ons op Facebook en InstagramVolg ons op Facebook en Instagram
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Van	links	naar	rechts:	Alie	Meestringa,	Nynke	Oldersma,	Keimpe	van		der	Wal,	Tjeerd	Oldersma,	Anneke	Stoker,	Trea	van	der	Wal,	Lieuwe	Hamstra,	Marjan	Stoker,	
Jannet	Oldersma,	Elrike	van	der	Wal,	Albert	Boonstra,	Noëlle	Vehoff,	Henny	Atsma,	Dirk		Vincken,	Heine		Altena,	Afke	Boonstra,	Gerlof	Hoekstra,	Elisa	Stoker,	Evert	

Kamminga,	Henrike	Hoekstra,	Alida	Oldersma,	Auke	Oldersma,	Albert	Oldersma	en	Hilde	Hoekstra.	
Op	de	foto	ontbreken:	Gerrit	Oldersma	en	Sietie	Oldersma.

100 jaar 
DE BAZUIN 
DONKERBROEK

100 jaar blaasmuziek  
in Donkerbroek 

De	titel	zegt	genoeg,	100	jaar	blaasmuziek	in	Donkerbroek,		
op	1	april	1922	is	De	Bazuin	opgericht.					

Voor	u	ligt	de	jubileumkrant.	We	zijn	erg	blij	met	de	mogelijkheid	dat	het	
een	onderdeel	van	de	dorpskrant	is	geworden.	De	Bazuin	is	ook	al	100	jaar	
onderdeel	van	Donkerbroek.	

We	hebben	geprobeerd	er	een	leuk	(bewaar)	krantje	van	te	maken.	
De	huidige	leden	en	de	dirigent	zullen	zichzelf	kort	voorstellen.	

Het	jubileum	willen	we	vieren	met	een	spetterend	jubileumconcert.	Iris	
Kroes,	harpiste	en	zangeres	zal	meewerken	aan	dit	unieke	concert.	Elders	in	
dit	krantje	vind	u	wat	meer	informatie	over	haar.	
Het	concert	zal	plaatsvinden	op	zaterdag	21	mei	2022	in	de	Sintrumtsjerke	
van	Donkerbroek.		
We	willen	iedereen	van	harte	uitnodigen	het	concert	bij	te	wonen.	
Entreeprijs	(met	1	consumptie)	is	tot	12	jaar	€	5.00	en	12	jaar	en	ouder	
€7,50.	Donateurs/vrienden	van	De	Bazuin	krijgen	€2,50	korting.	
Kaarten	via	debazuindonkerboek@outlook.com	of	aan	de	zaal.	
We	wensen	u	veel	leesplezier	en	zien	u	graag	op	21	mei	2022!
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100 jaar:  
een feest! 
Jeetje,	wat	moet	je	schrijven	als	
iemand	een	100-jarig	jubileum	
viert.	We	feliciteren	onszelf	met	
deze	mijlpaal.	Wat	is	er	toch	veel	
veranderd	in	de	wereld	om	ons	
heen.		
Maar	muziek	is	er	nog	steeds!	
Muziek	verveelt	nooit.	Iedereen	
groeit	ermee	op.	De	ene	door	
alleen	te	luisteren,	de	ander	door	
ook	zelf	muziek	te	maken	en	dat	
kan	met	een	instrument,	drumstel	
maar	natuurlijk	ook	met	je	stem.		

In	de	afgelopen	jaren	hebben	we	ook	al	
heel	wat	gedaan	als	band.	In	het	
verleden	een	concert	in	combinatie	met	
toneel.	Maar	ook	enkele	bekende	
artiesten	hebben	met	ons	een	optreden	
verzorgd.	Denk	aan	Gurbe	Douwstra,	
Janneke	Brakels,	Liedewei	Loot	en	bij	het	
90-jarig	jubileum	Rients	Gratama.	Vers	in	
ons	geheugen	staat	Ûtblaasd.	Een	
voorstelling	in	de	Lawei	in	Drachten	die	
we	samen	met	de	toneelvereniging	Ûs	
Nocht	uit	Drachten	mochten	doen.	Wat	
een	geweldige	ervaring.	Maar	ook	
meewerken	aan	een	musical	die	in	
Donkerbroek	georganiseerd	werd,	een	
NBK,	een	concours	o.a.	op	
Schiermonnikoog	(met	overnachting)		
maar	ook	een	Spikerfestival	of	Survento	
blijft	fijn	om	naar	terug	te	kijken.	
Het	werd	nog	spannend	wanneer	we	ons	
jubileum	kunnen	vieren,	maar	het	is	
gelukt.		
Corona	heeft	veel	roet	in	het	eten	
gegooid	de	afgelopen	tijd.		

Ook	voor	ons	als	muziekvereniging	was	
het	erg	vreemd	dat	we	samen	geen	
muziek	konden	maken.	Online	samen	
spelen	en	later	op	anderhalve	meter	
repeteren.	Het	was	een	echte	uitdaging.		
Onze	jeugdleden	zijn	ondertussen	ook	
aangesloten	bij	het	‘grote’	korps.		
Maar	wat	zijn	we	blij	dat	we	weer	samen	
aan	de	slag	kunnen	en	dan	ook	nog	met	
een	jubileumconcert!	Wat	een	voorrecht.	
Samen	met	Iris	Kroes	proberen	we	een	
mooi	concert	te	geven.		
Iedereen	is	dan	ook	uitgenodigd	om	te	
komen.	Alle	oud-leden	en	oud-dirigenten	
zijn	van	harte	welkom	om	dit	feestje	met	
ons	te	vieren.	Dus	zegt	het	voort!!	

Alle	medewerkers	aan	het	jubileum	veel	
succes	met	de	laatste	voorbereidingen	en	
we	hopen	iedereen	te	zien	op	zaterdag	21	
mei	2022!	

Bestuur	christelijke	brassband	De	Bazuin	

Even voorstellen 
de dirigent  
Dirk Vincken 
Woonplaats:	
Spannum	Waadhoeke	(Greidhoeke).		

Geboren	in:		
Het	mooie	dorpje	Leut	in	de	gemeente	
Maasmechelen,	België.	

Gezinssamenstelling:		
Gehuwd	met	Anja	en	vader	van	Melle,	
Bregt	en	Stijn.	

Zelf	muzikant:	
Ik	ben	op	8-jarige	leeftijd	begonnen	op	de	cornet	in	de	dorpsfanfare.	Daar	zat	ik	
naast	mijn	vader	die	zelf	ook	cornettist	was.	Tijdens	mijn	jeugd	(tot	mijn	14e)	
veel	aan	solistenconcoursen	meegedaan	en	ben	zelfs	een	keer	Nationaal	
Jeugdkampioen	van	België	geworden.	De	liefde	voor	de	brassband	is	me	met	de	
paplepel	ingegoten.	Mijn	vader	draaide	de	hele	dag	ouwe	klassiekers	(LP’s)	van	
Black	Dyke	etc.	Al	snel	speelde	ik	bij	Brassband	Limburg,	destijds	onder	leiding	
van	de	legendarische	Sef	Pijpers.	En	tijdens	mijn	conservatoriumopleiding	
speelde	ik	daarnaast	ook	nog	in	een	harmonieorkest,	op	trompet	bij	‘de	Geiten’	
in	Thorn	o.l.v.	Heinz	Friesen.	Ook	heb	ik	een	aantal	keren	in	een	symfonieorkest	
gespeeld.		
Tijdens	mijn	conservatoriumopleiding	ontwikkelde	de	interesse	in	dirigeren.	Ik	
kreeg	les	van	Maurice	Hamers,	die	toen	ook	dirigent	van	Brassband	Limburg	
was.	Daarnaast	was	ik	deelnemer	aan	de	allereerste	Allan	Withington’s	Summer	
School	in	Leeuwarden	en	was	ik	een	van	de	deelnemers	aan	de	
dirigentenwedstrijd	van	de	Europese	Brassband	Kampioenschappen	in	Bergen	
Noorwegen	(2003).		
Mijn	liefde	voor	de	brassband	ging	zelfs	zo	ver	dat	ik	samen	met	een	aantal	
brassliefhebbers	in	de	Greidhoeke	(een	fanfarehoek)	een	brassband	heb	
opgericht,	genaamd	Greide	Brass.	Daar	ben	ik	7	jaar	dirigent	geweest.		

Welk	instrument:		
Trompet,	cornet,	soprano-cornet	en	incidenteel	bugel.	

