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Indrukwekkende plechtigheid in de Sintrumtsjerke in Donkerbroek

Hilbrand en Aaltje postuum
onderscheiden door Yad Vashem
zou ik doen? Wat als burgemeester?
Wat als mens? Zolang je niet zelf in
deze situatie verkeert, is dat moeilijk te beantwoorden”. Hij schetst
diverse situaties van burgemeesters in de Tweede Wereldoorlog. Hij
heeft hiervan een studie gemaakt
tijdens zijn studie Geschiedenis aan
de Rijksuniversiteit in Groningen.
De ene burgemeester treedt af in
oorlogstijd de ander strijdt juist
voor z’n burgers. Hij zegt ook dat
hij zich veel zorgen maakt over de
tegenwoordige tijd met alle nationale en internationale ontwikkelingen en hij eindigt nogmaals met de
vraag: “Wat zou ik doen?”.

Op 7 december is in de Sintrumtsjerke aan de Herenweg
in Donkerbroek de Yad Vashem onderscheiding uitgereikt
aan Fennie en Jantje Bergsma, de dochters van Hilbrand en
Aaltje Bergsma-Zijlstra. Het echtpaar Bergsma nam tijdens
de Tweede Wereldoorlog eerst de familie Silverberg in huis
en later de heer en mevrouw Nathan en Rachel Schelvis.
Het echtpaar Bergsma woonde destijds ten noorden van Donkerbroek
in een boerderijtje dat nu de Leidijk
14 is. Deze onderscheiding is aangevraagd door de dochters van de
familie Schelvis. De Yad Vashemonderscheiding wordt alleen uitgereikt aan niet-Joodse mensen die
zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt door het in
huis nemen en redden van Joden.
Sinds 1953 heeft het Yad Vashem
Instituut over de hele wereld al
meer dan 25.700 mannen en vrouwen geëerd, waaronder ruim 5450
Nederlanders. Hun namen worden
gebeiteld in een muur in een park
in Jeruzalem, Israël, in een tuin
gewijd aan “De rechtvaardige onder
de volkeren”. Bovendien ontvangen
de nabestaanden een prachtige penning en een certificaat.
Begin deze maand vond deze bijzondere gebeurtenis plaats in
Donkerbroek. In het bijzijn van
Ambassadeur Aviv Shir-On van
Israël, de Honorair Consul voor
Israël in de drie noordelijke provincies, de Heer Lont en zijn echtgenote, burgemeester Oosterman,
de kinderen en kleinkinderen van
de families Bergsma en Schelvis
begon de plechtigheid om 2 uur ‘s
middags. Er zijn veel genodigden
aanwezig, de kerk is bijna vol. Ook
van de twee scholen zijn een flink
aantal kinderen aanwezig. Er staan
twee lege stoelen vóór in de kerk

met de Nederlandse vlag en de
Israëlische vlag erboven.
Jacob Kroondijk, die de ceremonie leidt, verwelkomt allen en legt
uit dat die stoelen symbool staan
voor de heer en mevrouw Schelvis.
Jacob Kroondijk begint met het
welkom heten van alle genodigden. Hij bedankt de Ambassadeur
die dit mogelijk maakt. Hij vertelt
dat het zeer gewaardeerd wordt dat
allen zijn gekomen voor de postu-

me onderscheiding “Rechtvaardige
onder de volkeren” aan Hilbrand
en Aaltje Bergsma-Zijlstra hier in
de Sintrumtsjerke te Donkerbroek.
Hij geeft het woord aan burgemeester Harry Oosterman. De burgemeester stelt zichzelf de vraag: “Wat

Hierna is het de beurt aan de
Ambassadeur Shir-On. Hij is nog niet
zo lang Ambassadeur in Nederland
en hij verontschuldigt zich dat hij
nog geen Nederlands spreekt.
Hij houdt z’n
speech
in
het Engels
en is vereerd
dat hij hier
mag zijn. Hij
begint met de
woorden dat
dit de enige
onderscheiding is die door
Israël wordt uitgereikt en alleen
wordt uitgereikt
aan niet-Joden.
Het is de onderscheiding voor de
R e c ht v a a rd i g e n
die menselijk bleven in de meest
onmenselijke periode in de geschiedenis. Hij zegt ook: Er is een
Hebreeuws spreekwoord dat zegt
“Als je een ziel redt, red je de hele
wereld”.
De Heer Shir-On is blij met de
aanwezige schoolkinderen; ook de
jeugd moet weten wat er gebeurd
is in de Tweede Wereldoorlog en
hij eindigt met de woorden “Houd
de hoop levend”. Elske Kroondijk
speelt het pianostuk Pavana pour
une infante défunte van de Franse
componist Maurice Ravel (18751937).
Dan is het woord aan Ineke
Schelvis, de jongste dochter van
de familie. Ze vertelt hoe bijzonder
het is om in deze kerk te zijn. Ze is
er vaak langs gereden en bedacht
dan altijd hoe dankbaar ze was dat
ze daar langs kón rijden dankzij de
familie Bergsma. Zonder hen was
ze er helemaal niet geweest! Ineke
verklapt ons ook dat ze eigenlijk
is verwekt in Donkerbroek en vlak
na de oorlog is geboren. Ze vertelt
dat haar broer en zus bij andere
families waren ondergebracht. Zus
Tilly is op verschillende adressen
geweest in de oorlog.
Lees verder op pagina 3!

Fiets- en de
schooljeugd
De zomer is voorbij en gaat door
in een aardig najaar en de winterse donkere dagen zijn er, wat
ook weer betekent dat de fietsende schooljeugd al weer goed
in het ritme is gekomen. Dit valt
op en vooral in het verkeer in en
om Donkerbroek. Dit dorp, sinds
begin dit jaar, uitgerust met een
tweede brug voor deze pracht
wandel- en fiets verbinding tussen het dorp met Ontwijk, de
bossen en sportvelden en niet te
vergeten als fietsverbinding met
Oosterwolde en omstreken.
Hopelijk leest de middelbare
schooljeugd en hun ouders of
begeleiders dit goed bedoelde
stukje in deze editie. Waar het
om gaat is veiligheid, veiligheid
en niets anders dan veilig fietsen van de jeugd van en naar
hun school in Oosterwolde. Er
gaat nog steeds erg veel sluipverkeer langs de Pegge/Herenweg
en dat is niet mis. De agrarische beroepen hebben zeker deze
weg nodig en daar is deze zeker
voor bedoeld. Doch wat ook de
praktijk is, dat we veel personen auto’s en groot vrachtverkeer (ook buitenlands) zien met
grote aanhangers, welke auto,s
echt niet onze agrariers gaan
bevoorraden. Zie de reclame’s
en namen op deze vrachtreuzen,
zij doen een sluiproute, of naar
Heerenveen of naar Drachten,
Leeuwarden. Komen dan uiteraard ook door het centrum van
Donkerbroek, de Herenweg.
Nu komaan fietsende jeugd, jullie
kunnen echt heel veilig en rustig
je weg naar en van Oosterwolde
vinden over de nieuwe brug en
dan langs de vaart richting de
drie Tolhekken/Oosterwolde.
Daar is, nu met de grote en
ingrijpende veranderingen van
de N381, zeker deze route voor
jong en oud voor aangelegd.
Veilig en rustig kunnen genieten van de omgeving langs deze
Compagnonsvaart en omgeving.
Wat ik nog te veel zie is dat vooral ’s morgens en in de namiddag,
fietsende studenten al pratend
en gebruik makend van social
media contactapparatuur, in een
waaiertje van twee, drie en soms
vier , over en langs de Pegge rijden. De auto’s kunnen luid gaan
toeteren maar horen zij dit ??.
Het is zeer bedenkelijk want ook
de oren zijn vaak bedekt met een
koptelefoon.
Jeugd weest verstandig en
gebruik deze weg niet als zijnde
de kortste weg naar jullie school.
De halve kilometer, die dit iets
korter maakt, is het niet waard.
Voorkomen is beter dan genezen. Succes en plezier met jullie
opleiding.
De Klokkenluider
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FAMILIEBERICHTEN
Hurder as dat wy ferwachte hiene,
is ferstoarn ús freon

Harm Bergsma
Wy winsken de famylje protte sterkte ta.
Anneke
Hette en Zus
Helaas moesten we afscheid nemen
van onze altijd behulpzame buurman

Harm Bergsma
We wensen de familie veel sterkte toe.
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BROEKJES
Pedicure Hiske de Haan heeft
een nieuw mobiel nummer: 0646036461. Het huidige mobel
nummer is vervallen.
Breicursussen voor beginners
en gevorderden. Aparte cursussen sokken breien. Borduurcursussen. Workshop kaarten
maken. Info: www.halkaboma.
nl

Stralend licht
In het donker van de kerstnacht
heeft zich een licht verspreid

Voor al uw trouw-en rouwarrangementen. Decora Bloembindsters, Sietske Kamminga
0516-491761; Aafje Rooks,
0516-491299. Kijk ook eens
op onze website: www.decorabloembindsters.nl
Voetfirst Verlaan, gediplomeerd
Pedicure, Wilma Verlaan, Herenweg 39, Donkerbroek, tel.:
0516-426068, lid Provoet. Behandeling volgens afspraak

het Kind dat in de wereld kwam
omstraalt ons door de tijd
Wij wensen iedereen
gezegende kerstdagen
en een goed en gezond 2017 toe

En ze legde hem in een voerbak voor de dieren,
want er was voor hen nergens een plaats
om te slapen.

Kerstkaart wijkteam 2016.indd 2
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Dhr. M. Schilstra
Dhr. H. Friso
Fam. G. de Haan
Mevr. B. van der Honing
Fam. M. Wiersma
Fam. G. Klooster
Ons bereikte het droeve bericht dat is
overleden ons trouwe lid, mevrouw

G. Feenstra-Alberda
Wij wensen de kinderen en
kleinkinderen veel sterkte toe.
Bestuur en leden
Vrouwen van Nu afd. Donkerbroek
Langs deze weg wil ik een ieder bedanken voor
de kaarten en telefoontjes, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en bij
mijn thuiskomst.
Goos Zantinge
December 2016

DVD’s (1954, 1964, eind 20e eeuw en dorpsfeest 1988)
de dorpsvlag en het boek
100 jaar Donkerbroek

Protestantse Gemeente
Donkerbroek-Haule

10-11-16 18:18

Inleveren kopij krant
De kopij van de krant kunt
u inleveren via ons mailadres: dorpskrant.
opehichte@gmail.com .
U kunt de geschreven
kopij inleveren bij
Loes Ree,
Herenweg 102.
Advertenties:
(0516) 49 16 14

Snertakties
2017
Hieronder staan de data vermeld van de snertakties voor
het komende seizoen. Knip
dit bericht uit of schrijf het in
uw agenda, want op deze dag
wordt er voor u gekookt. Wilt
u geen snert? Ze zijn ook blij
met uw gift!
14 jan. SV Donkerbroek
4 febr. Gymnastiekver.
Haule
25 febr. Muziekver. Excelsior
18 mrt. Dorpskrant Haule
De verkoopprijs voor een liter
snert is € 2,50.

For sale Makelaardij
Het makelaarskantoor van Appelscha en omgeving met
persoonlijke aandacht voor de klant
Verkoopcourtage 1,5% van de koopsom excl. Btw
Aankoopcourtage € 695,- excl. Btw
Taxatierapport € 260,- excl. Btw en evt. validatiekosten

VERKRIJGBAAR BIJ:

Tel: 06-46 51 45 52

www.forsalemakelaardij.nl

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw,
onderhoud en storing

De Kromten 5 - 8434 PJ WASKEMEER
Tel. 0516 - 85 82 34 / 06 - 27 14 53 96
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Hilbrand en Aaltje postuum
onderscheiden door Yad Vashem
VERVOLG VAN VOORPAGINA!

Colofon
Inleveradressen

Kopij voor de krant kunt u inleveren bij: Loes Ree, Herenweg
102.
Inleverdatum voor de kopij
Geschreven kopij voor de volgende
krant, dient u in te leveren uiterlijk op woensdag 18 januari 2017.
Bent u in het bezit van een computer, en beschikt u over internet,
dan graag uw kopij aanleveren
via de mail. Dit kan tot zondag
22 januari 2017 op het volgende
mail-adres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com
De volgende krant
VERSCHIJNT OP OF ROND
27 JANUARI 2017
Advertenties
Informatie over kosten voor het
plaatsen van een advertentie bel
0516-491614. Onder een advertentie wordt ook verstaan het plaatsen van een affiche/poster of het
bekend maken van een ledenvergadering of een actie ten behoeve
van een stichting of een vereniging. Kopij met daarin een bedrag
vermeld, wordt ook als een advertentie gezien.
Broekjes
De kosten voor het plaatsen
van een broekje zijn € 5,00. Dit
bedrag kunt u overmaken op rek.
nr. NL86.RABO.0340.5589.11 met
vermelding van Broekje en naam.
Familieberichten
(overlijden, geboorte, huwelijk,
huwelijks-jubileum en bedankjes)
Voor het plaatsen van één van deze
berichten zijn de kosten €10,00.
Dit bedrag kunt u overmaken op
rek.nr. NL86.RABO.0340.5589.11
m.v.v. Familiebericht en naam.
Klachten over de bezorging
Als u klachten heeft over de bezorging van de dorpskrant, meldt dit
dan bij onze inleveradressen
Losse nummers