Welke	bands:		
Fanfare	St.	Aloysius	Leut,	Harmonieorkest	St.	Michael	Thorn,	Brassband	
Limburg,	Soli	Brass,	Amsterdam	Wind	Orkest,	Brassband	De	Wâldsang,	Pro	Rege	
Heerenveen	en	momenteel	Spijkerpakkenband.		

Dirigent	sinds:		
Op	m’n	24e	begonnen	met	dirigeren.	Bij	de	Bazuin	Donkerbroek	doe	ik	dat	
sinds	februari	2020.	

Ambities:	
Het	geven	van	fijne	en	toegankelijke	concerten	met	de	Bazuin	en	Nederlands	
Kampioen	worden	met	De	Spijkerpakkenband;).		

Persoonlijke	ambitie:	
Gezond	blijven,	nog	lang	muziek	mogen	maken,	genieten	van	het	leven	samen	
met	m’n	vrouw,	kinderen,	familie	en	vrienden.		

Toekomst	voor	de	Bazuin:	
Dat	dit	nog	lang	een	fijne	club	mag	blijven	met	een	mix	van	jonge	en	iets	

oudere😀😀 	muzikanten.	

Wat	wil	je	nog	meer	kwijt?	
Wees	respectvol	naar	elkaar	toe	en	blijf	optimistisch.	Optimisme	is	als	een	
magneet.	Blijf	je	positief	dan	zal	je	goede	dingen	en	mooie	mensen	naar	je	toe	
trekken.	Heb	het	goed	met	elkaar.		

Word vriend van Brassband De Bazuin Donkerbroek  
 
Sinds de oprichting van muziekvereniging De Bazuin (in 1922) zijn er ook donateurs die jaarlijks een 
bedrag geven om deze vereniging mede in stand te houden.  
In het verleden kregen deze donateurs gelegenheid om op vertoon van de donateurskaart gratis of 
met korting het jaarlijkse donateursconcert bij te wonen.  
Dit voordeel is in de afgelopen jaren helemaal ondergesneeuwd.  
 
Daarom willen we graag een nieuwe start met jullie maken:  
 
1. Word “Vriend van De Bazuin Donkerbroek” en doneer minimaal €10 per jaar 

(dat is nog geen euro per maand)   
2. Voordelen: U ontvangt elk jaar korting voor ons jaarlijks voorjaarsconcert  
3. We houden u, via de mail, persoonlijk op de hoogte van onze optredens  
 
Help mee om onze muziekvereniging financieel draaiende te houden.  
 
Dit kan door onderstaande machtiging in te vullen en in te leveren bij  
Alida Oldersma, veerhuisweg 22 Donkerbroek 
Mailen mag ook naar: debazuindonkerbroek@outlook.com 

______________________________________ 
PERSOONLIJKE GEGEVENS:  
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Straat: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Postcode: …………………………………  Woonplaats:……………………………………………………………………………………  
 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
Telefoon: ………………………………………………………Rekeningnr.: ………………………………………………………..………  
 
Ingangsdatum: …………………………………………………………………………………………………………………..………  
 
Door het machtigingsformulier in te vullen geeft u toestemming aan Chr. brassband De Bazuin het 
toegezegde bedrag van uw rekening af te schrijven. 
 

� JA, ik word vriend van De Bazuin en machtig brassband De Bazuin Donkerbroek, tot 
wederopzegging, om jaarlijks € ……………  van mijn bankrekening af te schrijven.  

� JA, ik word vriend van de Bazuin en maak elk jaar het toegezegde bedrag zelf over. Nl 
€…………. 
 

� Ik word geen vriend van de Bazuin maar wil de vereniging wel graag financieel ondersteunen 
door een gift     € 25,-          € 35,-        anders, namelijk € ………………. 
 
 

Datum: ………………………………………  Handtekening: ………………………………………………………………………………. 
 
Het bestuur van Brassband “De Bazuin” dankt u voor uw steun en bijdrage. 

Agenda De Bazuin 2022 
Noteer	alvast	in	uw	agenda.	En	houdt	onze	website	en	facebook	pagina	in	de	
gaten.	Daar	vind	u	ook	informatie	over	onze	optredens.	

15	mei	2022	 N381	walk	
21	mei	2022	 JUBILEUM	concert	
Juni/juli	 zomeravond	concert	
10	dececember	2022		 it	krystlied	(onder	voorbehoud)	
Kerstochtend	 traditionele	kerstliederen	spelen	

ACTIES	
Elke	jaar	hebben	we	ook	een	aantal	vaste	acties.	We	maken	deel	uit	van	de	
snertstichting	in	Donkerbroek.	Hebben	af	en	toe	de	mogelijkheid	om	mee	te	
doen	met	de	flessenactie	bij	de	COOP.	En	niet	te	vergeten	de	jaarlijkse	
potgrond	actie.	Wat	is	er	nu	makkelijker	dan	de	potgrond	en/of	de	bemeste	
tuinaarde	te	bestellen	en	thuis	afgeleverd	te	krijgen.	We	leggen	het	zelfs	voor	
u	in	de	garage,	schuur	of	tuinhuisje.	Makkelijker	kunnen	we	het	niet	maken.	
En	u	helpt	de	vereniging!	Super!	

DONATEURS	
Zoals	alle	verenigingen	hebben	ook	wij	vaste	donateurs.	Daar	zijn	we	erg	blij	
mee.	Vanaf	dit	jaar	is	het	ook	mogelijk	om	vriend	van	de	Bazuin	te	worden.	
Elders	in	deze	jubileumkrant	vind	u	daar	meer	informatie	over.	Alle	donateurs	
zullen	we	persoonlijk	benaderen.	Maar	wilt	u	vriend	van	de	Bazuin	worden?	
Vul	het	formulier	dan	in	en	lever	het	in	of	mail!	Doe	mee!

AL 100 JAAR HET VAANDELLIED  
VAN DE CHRISTELIJKE BRASSBAND 

DE BAZUIN UIT DONKERBROEK
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Juni	2021,	eindelijk	we	mogen	weer.	
Sinds	oktober	2020	hebben	we	al	niet	
meer	samen	muziek	kunnen	en	mogen	
maken.	Het	was	de	2e	keer	dat	de	
muziek	stil	kwam	te	liggen.	Ook	de	
Bazuin	merkt	dat	de	corona	het	
verenigingsleven	“kapot”	maakt.	Maar	
met	frisse	moed	gaan	we	weer	van	
start.	In	2022	bestaat	de	band	100	jaar	
en	dat	moet	worden	gevierd.	De	
jubileumcommissie	wordt	samen-
gesteld	en	zo	worden	in	juni	2021	de	
eerste	lijnen	uitgezet	voor	het	concert.	
Op	1	april	2022	bestaan	we	100	jaar	dus	
de	datum	van	2	april	wordt	vastgesteld	
voor	het	houden	van	een	jubileum-
concert.	De	artiest	wordt	uitgezocht	en	
we	zijn	dan	ook	trots	dat	we	Iris	Kroes	
te	gast	hebben	op	het	concert.	Na	de	
zomervakantie	gaan	we	door	met	de	
voorbereiding:	hoe	gaan	we	de	dag	

invullen,	de	muziek	wordt	uitgezocht,	
presentator,	beamerpresentatie,	
lichtshow	tijdens	concert	en	zo	zijn	er	
nog	veel	meer	dingen	die	moeten	
worden	geregeld	voor	het	organiseren	
van	een	concert.	Met	veel	
enthousiasme	gaan	we	als	commissie	en	
leden	bezig	om	er	een	mooie	dag	van	te	
maken.	Maar	dan	november	2021,	we	
moeten	weer	de	repetities	staken,	
omdat	de	coronamaatregelen	zijn	
aangescherpt.	In	januari	van	dit	jaar	lijkt	
het	erop	dat	we	voorlopig	nog	niet	
samen	muziek	mogen	maken	dus	we	
besluiten	om	het	concert	te	verzetten	
zodat	we	genoeg	repetitie	tijd	krijgen	
om	alle	muziekstukken	in	te	studeren.	
Maar	gelukkig	op	24	januari	mogen	we	
toch	weer	los	met	de	repetities	en	
kunnen	toewerken	naar	het	concert	op	
21	mei.	Alle	muziek	wordt	uitgedeeld,	