Losse nummers van deze dorpskrant zijn verkrijgbaar bij Jacob
Kroondijk, Buursterlaan 39, tel.
0516-491614.
Facebook
www.facebook.com/Op-e-Hichte

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

dorpskrant.opehichte@gmail.com

In 2012 verscheen een boek van
Meike Jongejan en Eddy van der
Noord: “Door het oog van de naald”
waarin tien ervaringen van Joodse
onderduikers in Friesland worden
verteld. Zo ook het verhaal van Tilly.
Ineke vertelt dat de familie Bergsma
dochters had in dezelfde leeftijd als
haar broer en zus. Na de oorlog is de
familie nog vijf maanden met hun
kinderen bij de familie Bergsma in
huis geweest. Daarna verhuisden zij
naar Soest. Er waren bezoekjes over
en weer, maar door de grote afstand
werden die steeds sporadischer.
Tot er vele jaren later een bijzondere gebeurtenis plaats vond
in Leeuwarden: Ineke werd door
Tilly meegevraagd naar een Yad
Vashem plechtigheid. Zij was daar
zo van onder de indruk dat ze dacht:
“Waarom hebben wij dit nooit aangevraagd voor de familie Bergsma?”.
Misschien omdat ze het verleden
wilde verdringen zoals ze zelf zei?
Nu vond ze dat het de hoogste tijd
werd en heeft ze de onderscheiding aangevraagd. Het heeft jaren
geduurd maar dankzij de medewerking en de inzet van David Jan van
de Berg van de Israëlische ambassade is het er nu toch van gekomen.
Ze vertelt dat het haar een fijn gevoel
geeft dat de namen van Hilbrand
en Aaltje Bergsma Zijlstra nu worden bijgeschreven op de muur
van de Tuin der Rechtvaardigen in
Jeruzalem. Een aantal kinderen van
Obs ‘t Startblok zingt een prachtig
lied met als titel “Een jaar voorbij.”
De kinderen worden muzikaal begeleid door Elske Kroondijk.
Hierna vindt de officiële uitreiking
van een penning en de oorkonde plaats aan de dochters van de
familie Bergsma door Ambassadeur
Aviv Shir-On. Hij vindt het een eer
om dit te mogen doen en vertelt
nogmaals dat dit de enige onderscheiding is en echt alleen bedoeld
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voor niet-Joden. Na dit ontroerende
moment houdt mevrouw Fennie
Bergsma een mooie toespraak die ik
hier in het geheel citeer:
“ Ik herinner mij:
Mei 1940.
“Mem wat is oorlog?”
Dat vroeg ik aan mijn moeder. Ik
was zes jaar oud en wist dat niet.
Ze heeft het wel verteld, maar ons
leven ging eerst gewoon door.
Ik herinner mij:
Een dag in 1942.
Mem zei tegen ons “Morgen komt
hier iemand wonen, maar dat
mogen jullie aan niemand vertellen, want als de Duitsers dat weten
dan nemen ze Heit mee en zien we
hem nooit meer terug”.
En dus hielden we onze mond.
Zo kwam Albert Silverberg bij ons
wonen.
We leerden hem liedjes die wij op
school zongen en Albert vond dat
leuk. Hij had veel heimwee en zorg
over zijn vrouw Geertje.
Ik herinner mij:
Dat Heit en Mem tegen hem zeiden
”Albert als er hier plek is voor één,
dan is er ook plek voor twee”.
En zo kwam Geertje bij ons wonen
en ons leven ging door.
Ik herinner mij:
Een avond in 1943.
Meester Riekus Reijenga was op
bezoek, er werd gesproken over
school en waarschijnlijk over ons,
de kinderen. Dan opeens gaat de
deur naar het zijkamertje open en
komt Geertje de kamer in en zegt:
“Doorpraten, doorpraten, er zijn
allemaal mensen om het huis”.
De schrik was groot! Heit staat
op en gaat naar de deur. Meester
Riekus gaat met hem mee.
Heit pakt een mestvork die naast
de buitendeur staat en gaat naar
buiten. Daar lopen drie jongens uit
de buurt die wel eens wilden weten
of de geruchten waar waren. Heit

en meester Riekus hebben met ze
gesproken en toen gingen ze weg.
Maar veilig voelden we ons niet.
De contactman Hans van de Meer
werd ingeschakeld en toen hebben
Heit en Jantje, Albert en Geertje ‘s
avonds in het donker weggebracht
tot het transformatorhuisje aan de
Kruisweg bij Haule. Vandaar zijn
ze verder gebracht naar de familie
From.
Mem en ik waren samen thuis. Mem
was toen echt heel bang en bezorgd.
Zou ze haar kind wel terugzien?
Eindelijk ging de deur open en Heit
zei: ”We zijn er weer!”.
Voor ons alle vier een prachtig
moment. Zo werd het wat rustiger
in ons huis. Af en toe was er ergens
anders onrust en dreiging en dan
kwamen Chris en Maaike, of Jo en
Adrie één of twee dagen bij ons.
Ik herinner mij:
Dat er op een dag twee mensen
kwamen en die zouden blijven. Dat
waren Niek en Nel Schelvis.
Iedereen deed zijn best het leven zo
goed mogelijk te laten zijn.
Niek maakte schaakstukken van
dik karton en houtjes en zo leerde
ik schaken.
Heit en Mem probeerden alles zo
veilig mogelijk te maken. Er werd
een schuilplaats gemaakt in de stal
(vreselijk, zo klein en benauwd,
maar het kon niet anders).
Niek en Nel sliepen ‘s nachts in die
schuilplaats en voelden zich dan
redelijk veilig. Maar risico was er
steeds.
Ik herinner mij:
De vliegtuigen die zwaar beladen
naar het oosten vlogen en na een
tijdje terug kwamen, hoger vliegend
en sneller.
Ik herinner mij:
Dat Heit ‘s avonds in de schemering
over ons land naar de Leidijk liep.
Toen kwamen er twee Duitse soldaten naar hem toe en vroegen of ze
in het schuurtje mochten slapen en
wat water drinken. Ze waren gedeserteerd. Maar Heit zei dat dat niet
kon en ze verder moesten lopen en
dan maar weer vragen.
Heit kwam naar binnen en zei “Ik
kon toch niet anders?”.
Maar hij had er moeite mee mensen
weg te sturen die hulp vroegen.
Ik herinner mij:
April 1945
We wisten dat er iets gebeurde, je
voelde de spanning. Toen zagen
we de vlag op de toren van de
Hervormde Kerk! De vlag hing uit.
We zijn vrij!! Maar was het wel veilig? We mochten niet naar buiten.
Gelukkig ging de bevrijding verder
en konden ook Niek en Nel naar
buiten! De opluchting en blijdschap
valt niet onder woorden te brengen.
Ook de kinderen van Niek en Nel,
Niek jr. en Tilly zijn toen bij ons
gekomen. Tilly achter op de fiets