dus	de	muzikanten	kunnen	hun	partijen	
gaan	instuderen.	De	jubileumcommissie	
heeft	alle	leden	gevraagd	hun	favoriete	
nummers	door	te	geven	en	aan	de	hand	
daarvan	is	het	programma	samen-
gesteld.	Het	is	een	leuk	afwisselend	
programma	geworden	met		herkenbare	
muziek	die	voor	iedereen	gemakkelijk	in	
het	gehoor	ligt…..van	Zij	gelooft	in	mij	
van	Hazes	tot	de	filmmuziek	van	de	
Pirates	of	the	Caribbean	en	de	prachtige	
stem	van	Iris	Kroes	zal	het	een	mooi	
concert	worden.	Na	afloop	van	het	
concert	kan	er	onder	het	genot	van	een	
hapje	en	drankje	bijgekletst	worden	en	
zal	er	een	fototentoonstelling	zijn	in	Pro	
Rege	waar	herinneringen	aan	100	jaar	
Bazuin	kunnen	worden	opgehaald.	
Met	nog	een	paar	weken	voor	de	boeg	
waarin	we	puntje	op	de	i	zetten	zien	wij	
ontzettend	uit	naar	21	mei,	want	hoe	
fijn	is	het	dat	we	het	mogen	en	kunnen	
vieren	met	publiek	dat	we	100	jaar	oud	
zijn.	Iedereen	is	dan	ook	van	harte	
welkom	op	ons	feestje!	

De	jubileumcommissie	
Afke,	Trea,	Hilde,	Alida,	Gerrit	en	Jannet

Op weg naar  
100 jaar de Bazuin 

SPECIAL GUEST: IRIS KROES 
De	speciale	gast,	naast	de	leden	van	
de	Bazuin	natuurlijk,	is	Iris	Kroes.	We	
zijn	erg	blij	dat	zij	meehelpt	om	er	
een	onvergetelijke	avond	van	te	
maken.	

Iris	Kroes	is	geboren	op	11	november	1992	
en	is	afkomstig	uit	Drachten,	bijna	een	
thuiswedstrijd	vanavond.	Ze	zingt	al	sinds	zij	
kon	praten	en	speelt	al	ruim	15	jaar	harp.	
Hierbij	heeft	Iris	Kroes	een	unieke	
combinatie	gevonden.	Met	haar	stem	raakt	
ze	de	gevoelige	snaar.	

Iedereen	kent	Iris	Kroes	waarschijnlijk	door	
haar	verbluffende	deelname	aan	The	Voice	
of	Holland	in	2012.	Ze	wist	dat	jaar	de	finale	
te	winnen.	Ze	laat	zich	echter	niet	gek	
maken.	Nuchterheid	is	de	sterkste	kracht	
van	de	artieste	in	hart	en	nieren.	“Ik	ben	
maar	gewoon	Iris	uit	Friesland,	‘	benadrukt	
ze.	“Ik	wil	gewoon	zo	lang	mogelijk	voor	
mensen	kunnen	zingen,	mijn	stem	kunnen	
delen	en	liedjes	schrijven.	Muziek	is	alles	
voor	me,	ik	ga	er	helemaal	in	op.	Dat	zal	
altijd	zo	blijven.”		Ze	omschrijft	zichzelf	als	
een	levensgenieter	en	een	optimist.	Die	
eigenschappen	zijn	terug	te	horen	in	de	
manier	waarop	ze	over	haar	leven	als	
muzikant	praat.	“Ik	zie	dit	al	een	avontuur	
waar	ik	enorm	van	geniet,	“	vertelt	de	
zangeres.		
We	hopen	er	samen,	tijdens	het	
jubileiumconcert	van	brassband	De	Bazuin,		ook	een	mooie	avond	van	te	maken!

Dirigenten door 
de jaren heen 
Als	je	100	jaar	bestaat	kun	je	wel	nagaan	
dat	er	wel	wat	wisselingen	zijn	geweest	in	
de	dirigenten.	In	de	jubileumkrant	van	
het	75-jarig	jubileum	heeft	een	heel	stuk	
gestaan	over	de	eerste	50	jaren	van	de	
band.		Mede	met	behulp	van	dit	stuk	en	
de	oude	notulenboeken	hebben	we	toch	
een	mooi	rijtje	aan	dirigenten	kunnen	
achterhalen.	

2020	-	heden	 Dirk	Vincken	
2019-2020	 Herman	Sibma	
2016-2019	 Sijtze	van	der	Hoek	
2013-2016	 Gatse	Hylkema	
2010-2013	 Patrick	vd	Hoven	
2003-2010	 Andre	Klaver	
2000-2003	 Roel	Jan	Jongsma	
1996-2000	 Syde	vd	Ploeg	
1990-1996	 Belinda	Brouwer	
1989-1990	 Piet	Bergsma	
1980-1989	 Jelle	van	der	Wal	Wal	
1979-1979	 dhr.	Sibma	
1973-1979	 dhr.	.J.	van	der	Hoek	
1971-1972	 dhr.	K.	de	vries		
1963-1971	 dhr.	F.	Fennema	
	Tot	1963	 dhr.	Kees	Tichelaar	
Jaren	40-50	 onderwijzer	van	Rozen	
1926-	jaren	40	 dhr.	A.	Leutscher	

1922-1926	 dhr.	K.	Veenstra	
	 	 (Bline	Keimpe)	

De	Bazuin	is	begonnen	als	fanfare.	In	
1960	ging	de	vereniging	van	een	fanfare	
naar	een	brassbandbezetting.	De	reden	
hiertoe	was	dat	men	dan	met	minder	
leden	beter	uit	de	verf	zou	komen.	Het	
ledenaantal	is	natuurlijk	altijd	erg	
belangrijk	geweest.	Zoals	elke	vereniging	
gaat	dat	met	ups	en	downs.	In	de	80e	
jaren	hadden	we	zelfs	een	groot	eigen	
jeugdkorps	en	later	gingen	we	een	
samenwerking	aan	met	Excelsior	
Donkerbroek.	In	1996	werd	jeugdkorps	
‘Reboelje’	opgericht.	Helaas	hebben	we	
nu	niet	genoeg	jeugdleden	waardoor	
Reboelje	tijdelijk	even	stil	ligt.		

Als	je	zo	door	alle	notulenboeken	bladert	
zie	je	ook	dezelfde	dingen	voorbij	komen.	
Wat	in	de	afgelopen	100	jaar	niet	
veranderd	is;	de	dirigent	die	vraagt	dat	er	
voldoende	animo	en	inzet	is	op	de	
repetitie-avonden,	dat	iedereen	thuis	ook	
aan	de	slag	gaat,	welke	acties	kunnen	we	
ondernemen	om	financieel	gezond	te	
blijven,	(van	pennen,	bloembollen,	
kalenders,	lege	flessen,	potgrond	tot	de	
snertactie	die	al	sinds	jaar	en	dag	
gehouden	wordt)	tot	de	gezellige	uitjes	
die	we	willen	organiseren.	
	We	hopen	van	bovenstaand	lijstje	ook	
een	aantal	dirigenten	te	kunnen	
begroeten	op	zaterdag	21	mei	2022!		

De	Bazuin	feestelijk	verkleed	tijdens	dorpsfeest	op	8	september	
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1. AFKE	BOONSTRA	
2. cornet	
3. 16	jaar	
4. deelnames	concours	

Schiermonnikoog	
5. mooie	muziek	én	met	

topartiest	

1. HILDE	HOEKSTRA	
2. cornet	
3. 12,5	jaar	
4. periode	toneelproductie	

Ûtblaasd	
5. meer	dan	de	moeite	waard	

1. HENNY	ATSMA	
2. cornet	
3. al	heel	lang	
4. net	nieuw	lid,	dus	het	

jubileumconcert	
5. muziek	maken	verbind,	leuk	

is	en	positiviteit	brengt	

1. ALIDA	OLDERSMA	
2. cornet	
3. 34	jaar	
4. optreden	Ûtblaasd		
5. wordt	gezellig	en	mooi	

muziekfeest.	

1. GERRIT	OLDERSMA	(niet	op	foto)	
2. es-cornet	
3. 30	jaar	
4. teveel	om	op	te	noemen	
5. spreekt	voor	zich	

1. GERLOF	HOEKSTRA	
2. cornet	
3. 7	jaar	
4. Ûtblaasd	
5. is	de	knapste	repiano-cornet	

op	het	podium	zien	

1. NYNKE	OLDERSMA		
2. cornet	
3. 25	jaar	
4. voorstellingen	Ûtblaasd	
5. de	Bazuin	te	mogen	horen	

m.m.v.	Iris	Kroes	

1.ALIE	MEESTRINGA	
2.cornet	
3.18	jaar	
4.Ûtblaasd	in	de	Lawei	vergeet	

je	niet	weer	
5.100	jaar,	wie	redt	dat	nog	

1. ANNEKE	STOKER	
2. cornet	
3. 7	jaar	
4. studieweekend	in	Boijl	
5. er	wordt	leuke	muziek	

gespeeld,	altijd	gezellig.		

1. NOËLLE	VEHOFF	
2. cornet	
3. 3	jaar		
4. samen	repeteren	
5. niet	missen;	omdat	het	mijn	

1e	concert	is	van	de	Bazuin	

1. TJEERD	OLDERSMA	
2. cornet	
3. 62	jaar	
4. optreden/toneel	Ûtblaasd		
5. wat	een	vraag!	

1. ELRIKE	VAN	DER	WAL	
2. bugel	
3. 11	jaar	
4. Ûtblaasd!	
5. Kijk,	luister	en	geniet!		

Mooier	dan	dit	wordt	het	niet	

1. TREA	VAN	DER	WAL	
2. althoorn	
3. 42	jaar		
4. met	vlag	en	wimpel	Ûtblaasd!	
5.een	eeuw	blaasmuziek	is	toch	

uniek!	

1. JANNET	OLDERSMA	
2. althoorn	
3. 36	jaar	
4. Er	zijn	er	zoveel,	o.a.:	

Ûtblaasd,	it	krystlied,	ons	
eigen	glazen	huis.	

5. goeie	artiest,	prachtige	
lichtshow.	Een	avondje	uit	in	
eigen	dorp.	

1. HENRIKE	HOEKSTRA	
2. althoorn	
3. 9	jaar	
4. Ûtblaasd	
5. leuke	muziek	

1. ALBERT	BOONSTRA	
2. euphonium	
3. 45	jaar	
4. concours	Rastede,	Duitsland	
5. leuk	en	entertainend	

programma	
	

1. SIETIE	OLDERSMA	(niet	op	foto)	
2. bariton	
3. 16	jaar	
4. eerste	repetitie	bij	de	band	
5. wordt	een	hoogtepunt	

1. LIEUWE	HAMSTRA	
2. bariton	
3. 3	jaar	
4. optreden	met	Reboelje	in	

Ureterp	2019	(gouden	spiker)	
5. we	spelen	een	mooi	nummer	

van	Indiana	Jones	

1. ELISA	STOKER	
2. bariton	
3. 7	jaar	
4. het	enthousiasme	van	

publiek	bij	concerten,	vooral	
als	iedereen	spontaan	gaat	
staan	en	meeklapt	tijdens	
‘	the	Floral	dance’.		

5. allemaal	leuke	muziek	en	dat	
wil	je	niet	missen.	

1. AUKE	OLDERSMA	
2. trombone	
3. 15	jaar	
4. dagje	Schiermonnikoog	
5. gezellig	

1. KEIMPE	VAN	DER	WAL	
2. trombone	
3. 20	jaar	
4. het	meedoen	aan	Ûtblaasd	
5. we	worden	nooit	meer	

honderd	jaar!	

1. MARJAN	STOKER	
2. bas-trombone	
3. 35	jaar	
4. Ûtblaasd	toch	wel	de	meest	

bijzondere	ervaring	
5. je	WIL	dit	niet	missen.	Een	

mijlpaal	voor	de	vereniging,	
zeker	na	de	afgelopen	tijd!	

1. HEINE	ALTENA	
2. es-bas	
3. 30	jaar		
4. als	Grimley	band	met	

Ûtblaasd	in	de	Lawei.	
5.100	jaar	vier	je	maar	1	keer	

1. ALBERT	OLDERSMA	
2. bes-bas	
3. 30	jaar	
4. Ûtblaasd	mei	tonielselskip	Us	

Nocht	in	januari	2019.		
5. na	een	paar	jaar	met	

beperkte	maatregelen	
kunnen	we	elkaar	tijdens	
deze	mijlpaal	weer	
ontmoeten	met	mooie	
muziek.	

1. EVERT	KAMMINGA	
2. slagwerker	
3. bijna	40	jaar	
4. NBK	in	Groningen	
5. 100	jaar	is	toch	bijzonder,	wie	

haalt	dit	tegenwoordig	nog.	

CHR. BRASSBAND DE BAZUIN


Even voorstellen 
Aan	al	onze	leden	hebben	we	de	volgende	vragen	
voorgelegd:	1.	je	naam;	2.	welk	instrument	bespeel	je;	
3.	hoelang	ben	je	lid,	4.	je	leukste	moment;	5.	waarom	
mag	niemand	het	jubileumconcert	niet	missen.	
Hieronder	volgen	de	antwoorden.	

Foto	1

Foto	1

Foto	2

Foto	2

Foto	3

Foto	3

Foto	4

Foto	5

Foto	4

Foto	5

Foto	6

Foto	6
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KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203 COOP.NL

ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur
za 8.00 - 18.00 uur
zondag gesloten

CoopCompact Boonstra
Herenweg 13, Donkerbroek
Tel. 0516-491313

COOPCOMPACT BOONSTRA
& OPENINGSTIJDEN

BUITENLADDER 
MEI 2022    
 
 
  
 BUITENCENTRUM                                                                   APPELSCHA 

 

Zo 1 – zo 8 waterdiertjesweek 
   De hele week:  waterdiertjes zoeken in het ven. Incl. zoekkaart € 4,00 
 

Zo 1 mei  Speurtocht Kees Koolmees  
Na deze speurtocht weet je van alles over koolmezen!  
11.00 – 15.00 uur; € 9,50 Incl. nestkast timmeren 

   

Di 3 mei  Kijken met je neus* 
   Speelse gezinsactiviteit waarbij de natuur met alle zintuigen wordt ervaren 
   13.30 – 14.30 uur; € 5,00  
  

Wo 4 mei Wild op Woensdag*  
Wat heb je nodig in de wilde natuur? Hoe herken je diersporen en welke planten zijn 
eetbaar. 13.30 – 15.30 uur; € 5,00 
 

Zo 8 mei  Bushcraft met de boswachter*  
   Bushcraften is stoer! Leer een schuilplek bouwen en vuur maken 
   13.30 – 16.00 uur; € 12,50 (volw) en € 10 (kind tot 12 jr) 
  

Zo 15 mei Bomen over bomen* 
alles wat je over bomen wilt weten en nog veel meer….. 
13.30 – 15.00 uur; € 6,00 (volw) en € 4 (kind tot 12 jr) 
 

Zo 15 mei Vollemaanwandeling* 
   ervaar de bijzondere sfeer van de natuur bij volle maan 
   20.30 -22.30 uur; € 8,50 (volw) en € 5 (kind tot 12 jr) 
 

Za 21 mei Stiltewandeling* 
De gids van Staatsbosbeheer neemt je mee op een wandeling met ‘stilte’ als thema 
door het prachtige Drents-Friese Wold. 13.30 – 15.30 uur; € 9,50 p.p., vanaf 16 jaar 

 
Do 26 mei Dauwtrappen*   

Vroeg uit de veren! Ervaar de natuur op haar mooiste moment tijdens deze 
ontspannen tocht.  05.00 – 07.30 uur; kosten € 8,50 p.p.(tot 12 jaar € 5,) excl. Ontbijt 
(ontbijt los bij te boeken) 

    

Zo 29 mei Ontmoetingswandeling*                                                                                                             
13.30 – 15.30 uur; voor wie graag samen wandelt. Incl. koffie/thee € 9,50 

 
* Opgave noodzakelijk 

Buitencentrum Drents-Friese Wold  
Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha, 0516-464020    
Openingstijden 1 april t/m 1november: dagelijks van 10.00-17.00 uur  
drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl 
www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold         
               
         

Jan Durk Klooster verteld: ”het was 
niet leuk meer. We zijn nog maar 
met zeven leden. Als we allemaal 
komen moeten we zelfs nog iemand 
naar huis sturen, want dammen doe 
je met z’n tweeën.” Het doet Jan 
na 38 jaar voorzitterschap duidelijk 
iets, dat nu de stekker er uit gaat. 