van Meester Riekus!
Met ons vieren zijn we toen nog een
half jaar naar school gegaan.
Toen kregen ze een huis in Soest.
Zo gingen we allemaal verder.
Hoopvol, maar ieder met zijn eigen
littekens. Onze ouders, mijn Heit en
Mem. Altijd trouw aan hun overtuiging en bovenal trouw aan henzelf.
Deze herinneringen komen overeen
met die van mijn zuster en ik vertel
dit ook uit haar naam.
Shalom!
Dank U wel.
Fennegien van der Zanden-Bergsma
Jantje Tolsma-Bergsma”.
Hierna wil toch ook zus Jantje nog
iets zeggen. Ze heeft het over oom
Niek en tante Nel [red.Nathan en
Rachel Schelvis] en vertelt dat het
heel spannend voelde maar ook heel
goed. Ze is erg blij met de verdiende
aandacht die er nu is.
Dan is er weer een muziekmoment:
De Omspeling van het thema uit
Jûnslied van Gerrit Bredeler.Tijdens
het luisteren zien we oude dia’s van
de families, de kinderen, de boerderij en hoe het vroeger was. Nu
we de verhalen achter deze beelden
kennen, maakt het zien ervan extra
veel indruk.
Vervolgens dragen Jerre en Henrike
van CBS De Peggebult een gedicht
voor. De plechtigheid wordt afgesloten met het Praeludium van Johann
Sebastian Bach. De Ambassadeur
bedankt alle aanwezigen en zegt
dat hij zo blij is dat er veel kinderen aanwezig zijn. Hierna wordt
iedereen uitgenodigd mee naar het
kerkhof te lopen waar Hilbrand en
Aaltje begraven liggen.
In de Joodse traditie is het achterlaten van een steen een teken dat laat
zien dat je op bezoek bent geweest
en de gestorvenen geëerd worden
en niet vergeten zijn. De onvergankelijkheid van stenen staat symbool
voor eeuwige liefde en geloof, altijd
durend respect, een herinnering
aan en verbondenheid met de overledenen. We krijgen allemaal een
kiezelsteen en lopen plechtig om
het familiegraf om deze daar neer te
leggen. Ook wordt er nog een krans
gelegd.
Hierna gaan de genodigden terug
naar Pro Rege voor een receptie.
Het was een unieke en zeer mooie
plechtigheid die in Donkerbroek
nooit eerder heeft plaatsgevonden.
Wij mogen trots zijn op Hilbrand
en Aaltje Bergsma-Zijlstra en nooit
vergeten wat zij deden voor de familie Schelvis.
Zij waren de rechtvaardigen onder
de volkeren.
Tekst: Lia Braber
Foto’s: Tjeerd Oldersma
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Centrale verwarming
Water & Sanitair

Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

Dakbedekking
Gasinstallaties

www.kittysplaza.nl

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

www.devegt.nl

Wij staan voor u klaar.

pedicure ook voor
reuma -en diabeet patiënten
dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
SINTRUMTSJERKE
Zaterdag 24 december
22.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Kerstnachtdienst,
m.m.v. chr. brassband De Bazuin
Zondag 25 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 1e kerstdag, kerkgezinsdienst
Zondag 1 januari 2017
10.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Nieuwjaarsontmoeting, vooraf koffie
Zondag 8 januari
9.30 uur: ds. P. Pit, Drachten
Bijzonderheden: geen

Let op: koeien water geven in Donkerbroek
kán leiden tot een bedankje aan de voordeur
In het najaar hebben wij vaak tijdelijke buren. Dit
jaar waren dat vier zwangere dames. De eigenaar
vroeg of wij ze van water wilden voorzien. Geen
probleem. Niet voor ons, niet voor de koeien. Tot
ze ons via de voortuin kwamen bedanken. Dit ging

De kantinecommissie van SV Donkerbroek heeft een bijdrage
gekregen van 6000,- euro vanuit het Coöperatiefonds van
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. Dit bedrag is voor
bestemd voor het opknappen van het interieur van de kantine
De Tobbe.

Van links naar rechts: Foppe
Hemmenga (Cooperatiefonds),
Hedde Cazemier en Ingrid de
Vries (SV Donkerbroek), Johan de
Boer(Rabobank).

Wat aanvankelijk begon met een
idee van een gedenkhoekje breid-

gesteld aan veelal maatschappelijke
doelen.

Verschijning:
• Vrijdag 27 januari
• Vrijdag 24 februari
• Vrijdag 31 maart
• Vrijdag 28 april
• Vrijdag 26 mei
• Vrijdag 30 juni
• Vrijdag 29 september
• Vrijdag 27 oktober
•Vrijdag 24 november
• Vrijdag 22 december

Zondag 29 januari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering
Avondmaal

Heilig

Zondag 5 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden:
School-kerkgezinsdienst/ koffiedrinken
LAURENSTSJERKE
Zaterdag 31 december
19.30 uur: ds. W. Baas
Oudejaarsdienst
DORPSKERK
Zaterdag 24 december
19.00 uur: kerstfeest
m.m.v. muziekvereniging Excelsior

ons toch iets te ver. De eigenaar gebeld en gezamenlijk de koeien weer naar hun weide terug geloodst.
Gelukkig was er geen schade. Als dank lieten ze nog
wel een paar flinke vlaaien achter op de oprit.