Rond 2000 had de club 18 leden 
en dat is langzaam terug gelopen. 
“We hebben wel geprobeerd om de 
jeugd er bij te trekken hoor. Verteld 
Jan verder, maar het is zo verrekte 
lastig. Op de basisschool hebben ze 
wel tijd en kun je ze t spelletje goed 
leren. Maar ja dan worden ze wat 

ouder en krijgen ‘t druk en dan zie 
je ze niet weer. Dan is het wel eens 
lastig om ‘t spel weer aan iemand te 
leren waarvan je weet dat die niet 
blijft”. Donkerbroek is niet de enige 
club die worstelt met een terug 
lopend leden aantal. Dit jaar zijn er 
in Friesland al vier clubs gestopt. 

Vroeger was dat wel anders dan 
waren er overal toernooien. Jan 
hielp dan ook met het organise-
ren van toernooien in bij voorbeeld 
Oosterwolde. “Dan kwamen er wel 
meer dan 70 deelnemers”, herinnert 
hij zich. Zichtbaar genietend gaat 
hij verder: “Daar beleefde je altijd 

van alles. Zo hadden we een keer 
een deelnemer die van een ander de 
medaille overkocht. Die kwam dus 
zonder dat ie gewonnen had wel 
met een medaille thuis. Zijn naam 
kwam natuurlijk niet in de krant!” 
lacht Jan,” Hoe hij dat thuis ver-
kocht heeft heb ik nog steeds geen 
idee van”. 

Maar nu zet de damclub in 
Donkerbroek er dus een punt ach-
ter. En zo speelden de 7 leden hun 
laatste wedstrijd in het dorpshuis 
van Donkerbroek. 23 jaar hebben 
we daar naar volle tevredenheid 
gezeten. De mannen blijven wel 
dammen maar gaan naar verschil-
lende clubs. “En je komt elkaar 
altijd weer tegen joh”, antwoordt 
Jan vol enthousiasme.

Damclub Donkerbroek
zet er een punt achter

Dinsdagavond 12 april werden er voor het laatst de dam-
stenen over het bord geschoven door de leden van Damclub 
Donkerbroek. 

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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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”

Ekowax Cleaning Products zijn ecologisch
veilige schoonmaak- en onderhouds-
producten die met weinig inspanning de
beste resultaten leveren.

SCHOON
ZONDER WATER!

www.ekowax.nl

Hygiënisch Schoonmaken
Biologisch Afbreekbaar
Krasvrij
Water- en Vuilafstotend
Nieuwste Nano-Technologie
Particulier en Professional

Tel: 06-82232347

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

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:

• CV ketels

• CV onderhoud

• Gas/water

• Riolering

• Sanitair

• Dak- en zinkwerk

P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer

Tel. 0516 - 42 15 10   |   www.devegt.nl

Ruim 30 jaar ervaring

in service en onderhoud,

installatietechniek en

dak- & zinkwerk

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
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Na twee onderwerpen over soor-
ten die in onze omgeving verdwe-
nen waren deze keer iets dat op 
dit moment veel voorkomt. Naast 
andere soorten die het voorjaar aan-
kondigt zoals Speenkruid, dat al uit-
bundig geel staat te bloeien, en de 
brem, die begint met haar knoppen 
al geel te kleuren, zal dit verhaal 
gaan over het Madeliefje.

Het is een plantje die denk ik ieder-
een wel kent. Bijna het gehele groei-
seizoen is ze wel te vinden. Op niet 
al te intensief gebruikte graslanden 
in de bermen en natuurlijk ook in 
onze gazons.
Met haar witte bloemen is ze ook 
niet te missen. Opvallend is het gele 
hart en de rode kleur aan de achter-
kant van de lintblaadjes.

De plant heeft een krans van bla-
deren die plat op de grond liggen 
waaruit maar 1 bloemstengel om 
hoog staat van ongeveer 8 cm lang. 
Wel groeien ze soms in groepjes bij 
elkaar. Zoals gezegd zijn ze niet zo 
kieskeurig in hun standplaats.
De verklaring van de Latijnse naam 
Bellis is afkomstig van mooi, fraai of 
lief en het is niet zo verwonderlijk 
dat dit plantje vele streeknamen 
heeft, te veel op ze allemaal op 
te noemen. Maar de Friese naam 
geeft wel heel duidelijk aan waar de 
vindplaats is van de soort. Op land 
dat begraast werd door de koeien en 
de schapen. Het Perennis betekend 
overblijvende plant met penwortel.

Vroeger werd de plant gebruikt in 
de geneeskunde en zo werd het 
gekneusde blad gebruikt voor 
behandeling van wonden.

Verder werd de plant aan de 
Germaanse godin Freya de god van 
de liefde en vruchtbaarheid gewijd. 
In de dertiende eeuw had ze de 
naam Flos Amoris.

Maar we hoeven niet zo ver in de 
tijd terug te gaan voor waar ze 
gebruikt werd. Ik zie het tegen-
woordig niet meer maar voorheen 
werden de bloemen geplukt met 
de steel er aan. In de steel werd 
een gaatje gemaakt en daar werd 
dan de volgende stengel door heen 

Madeliefje
Latijnse naam: Bellis perennis

Fryske namme: Koweblomke

gestoken en zo werd er een krans 
gevlochten die op het hoofd paste.
Volgens mij maar daar ben ik niet 
zeker van, ging men in een kring 
dansen en zongen daar een liedje 
bij volgens de almanak van oude 

volksgebruiken  (J ter Gouw 1871) 
Hoe dat liedje ging heb ik niet kun-
nen achterhalen.

Foto Marga

De reiscommissie organiseert 
woensdag 13 juli 2022 een busreis 
voor ouderen uit Haule en omge-
ving. 

We gaan met de bus van Coulant 
naar Oostmahorn, rondvaart 
Lauwersmeer en via de Dokkumer 
E naar Dokkum,drie gangen diner 
in de Westereen,vervolgens naar 
het oorlog- en legomuseum in 
Grootegast.

Instappen kan in Donkerbroek 
"Stap es In" ,Haule "de Mande" en 
Haulerwijk "de Enter". Vertrek 8 
uur en terug 18 uur,kosten 75 euro 
p.p.

Opgave met vermelding van uw 
tel.nr.,graag voor 1 juli bij: Roel 
Hoogkamp, tel.nr. 0516-850481 
of Reinder Hofstede, tel.nr.0516-
577755.

Busreis voor ouderen

Een evenement voor de officieel 
geregistreerde tuigpaardrijders die 
aangesloten zijn bij Categorie 4 
Noord, voormalig Taveno,  één van 
de vele concoursen voor tuigpaar-
den in Noord Nederland. Ook de 
regionale rijders met Friese paarden 
zijn van harte welkom. Voor iedere 
groep zijn verschillende rubrieken. 

De winnaars van elke rubriek 
worden beloond met een envelop 
met inhoud. En er is een rubriek 

voor tuigpaarden onder het zadel. 
Kinderen met hun pony rijden 
met een fantasievolle aanspanning 
(eventueel onder begeleiding) ook 
in een speciale rubriek met speciale 
prijzen. 

De hele organisatie van dit festijn 
ligt in handen van een club vrijwilli-
gers die met elkaar het bestuur van 
de Hynstedei vormen. Vele spon-
sors uit Wijnjewoude en omgeving 
maken dit mogelijk. Tussendoor 

Hynstedei Wynjewâld
We hopen dat alle beperkingen van Covid achter ons blijven lig-
gen. Daarom is het zaterdag 2 juli aanstaande weer zover. Dan 
barst de strijd los in wel 24 rubrieken op het terrein aan de 
Merkebuorren dat door vlaggen wordt aangegeven. 

wordt nog een verloting gehouden 
met zeer aantrekkelijke prijzen en 
zoals te verwachten zijn ook deze 
prijzen geheel belangeloos beschik-
baar gesteld door de sponsors. 

Tuigpaarden staan garant voor sfeer, 
emotie en strijd. Dat kan alleen 
maar vanwege de unieke kwaliteiten 
waarover de tuigpaarden beschik-
ken en waarmee ze het publiek als 
het ware betoveren. “Het tuigpaard 
heeft een draf met veel zweefmo-
menten, een ruim wegzettend voor-
been, een hoge actie en een krachtig 
ondertredend achterbeen, gepaard 
met een fiere houding, mogelijk 
gemaakt door een lange, verticaal 
uit de borst komende hals” aldus 
een inspecteur van het stamboek.

U bent 2 juli aanstaande van harte 
welkom om te genieten van dit 
schouwspel, dat als cultureel erf-
goed beschouwd kan worden, op het 
terrein aan de Merkebuorren dat via 
bewegwijzering aangegeven wordt. 
De Hynstedei begint om 12.00 uur. 
Entree is gratis. 

Multiple Sclerose (MS) is een pro-
gressieve ziekte van het zenuwstel-
sel en de meest invaliderende ziekte 
onder jonge mensen. De oorzaak is 
nog steeds niet bekend en er is nog 
geen genezing mogelijk. 

De droom van het Nationaal MS 
Fonds is een toekomst zonder MS. 
Daarom zijn wij op zoek naar collec-
tanten die in de week van 27 juni tot 
en met 2 juli langs de deuren willen 
gaan om geld in te zamelen. Maar 
er zijn meer manieren om geld op 
te halen: collecteren met je mobiele 
telefoon door een betaalverzoek met 
vrienden en familie delen bijvoor-
beeld. Helpt u ons mee? Er zijn in 
Nederland meer dan 25.000 mensen 
met MS. Vooral jonge mensen tus-
sen de 20 en 40 jaar worden door 
deze ziekte getroffen. Zij zijn in de 
bloei van hun leven en gaan een 
onzekere toekomst tegemoet. 

MS is een ziekte van het centrale 
zenuwstelsel. De laag om de zenu-
wen (myeline) wordt door het 
eigen afweersysteem aangevallen 
en beschadigd. De zenuwen komen 
bloot te liggen, waardoor ze signa-
len van en naar de hersenen minder 
goed of zelfs helemaal niet meer 
doorgeven. Mensen met MS kun-
nen hierdoor plotseling verlam-
mingsverschijnselen of uitval van 
lichaamsfuncties krijgen. Er ont-
staan allerlei klachten, bijvoorbeeld 
bij het zien, lopen of praten. 

Word collectant 
Met de opbrengst van de collec-
te maakt het Nationaal MS Fonds 
onder andere wetenschappelijk 
onderzoek mogelijk naar de oor-
zaak van en de oplossing voor MS. 
Ook zetten we ons in voor het con-
tinu verbeteren van de kwaliteit van 
leven van mensen met MS en hun 

zorg. Kijk voor meer informatie 
hierover op onze website: www.nati-
onaalmsfonds.nl .

Door voor ons te collecteren, kunt 
u hieraan bijdragen. U bepaalt zelf 
hoe en hoe lang u collecteert. Voor 
iedereen is er een passende manier 
van collecteren. Dat kan met een 
collectebus langs de deuren in uw 
buurt. Maar ook thuis op de bank 
met uw mobiele telefoon kunt u via 
een betaalverzoek geld ophalen bij 
vrienden en familie. 

Hoe werkt het?
Wilt u zich aanmelden als collectant 
in de MS Collecteweek of wilt u 
meer informatie? Kijk dan op www.
nationaalmsfonds.nl/collecteren. 
Nu al in actie komen kan natuurlijk 
ook. Maak dan een digitale collec-
tebus aan op www.digicollect.natio-
naalmsfonds.nl. Zo kunt u het hele 
jaar door collecteren!

Steun de strijd tegen de meest invaliderende ziekte

Organiseer jij het 
volgende dorpsfeest??
In 2024 staat er weer een dorpsfeest op de agenda. Zonder 
organisatiecomissie géén dorpsfeest. Dus, heb jij zin om mee 
te werken aan dit fantastische spektakel: meld je aan!

Wat wordt er van je verwacht? De com-
missie staat zeker niet alleen voor. Er 
ligt een behoorlijk compleet draaiboek 
van de vorige edities. Zo zal het tent-
feest grotendeels door de HD vereniging 
verzorgt worden. Vanuit Dorpsbelang is 
er begeleiding op financieel vlak. Oud-
commissie leden kunnen je ook voor-
zien van de nodige tips en tricks. Op de 
feestdagen zelf is her hulp van talloze 
vrijwilligers. De commissie is dus vooral 
verantwoordelijk voor het organiseren 

van de activiteiten zoals de optocht, een straatontbijt, of misschien heb 
je zelf wel een goed idee voor een nieuwe activiteit.

Interesse? Meld je even bij Dorpsbelang via dorpsbelang@donkerbroek.
nl of spreek een van de bestuursleden aan. Je kunt je alleen opgeven 
maar ook met meerder mensen tegelijk. 
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Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

Hartenrijk 
[ psychosociale therapie ] [ EMDR ] [ wandeltherapie & hiking ]   

[ therapie bij trauma, rouw & verlies ]  [ paardencoaching ] 

Bovenweg 6 
Donkerbroek 

www.hartenrijk.nl 

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Herenweg 60b 
8435 WV Donkerbroek

0516-491363 

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

pedicure ook voor 
 reuma -en diabeet patiënten

dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nlLeeksterweg 2A • 8433 KV Haulerwijk • T: (0516) 42 31 70

www.visser-stoffering.nl

UW ADRES VOOR:
■ Herstofferen van meubelen ■ Buitenmeubelen
■ Caravan- en bootkussens ■ Autostoffering
■ Meubelstoffen ■ Leer
■ Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.) ■ Kleinvakartikelen

eubelstoffeerderij

Visser
Creatief in stofferingCreatief in stoffering

Tevens leveren wij ook tapijt, laminaat, P.V.C., vinyl en gordijnen

Autorijschool Piet van Veenen 

Het Hoge Stuk 27 
8431 KL Oosterwolde Fr 
 

0516-515717 | 06-22650279 
 

autorijschoolpietvanveenen@gmail.com 
 

www.autorijschoolpietvanveenen.nl 

DE EERSTE TIEN LESSEN 
VOOR € 400,- 
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Heb je Facebook, wordt dan lid 
van de Facebookgroep Garage Sale 
Donkerbroek en meld je aan onder 
het bericht aanmelden. Vermeld in 
dit bericht je straatnaam en huis-
nummer. Geen Facebook maar wil 
je wel graag meedoen. Stuur dan 
een bericht met straatnaam en 
huisnummer naar: garagesaledon-
kerbroek@gmail.com 

Na de aanmeldperiode ga ik aan de 
slag om een lijst te maken van alle 
deelnemende straten en huisnum-
mers. Voor de potentiële kopers/
bezoekers komt deze lijst in de 
Facebookgroep te staan, samen met 
een link naar een online platte-
grond. 

Ben jij een potentiële koper of een 
bezoeker en heb je belang bij zo’n 
lijst en/of de link, maar je hebt geen 
Facebook, dan mag je mij ook altijd 
mailen dan stuur ik je hem via de 
mail toe.

Ik wil iedereen die meedoet, verko-
per maar ook koper, nog wel even 
wijzen op de regels en tips. Deze 
regels en tips komen op Facebook 
te staan en heb je je aangemeld via 
de mail dan krijg je deze als pdf toe-
gestuurd samen met de deelnemers-
lijst en de link. Wil jij als koper ook 
deze regels en tips en je hebt geen 
Facebook? Vraag het mij via de mail 
en dan stuur ik je een pdf terug. 

Hier nog even in het kort een paar 

Aanmelden voor 
de Garage Sale kan 
nog steeds
Dorpsgenoten die zich nog niet aangemeld hebben maar toch 
wel graag mee willen doen. Je kunt je nog opgeven tot woensdag 
4 mei.

regels waar we ons met z’n alle 
sowieso aan moeten houden op de 
verkoopdag:
-   Je mag alleen op je eigen terrein/

grond je spulletjes klaarzetten. 
Niet op de stoep, gemeentegrond 
of op de openbare weg i.v.m. hin-
deren van overige weggebruikers, 
verkeer en bereikbaarheid als er 
een calamiteit is

-   Denk om parkeren, kom zoveel 
mogelijk op de fiets of lopend

-  Veroorzaak geen overlast

Verder hoop ik op een supermooie 
zonnige, leuke en gezellige ver-
koopdag. Dat er maar veel kopers 
mogen komen en dat we goede 
zaken kunnen doen. Dat we met een 
goed gevoel terug kunnen kijken op 
deze dag. Dat we vol goede moed 
weer uitkijken naar de volgende 
Garage Sale die gehouden wordt op 
zaterdag 10 september. Ik ben heb 
er in ieder geval veel zin in. Jullie 
toch ook? Ik hoop jullie te zien op 
zaterdag 14 mei.