Kantine SV Donkerbroek ontvangt
bijdrage Rabobank Coöperatiefonds

Verschijningsdatum
Dorpskrant in
2017

Zondag 15 januari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: start week van
gebed voor eenheid

Zondag 22 januari
9.30 uur: mevr. ds. N. M. Drop,
Nieuwe Pekela
Bijzonderheden: geen
19.30 uur: jeugddienst

de zich uit tot een compleet plan
om het interieur van de kantine
te moderniseren. Helaas bleek het
financiële plaatje niet haalbaar
en hoorde de commissie van het
Coöperatiefonds van de Rabobank.
“Wij zijn erg blij met de financiële bijdrage die we krijgen van de
Rabobank om er weer een gezellige
kantine van te maken.”, aldus Janet
de Vries van de kantinecommissie.
Het Coöperatiefonds van Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland is
er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de
omgeving vergroten. Leden van de
ledenraad van de bank beslissen
over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het
coöperatief dividend van de bank:
een vorm van dividend uitkering
waarmee een deel van de nettowinst
van de bank ter beschikking wordt

De Bazuin in Love
Op 11 februari 2017 om 20.00 uur
houdt de Bazuin haar jaarlijkse
concert in de Sintrumtsjerke van
Donkerbroek. Met valentijnsdag in
het verschiet, is er voor het thema
Love gekozen. De voorbereidingen
voor het concert zijn in volle gang
en het beloofd een prachtige avond
te worden. Wilt u alvast in de stemming komen voor Valentijn dan zou
ik deze datum zeker in u agenda
noteren.
Wilt u op de hoogte blijven van ons;
volg ons dan via facebook De Bazuin
Donkerbroek. En natuurlijk in de
volgende op 'e hichte volgt meer
info over dit concert.

Tsjerkeproat
Het glas halfvol
“Dit hoekje moet natuurlijk niet al te zwaar worden, dominee!” Zeker
niet deze laatste week van dit jaar 2016. Zo vlak voor Kerst, zo op de
rand van 2016-2017. Een beetje speelsheid, luchtigheid en lichtvoetigheid op ’t eind is nooit verkeerd. Toch … ?
Wat was het woensdagmiddag 7 december – onderscheiding Yad
Vashem – toch een bijzonder moment in de Sintrumtsjerke. Twee eenvoudige mensen (Hilbrand en Aaltje Bergsma-Zijlstra) hadden in ‘40’45 het Meest noodzakelijke gedaan toen ze eerst aan familie Zilverberg
en later aan familie Schelvis onderdak bood. “Rechtvaardigen onder de
volken”, zo heetten ze. Want ze hebben de nood in de ogen van de ander
gezien en (met gevaar voor eigen leven) de goedheid (Gods goedheid)
gedeeld en gedaan. We zagen hun kinderen. Stel je toch eens voor dat
ze gepakt en vergast waren. Dan waren zij (en dan wijs je naar de banken vol met mensen) dan waren zij er niet geweest. Dat geeft mij toch
een brok in mijn keel.
In de afgelopen week kwam de oorlogstijd opnieuw dichtbij en tot leven
toen ik van het overlijden van Hebe Kohlbrugge las. Wie was Hebe
Kohlbrugge? Een oorlogsoverlevene. En wat voor één!!
Zij is in de kampen (Ravensbrück) geweest. Van de kinderen in die
kampen zegt ze: “Ze waren er hopeloos aan toe en stierven aan de
lopende band”. Één zin van een paar woorden met een niet te peilen
verdriet ….
Daar in Ravensbrück werd het geloof van Kohlbrugge zwaar op de proef
gesteld. Toen ze haar 100ste verjaardag vierde, vertelde ze in een interview aan een krant: “Ik had geen geloof meer, geen gebed, geen liefde,
geen woede, nee, ook geen woede. Ik had gewoon niets. Leegte. Blanco.
Alles was lucht geworden. Nadat ik was teruggekeerd uit het kamp, zei
ik tegen mijn leermeester Miskotte: ik ben bang dat ik geen christen
meer ben. Ik kon God niet vasthouden en ook niet meer bidden.”
Waarop Miskotte zei: “Je denkt toch niet dat jij God kunt vasthouden.
Hij houdt jou vast, ook al merk jij dat niet”.
In de Kerstnacht wordt de aanwezigheid van God voor mij meer dan
een vermoeden. Gods Houvast zie ik juist in die kleine jongen, die daar
in een voederbak tussen het vee ligt. Het mag dan 2000 jaar terug zijn
en toch … . Toch is dit Kindje voor mij het teken van de hoop op weg
naar de Vrede. En elke pasgeborene herinnert me daar aan: “voor jou
en elke kleingeborene wil ik de wereld maken tot een mooiere plek om
te zijn!!”
Zo ook alle lof en waardering dat we met de hulp van de speelsheid van
de Nachtdravers de drempel over van oud naar nieuw. Voor ouderen
een presentje en samen aan de koffie lurken. Ja toch!! En daarom dan
ook de titel het glas halfvol?!!!
Omdat het zo fijn is om te horen en te zien als mensen enthousiast
kunnen vertellen waar ze vol van zitten, waar ze voluit voor willen
gaan, dat ze zorgen voor hun buren, dat ze passen op elkaars kinderen,
dat ze het mooie kunnen uitvergroten en vertellen hoe mooi het is. Dat
er volhardende schouders onder het gemeenschapscentrum zijn. Dat
de saamhorigheid blijft wonen in onze straten en huizen!!
Er zullen ook dit jaar geliefden in het jaar 2016 achter blijven. Bewaar
ze in de kamer van je hart. Praat open over wie je zo mist. Maar voorkom dat de doden de levenden in de schaduw zetten. “Ik mis (een traan)
…. maar ik ben blij (een lach) jou te zien! Wat zullen we eens samen
doen?”
En dan herhaal ik nog maar even deze – voor mij persoonlijk – zo
kostbare zin:
“Je denkt toch niet dat jij God kunt vasthouden. Hij houdt jou vast,
ook al merk jij dat niet”.
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Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.
Je bent verliefd. Op het huis dat je net bezichtigd hebt. Je wilt snel weten of het
financieel haalbaar is. Gelukkig kun je morgen al in gesprek met onze hypotheekadviseur. Of maak alvast een berekening in het online Hypotheekdossier.

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

www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s
’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525
06 230699687

PEDICURE HISKE
-GEDIPLOMEERD
-LID VAN PROVOET
-AANTEKENING DIABETES
-GESPECIALISEERD IN KALKNAGELS

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

LEG UW VOETEN
IN VERTROUWDE HANDEN

Voor nieuw-, Verbouw
en renoVatie
ook voor: kozijnen, ramen en deuren

Rinse Taekema Tel. 06 - 46 03 84 42
Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude
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Sinterklaas roept hulp van bakker in

Donkerbroek, november 2016

Beste dorpsgenoten
en belangstellenden,
Het lijkt stil te zijn rondom Toanielselskip Spilersnocht.
Niets is echter minder waar, achter de schermen wordt hard gewerkt
aan verschillende plannen.
Het bestuur van Spilersnocht bestaat momenteel uit 4 leden:
1. Voorzitter
Janneke de Jong
2. Penningmeester Han van der Wolfshaar
3. Secretariaat
Mariska Prakken
4. Lid / P.R.
Jenny Bosma-Veenstra

Jubileum jaar 2017
Volgend jaar bestaat Toanielselskip Spilersnocht 40 jaar! Dit heugelijke feit willen we vieren met diverse activiteiten voor alle inwoners
van het dorp en liefhebbers van toneel.
Tijdens het HD feest in juli en later in september/oktober willen we u
verrassen met leuke en gezellige activiteiten en optredens. Hiervoor
zijn de eerste voorbereidingen getroffen. In 2017 wordt u via de dorpskrant, dorpssite, Facebook en eigen website op de hoogte gehouden.
Het gevolg is dat we als toneelgezelschap geen “winterstuk“ op gaan
voeren in het Witte Huis.
In 2018 hopen we daar de draad weer op te pakken.

Donkerbroek - Maandagmorgen 5 december was Sinterklaas al
heel vroeg opgestaan om de hulp van de bakker van bakkerij v.d.
Molen in te roepen. Al weken zijn de bak-pieten bezig geweest
om een lekkere taart voor Sinterklaas te bakken, maar wat ze
ook probeerden het mislukte steeds weer.
Sinterklaas was er wel klaar mee
en besloot de hulp van een echte
bakker in te roepen. Bij bakkerij
v.d. Molen was wel een bakker die
Sinterklaas wilde helpen met het
maken van een lekkere verjaardagstaart.
Omdat Sint zolang bij de bakker
was geweest, kwam hij bijna te
laat bij obs 't Startblok. Gelukkig
wilde de bakker hem wel even brengen. Tijdens het welkomstwoord
van meester Wim kwamen er twee
Pieten aanrennen. Het was eindelijk gelukt om een lekkere taart

te bakken. Sinterklaas vertrouwde
het toch niet helemaal en vraagt
of meester Wim even aan de taart
wil ruiken. De Piet verliest zijn
evenwicht en de taart belandt in het
gezicht van meester Wim. Helaas,
weer geen taart voor Sinterklaas
zijn verjaardag... De bakker heeft
gelukkig nog een mooie verjaardagstaart in zijn auto staan en kunnen
ze toch nog genieten van een lekkere traktatie bij de koffie.

wel eens door één van de juffen kan
zijn geleend. Alle juffen moeten
naar voren komen en hun handen
laten zien. Dat gaat natuurlijk niet
van harte met dit koude weer, maar
Sinterklaas wil de handen zien. En
ja hoor, één van de juffen draagt de
ring van Sinterklaas.
Nu dit probleem ook opgelost is, kunnen de leerlingen en leerkrachten,
Sinterklaas en de Pieten gauw naar
binnen om daar het Sinterklaasfeest
te gaan vieren. De kleuters en groep
3 kregen Sinterklaas en de pieten op
bezoek in de klas, terwijl de groepen
4 t/m 8 hun eigen feest vierden met
surprises en gedichten. Het werd
een gezellige dag!

Graag tot ziens in 2017
Bestuur Toanielselskip Spilersnocht
www.spilersnocht.nl

Opening Praktijk voor
Huidtherapie Keuning
Vanaf januari start ik aan huis in Donkerbroek met mijn praktijk voor huidtherapeutische zorg en het aanmeten en leveren
van therapeutische elastische kousen.

Sinterklaas heeft echter nog een
ander probleem. Hij is zijn mooie
ring kwijt en hij vermoedt dat die

DORPSAGENDA
JANUARI:
6	10.00-11.30 uur Dorpshuis: Nestkastjes timmeren samen met de
Vogelwacht
11 14.30-15.15 Gymzaal: Kangoeroeles
14 Snertactie: SV Donkerbroek

Auto op de kop
in de sloot
Op zaterdag 26 november belandde
een auto op de kop in de sloot
langs de N381 ter hoogte van
Donkerbroek. Gelukkig kwam de
bestuurster met de schrik vrij. Zij
kwam met haar auto in de berm en
probeerde te corrigeren. Hierdoor
schoot de auto links van de weg in
de sloot. Met hulp van omstanders
kon de ongedeerde vrouw zelf uit de
auto komen.

BEDRIJVIGHEID
Inmiddels ben ik ruim 12 jaar met
veel plezier werkzaam als huidtherapeute waarvan de laatste jaren
met een zelfstandige huidtherapie
praktijk in het Martiniziekenhuis
in Groningen. Nu ga ik met veel
enthousiasme starten, naast mijn
werkzaamheden in het ziekenhuis, met een tweede praktijk in
Donkerbroek.

Prijswinnaar D.E koffiezetapparaat bij Coop Boonstra

Als huidtherapeute behandel ik een
breed scala aan huidproblemen met
als doel het verminderen, oplossen of voorkomen van uw huidaandoening. U kunt in de praktijk terecht voor een breed aanbod
aan behandelingen zoals aanmeten
therapeutische elastische kousen,
oedeemtherapie voor lymf-veneusen lipoedeem, littekentherapie,
acnetherapie, camouflagetherapie,
elektrisch epileren, verschillende
peelingen voor o.a. acne littekens
en huidverbetering, coagulatie van
bloedvaatjes in het gezicht, steelwratjes en het verwijderen van
ouderdomswratjes. En niet te vergeten advies over huidverzorging,
huidproducten en zonbescherming.

Zaterdag 3 december is de prijs van de D.E koffie en win actie bekend gemaakt. Mevrouw Klooster is de gelukkige
winnaar! Coop Boonstra mocht haar blij maken met een nieuw model koffie zet apparaat van D.E t.w.v € 189,00.
De prijs werd uitgereikt door de nieuwe generatie Coop Boonstra.

De praktijk is SEMH (Stichting
Erkenningsregeling
Medische
Hulpmiddelen) gecertificeerd. Zelf

ben ik lid van Nederlandse Vereniging
voor Huidtherapeuten, geregistreerd in het Kwaliteitsregister
Paramedici en actief in bij- en
nascholing om de professionaliteit
en kwaliteit hoog te houden.
Therapeutisch elastische kousen
worden vergoed vanuit basisverzekering net als een chronische indicatie voor manuele lyfmedrainage.
De meeste andere behandelingen
kunnen, afhankelijk van het aanvullende pakket, geheel of gedeeltelijk
vanuit de aanvullende verzekering
worden vergoed.
De openingstijden zijn woensdag
en donderdag van 9.00 tot 13.30
uur. In overleg ook ’s avonds en op
zaterdag. Voor meer informatie of
vragen bent u welkom op zaterdag
7 januari tussen 14.00 en 16.00 uur
tijdens de open dag.
Praktijk voor Huidtherapie Keuning
is gevestigd aan de Vosseheer 7 in
Donkerbroek. Wilt u meer weten
dan kunt u kijken op www.huidtherapie-keuning.nl. De praktijk
is te bereiken via email donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl of
telefonisch op 085-8770688 voor
informatie of het maken van een
afspraak.
Graag tot ziens,
Astrid Keuning
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Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Koelkasten

UITVAARTVERENIGING
DRAAGT ELKANDERS LASTEN
DONKERBROEK
Voor het verzorgen van Uitvaarten en Crematies kunt u
een beroep doen op onze vereniging.
Voor informatie en adreswijzigingen kunt u terecht bij
de secretaris email: secr.del@gmail.com

Bode:

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

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

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

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

EVEN VOORSTELLEN . . .
Zoals u weet is sinds oktober Tjeerd Oldersma gestopt met zijn
werkzaamheden voor dorpskrant “Op ‘e Hichte”. Wat volgde
was een oproep om nieuwe bestuurs-/redactieleden te krijgen.
In de krant van november werd een nieuwe groep mensen
aan u bekendgemaakt die de krant van Donkerbroek gaan helpen. In deze en de volgende edities worden ze allemaal aan u
voorgesteld. We beginnen met Bauke Visser van BVK grafisch
vormgever.

Bauke Visser uit Haulerwijk doet
sinds oktober de vormgeving van
Op ‘e Hichte. Hij is een oud-collega
van Tjeerd Oldersma en maakt al
jaren deel uit van de redactie van
Maandblad ‘Haulerwijk’. De vormgeving van deze krant doet hij dan
ook. “Mijn vader heeft de krant
van Haulerwijk opgezet. Dit was in
het begin een reclameblad. Om de
krant interessanter te maken ben

Nieuw in Op’e Hichte is de reeks
de zes. In deze rubriek worden
elke keer zes dingen uit gelicht
die in meer of mindere mate met
Donkerbroek te maken hebben. De
Zes is geen ranglijst maar een
verzameling van grappige, gekke of
opvallende dingen. Deze eerste editie een lijst van de zes kersttuinen
in Donkerbroek die je gezien moet
hebben.

ik begonnen met fotograferen en
schrijven. Mijn eerste artikel ging
over de komst van de glasbak in
het dorp, daarna volgden nog heel
veel andere nieuwsberichten.” De
krant van Haulerwijk gaat in 2017
haar 37e jaargang in. Bij de redactie
zijn ook hier verscheidene mensen
aan het werk geweest. Nu bestaat
de commissie – een onderdeel van
Ondernemersvereniging Haulerwijk

’t West 16, heeft 3 versierde bomen,
dat klinkt niet heel spectaculair
maar de lampjes zitten zo strak in
de boom dat wij ons afvragen hoeveel dagen men hier mee bezig is
geweest.
Herenwal 9 t/m 11: Glimmend en
schitterend over de Opsterlandse
compagnonsvaart is dit een prachtig
gezicht.
Herenweg 63: Aan de hoofdstraat
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– uit vier personen. Naast de kranten van Donkerbroek en Haulerwijk
maakt Visser ook “Twie pond ’n
stuver”. Dit is de jaarlijkse boekenkrant van de Stellingwerven. Deze
krant is geheel in het Stellingwerfs
en wordt verspreid in Oost- en
Weststellingwerf.

Valentijnscup 2017

Tot mei 1983 heeft hij het voortgezet
onderwijs gevolgd, daarna is Bauke
aan het werk gegaan bij Drukkerij
Van der Meer in Oosterwolde.
Daar is de opleiding bij het GOC
voor Allround Graficus met succes afgerond. Vervolgens werkte
hij bij Provinciehuis Gelderland in
Arnhem, Fotozetterij Steenbergen
in Groningen, CDP (Centrale
Drukkerij en Publicatievoorziening
van het ministerie van Defensie)
in Emmen en uiteindelijk weer bij
Van der Meer. Al vaker had Bauke
de intentie om een eigen bedrijf
te beginnen. Op 1 januari 2012
heeft hij dat officieel bij de Kamer
van Koophandel laten vastleggen.
Eerst werd er vanuit huis gewerkt,
sinds begin mei dit jaar heeft hij
zijn eigen kantoor aan de Meester
Jongebloedstraat 1 en een website
(www.bvkvormgever.nl).

Voor de 9e keer zal het acrotoernooi gehouden worden op 18 en 19
februari 2017 in sportcomplex De
Boekhorst te Oosterwolde. Met een
volledig gerenoveerde zaal zullen
we de gezelligheid en warmte nog
beter kunnen uitstralen!

Vanaf oktober is de projectgroep
alweer druk bezig met de organisatie van de valentijnscup editie
2017.

Intussen zitten we al weer meer dan
vol en hebben we helaas al verenigingen moeten teleurstellen….. Dit
jaar mogen we ook een vereniging
uit Wales verwelkomen en zullen
“onze” Belgen ook weer aanwezig
zijn. Buurland Duitsland zal ook
acte de presence geven. Het toernooi groeit op de manier gestaag
door!
Verder hebben we voor de merchandise ook een Duitse meneer uitgenodigd. Deze meneer Rogalski staat

vaak op internationale toernooien
en zal vele mooi dingen kunnen ter
plekke kunnen maken. Dit belooft
wat!
Wat er verder nog allemaal gaat
gebeuren vertellen we nog niet.
Hou ons in de gaten via Facebook
(Valentijn acrocup Donkerbroek) en
de site van SV Donkerbroek (www.
gymnastieksvdonkerbroek.nl) en je
blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen!

“In de afgelopen jaren bleek dat in
Haulerwijk en omgeving behoefte
is aan iemand die drukwerk kan
maken en regelen. Kleine oplages
kan ik zelf printen en voor grote
oplages heb ik goede contacten met
diverse drukkerijen. Zo blijft prijskwaliteit op een goed niveau is er
aandacht voor ieder detail en identiteit”, aldus de grafisch vormgever.

tussen alle verlichting is er een
huis dat elk jaar opvalt en dat is dit
adres. Je moet ook wat naast zoveel
kerstbomen.
Vicariestraat 23: Een verlichte
molen mag niet ontbreken op de
lijst. Dat hij wat klein is maakt dan
weer niets uit. Deze lijst is tenslotte
ook maar klein.
Kapelweg 5: In de duistere onlanden aan de rand van het dorp is er
ineens licht. Een hele tocht om er te
komen maar gelukkig is er dan wel
een verlichte tram.
Schapendrift 16 t/m 26. Zoveel
lampjes dat een tuincentrum jaloers
is op het aanbod en hoe langer je
kijkt, hoe meer versiering je ontdekt. Een lust voor het oog al die
kleurtjes en gezelligheid.

Kerststukjes maken bij ‘t Oost
Onder leiding van Froukje Visser heeft buurtvereniging 't Oost ook
dit jaar weer kerststukjes gemaakt. Met een hapje en een drankje
was het een heel gezellige avond met een mooi eindresultaat.

Christelijke plattelandsvrouwen bond???
Is dat niet een vereniging die eigelijk allang niet meer van deze tijd
is? Daar komen toch alleen maar
oude vrouwen naar toe? En wat
doen jullie dan eigenlijk bij de
CPB? Vragen die ons nogal eens
worden gesteld.
Ja oude vrouwen…. Onze vereniging heeft inderdaad veel oudere
vrouwen maar.......wanneer ben je
oud? Wij CPB vrouwen voelen ons
zeker niet té oud. Wij zijn nog
behoorlijk nieuwsgierig. Willen ons
nog Ontwikkelen. Willen ons graag
nog over zeer uitlopende onderwerpen laten informeren. Oké tegenwoordig kan alles op internet opgezocht worden maar iets zelf horen,
vragen kunnen stellen of meemaken is toch veel leuker.
Ook het elkaar geregeld Ontmoeten
vinden we gezellig. Naar elkaar
omzien wordt als belangrijk ervaren. Ontspanning is ook iets wat
hoog in ons vaandel staat. Samen
eten, samen op reis of samen naar
een museum, enz. Want weet u hoe
de thuismaaltijden bij Van Smaak
in Drachten klaar gemaakt worden?
Wij hebben het gezien. Of hoe mooi
een eendenkooi beheerd wordt? Ook

daar hebben we een zeer interessante rondleiding gehad. Ook weten wij
nu dat je met voetbalgolf heel veel
lol kan hebben. Elke maand gedurende het winterseizoen staat in
deze krant vermeld wat er op onze
avonden aan bod komt. Misschien
is er een onderwerp bij wat u interesseert. Kom gerust eens langs.
U bent altijd van harte welkom en
hoeft echt niet direkt lid te worden.
Veel vrouwen uit ons dorp werken
in de zorg. Misschien dat 18 januari 2017 dan een kennismaking kan
zijn met de CPB. Dan komen de
heren Bert Boer en Albert Kwakman
van Herbergier uit Oldeberkoop bij
ons op bezoek. Zij willen ons van
alles vertellen over de zorg die zij
verlenen aan mensen met geheugenproblemen.
Interesse? Van harte welkom om
19.45 uur in Pro Rege.
Christelijke Plattelandsvrouwen
Bond
Elke 3e woensdag van de maand
om 19.45 in Pro Rege.
Kosten 28,00 euro per jaar
Verdere inlichting bij Roelie
Haveman, tel. 491544.

Hot news Excelsior
Musical Joazef
De musicalgroep heeft nu twee
weken kerstvakantie en gaat in
januari weer met frisse moed verder.
Het combo gaat dan ook beginnen
met het instuderen van de muziek
o.l.v. Hans Jonker. Het wordt steeds
mooier, de spelers worden de persoon die ze moeten spelen, het koor
kent de meeste liederen en gaat
dit straks oefenen met het combo,
de decorploeg komt met prachtige
decorstukken, de kledingcommissie heeft voor de meeste spelers de
kleding al klaar. Hier en daar in
het dorp wordt getekend, gezaagd,
getimmerd, gebreid, genaaid en
geknutseld. Samen hopen we er een
mooi geheel van te maken en hopen
dat u allen komt kijken bij één van
de uitvoeringen.
Uitvoeringen Musical Joazef:
• Vrijdag 17 maart: 20.00 uur.
• Zaterdag 18 maart: 20.00 uur.
•
Zondag 19 maart: 15.00 uur/
20.00 uur.

Steun onze muziekvereniging door mee
te doen aan de acties
VZ-jes sparen Excelsior donkerbroek doet ook mee aan de actie
vz-jes sparen van de Albert Heijn
in Oosterwolde.
Bij minimale besteding van €20,krijg je een spaarzegel Met deze
spaarzegels wordt het hele jaar door
gespaard voor speciale klantacties
en voor de verenigingen in het
verzorgingsgebied van Albert Heijn
Oosterwolde. Iedere volle spaarkaart met 5 spaarzegels kan namelijk worden ingeleverd bij één van
de deelnemende verenigingen. De
vereniging krijgt van Albert Heijn
Oosterwolde per ingeleverde spaarkaart € 1,-. De volle spaarkaarten
kunnen ingeleverd worden in de
doos in Pro-Rege.

Rabo Ledensponsoring
Rabobank Heerenveen-Zuidoost
Friesland houdt dit jaar de Rabo
Ledensponsoring actie. Hierbij geeft
de bank, verenigingen en stichtingen een extra steun in de rug.
Ieder lid van Rabobank HeerenveenZuidoost Friesland kan een stem
uitbrengen. Iedere stem levert €5,op.
Bent u geen lid maar heeft u wel
een rekening bij de Rabobank en
u wilt toch stemmen? Dat kan! U
wordt dan bij het stemmen gelijk lid
gemaakt (dit is geheel kosteloos).
Stemmen kan nog tot en met 31
december 2016 op www.rabobank.
nl/heerenveen met onze stemcode:
RLS038 . Ook jou stem is geld
waard!
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Heeft u
iets
te vieren?

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

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:
Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek

regelt het graag voor u met b.v. een

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

&

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

„Stap es in”

n
Laat u vrijblijve

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal

WIETSE EN THEA FABER
Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

OEDS DE JONG MACHINES
OEDS DE JONG

Mobiel: +31(0)6-11358064

‘t West 30
8435 VN Donkerbroek (NL)
Tel/fax: +31(0)516-463270
E-mail : info@oedsdejong.nl

WWW.OEDSDEJONG.NL

d informeren!

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

bvk
GRAFISCH
VORMGEVER

Oog voor
kwaliteit!

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78
info@bvkvormgever.nl

Jo
dru uw
d i c k ke r i
htb j
ij!
WWW.BVKVORMGEVER.NL
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geeft al aan dat het scherp gepunt
is. (foto 2) We spraken dan ook
altijd van scherpe hulst. Maar er
komen ook takken voor waar van
het blad niet scherp is maar gaafrandig. Ik heb lang gedacht dat
dit een andere soort was, maar dat
bleek dus niet zo te zijn. Wel is het
vaak dat de bovenste takken van een