Groetjes Annelies
Facebook: Garage Sale Donkerbroek
Email: garagesaledonkerbroek@
gmail.com
Instagram: @garagesaledonker-
broek

Goud voor Acro Academy Noord Nederland tijdens Landes-
meisterschaft Sportakrobatik 2022 
De vijftienjarige Kuna Vlasma uit Oosterwolde en haar sportpartner 
Dieuwke Boomsma deden in Duitsland mee aan de Landesmeisterschaft 
Sportakrobatik 2022. Ze draaiden een strakke balans oefening met schit-
terende elementen en een dynamische tempo oefening. De dames werden 
beloond met 1 keer zilver en 2 keer goud en zijn Duits kampioen geworden.
Foto: felixfotos.de

Goud in Duitsland

Huh Mei??? Valentijn is toch in 
februari? Klopt helemaal, maar zon-
der publiek (waarom was dat ook 
alweer?) is de Valentijnscup toch 
niet hetzelfde. Dus even uitstellen 
maar. 

Dikke 400 deelnemers, zooi bood-
schappen (waaronder 60 komkom-
mers) veel hartjes, banners, span-
doeken, vlaggen, visitekaartjes, zon-
nebrillen en vrijwilligers bij elkaar 
gezocht om er een spetterende 
wedstrijd van te maken! Ook de 
ondernemers van Donkerbroek en 
Oosterwolde zijn wederom erg gul 
geweest in het doneren van present-

jes voor de verloting of komkom-
mers enzo. 

We zijn zo goed als rond met de 
organisatie op moment van schrij-
ven (20-4). Ook een eerste keer is 
dat het iets lastiger is om vrijwil-
ligers te krijgen maar ook dat komt 
vast goed. Wij Rianne, Saskia en 
Bernou hebben in elk geval weer 
vele vrije uurtjes gevonden om dit 
fantastische evenement voor de 13e 
keer te organiseren. Het is dus op 
zaterdag 7 en zondag 8 mei in de 
sporthal in Oosterwolde. Iedereen 
is welkom om te komen kijken wat 
die acro nou precies inhoudt! Op 
zondag de toppers die op het WK en 
EK hebben gestaan. We vragen een 
kleine bijdrage voor de entree maar 
dan heb je ook wat!!

Tot ziens allemaal in sporthal De 
Boekhorst in Oosterwolde!!

We mogen weer mensen!! Vorig jaar hadden we een onlineversie 
klaar liggen maar toen gingen de sporters weer in lockdown. Zo 
jammer. Geen Valentijnscup in 2021. Gelukkig mogen we nu 7 
en 8 mei weer los!! 

Valentijnscup in mei weer los

Op verschillende adressen krijgen 
ze onderdak en worden ze liefdevol 
geholpen om zich thuis te voelen in 
onze dorpen. We schrijven gasten 
omdat voor de Oekraïners vluchte-
ling een beladen woord is.

Toch is dat helaas wel wat ze heb-
ben moeten doen Vluchten uit hun 
thuisland. De mensen die hier nu in 
onze dorpen verblijven komen hier 
met behulp van De Friese Rijders. 
Zij hebben contacten aan de Pools- 
Oekraïense grens. Hier komt de 
hulpvraag vandaan voor goederen 
die nodig zijn in ziekenhuizen, ver-
pleeghuizen, in de tijdelijke opvang. 
De chauffeurs gaan als vrijwilliger 
met een bus vol goederen richting 
Oekraïne. Daar aangekomen nemen 
zij vluchtelingen die zich hebben 

aangemeld om naar Nederland te 
willen mee terug.

In verschillende dorpen zijn gast-
gezinnen die bij aankomst de gas-
ten uit Oekraïne voor 1 á 2 dagen 
opvangen. Zo kunnen de gasten 
even tot rust komen na vaak een 
zeer vermoeiende reis van uit hun 
geboorteland. Na twee dagen gaan 
de gasten naar een definitieve 
opvanglocatie. Dit kan zijn bij de 
gemeente of bij een particulier. In 
ons dorp zijn er nu 4 gastgezinnen 
die zicht hiervoor inzetten. Tot nu 
toe hebben deze gastgezinnen zo’n 
15 keer een “crisisopvang” gehad.  
Naast de tijdelijke opvang zijn er 
ook een aantal gezinnen die lang-
durige opvang bieden aan gasten uit 
Oekraïne. 

Er is een werkgroep “Oekraïne thús 
yn Donkerbroek Haule” opgericht 
om de verschillende activiteiten te 
organiseren en onze gasten te hel-
pen. Want als je huis en haard 
achterlaat en ineens in Nederland 
staat zijn er zo veel vragen. Er zijn 
namelijk nogal wat Oekraïners die 
een handgeschreven paspoort heb-
ben waar moet je dan heen? Met 
een hand geschreven paspoort kun 
je je niet aanmelden, geen bankre-
kening openen dus geen leefgeld 
ontvangen etc. Eerst leek het er op 
dat ze naar Den Haag moesten om 
daar het te laten vertalen etc. Na 
diverse telefoontjes en mail verkeer 
heeft de werkgroep toch een betere 
oplossing kunnen bereiken. Naast 

dit soort prakitische vragen orga-
niseert de groep ook ontmoetings-
ochtenden

Elke week is er een ontmoet-
tingsochtend. Er wordt 
met gepraat met handen 
en voeten, een vertaal 
app en met behulp van 
een tolk uit Oosterwolde. 
Ook de Engelse taal is 
een welkome aanvulling 
in de onderlinge gesprekken. 
Sommige Oekraïners spreken 
vloeiend Engels. Deze ochtenden 
zijn in een woord schitterend. Men 
kan het hart even luchten en de zin-
nen verzetten. De kinderen kunnen 
naar harte lust spelen, echt even 
een ontspanningsmoment.

Wat zo bijzonder is dat velen in 

Donkerbroek- Haule zich willen 
inzetten voor het welzijn van vluch-
telingen. Heel veel vrijwilligers 

hebben zich aangemeld om 
te helpen. Mensen willen 

geld geven om medicij-
nen en andere goederen 
te kopen. Geld geven om 
daar waar nodig het werk 
te ondersteunen in onze 
dorpen. Wilt u ook een 

bijdrage overmaken? Het 
dorpsbelang en de Diaconie van 

de PKN kerk hebben hun reke-
ningen hiervoor open gesteld. Wij 
hebben met het Dorpsbelang en de 
Diaconie afgesproken dat de verant-
woording van de uitgaven via hun 
zal gaan. Hierdoor hopen wij dat 
wij uw vertrouwen hebben over de 
verantwoording van uw financiële 
bijdrage.

Bankrekening nummer Dorpsbelang 
NL57 RABO 0314604561
Bankrekening nummer Diaconie 
NL59 RABO 0314605495
Graag vermelden: Gasten Oekraine.

Er zijn nog zoveel ontroerende ver-
halen van de gastgezinnen en vooral 
ook van hun Oekraïne gasten dat 
die hier nu niet allemaal passen. 
Deze verhalen kun je wel terug 
gaan lezen op de facebook pagi-
na Oekraïne thús yn Donkerbroek 
Haule. Hier kunt u ook terecht met 
vragen, hulp aanbiedingen en nog 
veel meer.  

Zo kunnen we samen de mensen 
uit Oekraïne zich even thuis laten 
voelen in onze eigen dorpen

Oekraïners in Donkerbroek & Haule
Misschien bent u ze al tegen gekomen onze Oekraïense gasten. 
Op dit moment wonen er in onze dorpen Donkerbroek en Haule 
zo’n 30 Oekraïners.  

Elke week is
er een

ontmoetings-
ochtend
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Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur
 of op afspraak

keuken open vanaf 11.30 uur
Tel: 0516-491288 

reservering@restauranthetwittehuis.nl

‘t Witte Huis

D O N K E R B R O E K

SSPP:
Specialist in Wassen - Drogen 

Koelen - Inbouwapparatuur

Merkebuorren 46
9241 GG  Wijnjewoude
Telefoon: (0516) 48 18 92

VERKOOP & REPARATIE

Alleen op afspraak geopend!

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

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.
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EINDSTANDEN ZAALCOMPETITIE

Aspiranten B1
Donkerbroek/D/O/V B1 6 8   +26
Nic/Hoogkerk B2 6 8   +12
OKO/BIES B3 6 8   +12
Stadskanaal B1 6 0   +12

Aspiranten C1
Sparta/Rodenburg/OWK/ C1 5 10
Dio/Donkerbroek/D/O/Vzk C1 7 10
Hoogkerk/Nic C2 6 9
WSS C1 7 6
Korwi C1 6 2
DWA/Argo C1 7 1

Aspiranten C2
Harkema C1  6 10   
Noordenveld C1 6 8     
Wordt kwiek C1  6 6
Dio/Donkerbroek/O/V C2 6 0

Pupillen D1
Harich D2 6 11
TFS D1 6 7
Lemmer D1 6 4
Donkerbroek/D/O/V C1 6 2

Pupillen D2
Drachten D3 6 10
Wordt kwiek D2  6 5
Noordenveld D2 6 5
Dio/Donkerbroek/O/V D2 6 4

Pupillen E1
Kinea E2 6 12
Donkerbroek/D/O/V E1 6 5
LDODK E2 6 4
Udiros E1  6 3

Pupillen E2
Dio/Donkerbroek/Odis/Vzk E2 9 18
SIOS Wolvega E2 7 10
SCO E4 9 10
Lemmer E1 7 9
Lintjo E3 8 7
Harich E2 8 1
Westergo E2 8 1

Pupillen E3
Dio/Donkerbroek/
Odis/Vzk E3 7 14
Drachten E2 8 14
Mid Fryslan E4 9 13
Flamingo’s E3 6 4
Udiros E1 6 2
De Walden E3 6 1
Wez Handich E1 6 0

Junioren A1
Heerenveen A2 5 10
Leonidas A1 5 8
Nic/ Hoogkerk A3 5 6
Udiros/Kinea A1 6 6
SCO A1 6 6
VZK/Donkerbroek/Dio/Odis A1 6 4
Thrianta A1  6 2
Harich A1 5 2

Junioren A2
Noordenveld A2 6 10
VZK/Donkerbroek/Dio/Odis A2  6 6
De Pein A1 6 5
Wordt kwiek A2 6 3

Senioren 1   Klasse 2C
KVZ 1 6 12
HHV 1 6 9
EKC Naas 1 5 8
DOS-WK 1 6 7
Donkerbroek/D/O/V 1 6 4
Thrianta 1  5 3
Zwart Wit 1 6 2
Devinco 1 6 1

Senioren 2  
Dio/DonkerbroekO/V 2 6 10
Pallas ’08 3 6 6
Westergo 2 6 4
Wez Warber en Fluch2 6 4

Senioren 3  
SIOS Wolvega 3 5 8
Olympia (T) 2 5 8
AVO 5 6 5
Waterpoort 2 4 5 
LDODK 6 4 4
De Pein 3 5 2
Dio/Donkerbroek/O/V3 5 2

Senioren 4  
Noordenveld 4 6 10
Donkerbroek/D/O/V 4 6 7
DOW/TFS/Wez Handich 6 6 6
OKO/ BIES 4  6 1

Injectatie
K O R F B A L  K O R F B A L  Donkerbroek/Dio/Odis/VZK

Promotie of niet?
Zaterdag 16 april jl. mocht het 1e 
team de 2e beslissingswedstrijd om 
promotie naar de landelijke 1e klas-
se spelen. En wel tegen Noordenveld 
uit Roden. In een drukke sport-
hal De Boekhorst in Oosterwolde 
was het een waar spektakel in een 
mooie en spannende wedstrijd. De 
1e beslissingswedstrijd werd met 
19-13 verloren. (dus met 6 doel-
punten verschil). Na de fraaie 1e 
helft in Oosterwolde was het 14-8. 
Een prima voorsprong voor Dio/
Donkerbroek/VZK/Odis 1. En ja, u 
kunt rekenen : 6 doelpunten ver-
schil. Toen begonnen aan de kant al 
de wenkbrauwen te fronsen. (mooi 
gezicht) Wat als de 6 doelpunten 
verschil in stand is gebleven aan het 
eind van de wedstrijd? Een 3e beslis-
singswedstrijd? Verlenging? Zo ja, 
hoe lang dan?

Maar eerst de 2e helft maar eens 
doorkomen. En die was “dreech”. 
Het liep niet meer bij het thuisteam. 

Foute passes. Slordig spel. Ook de 
wissel in en uit van Sjoukje de Jong 
(om een Noordenveldse schutter 
kort te houden) of de inbreng van 
youngster Wesley Nieuwhof (met 
1 doelpunt) brachten hierin geen 
verandering. 2 minuten voor tijd 
werd het 20-13 en hing promo-
tie in de lucht. Maar toch prikte 
Noordenveld nog 1x raak. Eindstand 
reguliere wedstrijd 20-14.
En daarna werd het snel duidelijk. 
2x 5 minuten verlenging.
In de verlenging scoorden “wij” 2 
maal. Noordenveld was het coolst 
en scoorde 3 maal. Eindstand na 
verlenging: 22-17. Noordenveld 
promoveert naar de 1e klasse.

De Toekomst loopt mee
Onze E’tjes mochten vooraf meelo-
pen met de spelers van het vlaggen-
schip bij de teampresentaties. Een 
hele eer en een mooi plaatje.

Zaalkampioenen
De E2, E3, C1 en senioren 2 behaal-
den de koppositie aan het eind van 

Thuiswedstrijden tot juni 2022
(Wijzigingen voorbehouden)

Zaterdag 14 mei:
Donkerbroek/Dio/VZK C2  – Oerterp C2 11.00 uur
Donkerbroek/Dio/Vzk E3  – Drachten E3 11.00 uur
Donkerbroek/Dio/VZK B1  – DTG B1 11.30 uur

Zaterdag 21 mei:
Donkerbroek/Dio/Vzk D1 –Westergo D2 13.00 uur
Donkerbroek/Dio/VZK E3  – Sios E2 13.00 uur
Donkerbroek/Dio/VZK B1  – Lintjo B1 14.00 uur
Donkerbroek/Dio/VZK D1  – WWMD E1 14.00 uur

Zaterdag 28 mei:
Donkerbroek/Dio/VZK C2  – Zunobri C1 13.00 uur
Donkerbroek/Dio/VZK E4  – Kinea E1 13.00 uur
Donkerbroek/Dio/VZK C1  – SCO C2 14.00 uur
Donkerbroek/Dio/VZK 2  – Waterpoort 2 15.30 uur
Donkerbroek/Dio/VZK 1  – Waterpoort 1 17.00 uur

Zondag 29 mei:
Donkerbroek/Dio/VZK/Odis 4  – Lintjo 4 11.00 uur

de gebroken zaalcompetitie.
Hulde. Hulde. Hulde. (senioren 2 
met o.a. onze Anke, Sjoukje, Aukje, 
Jelmer en Bart (van Sjoukje)).
Gebroken doordat er door de coro-
namaatregelen niet een complete 
competitie is afgewerkt.
Dus binnen de poules hadden de 
verschillende teams niet een gelijk 
aantal wedstrijden gespeeld. 
Zo kon de B1 ook nog op de 1e 
positie belanden, want 1 wedstrijd 
minder gespeeld dan de kampioen 
Drachten. Tja.

Veldcompetitie
Te aanschouwen op sportpark 
Ontwijk komende periode: E4, E3, 
E1, D1, C1, C2, B1, A1, A2, senioren 
1, senioren 2 en senioren 4. (E2 en 
senioren 3 spelen in Oosterwolde. 
De F1 in Elsloo).

De senioren 4 spelen hun wedstrijd 
op de zondagmorgen. De rest op de 

Agenda
Donderdag 26 mei
(Hemelvaartsdag):

Lintjo-serie

Senioren 2 kampioen

E3 kampioen

zaterdagmiddag. Vanaf 13.00 uur 
tot ca. 18.15 uur allen (in het veld) 
te aanschouwen. Met bij de jeugd 
weer lekker veel wedstrijden tege-
lijkertijd. Een ouderwets heerluk 
sfeertje.

See ya
Zie wedstrijden in Wedstrijdschema.

Nederlands Kampioenen 
uut Donkerbroek
23 april jl. werden 2 Donkerbroek-
jeugdigen Nederlands kampioen. 
Rimmer en Hiske Houwing werden 
met LDODK C1 de beste korfballers 
van Nederland na een denderende 
finale in Wageningen tegen Groen 
Geel uit Wormer. We weten van 
beide waar hun basis ligt. Trots. 
Klasse. Supertol. Trots.

Webside
De 1e uitslagen zijn positief. Zo valt 
te beluisteren.
Of te aanschouwen. Zie hiervoor 
KNKV.nl/Competitie
emelvaartsdag) : Lintjo-serie

Denk om jezelf en 
denk om elkaar.
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Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden

Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden

Herenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ Donkerbroek

Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26

www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  
info@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nl

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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info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl


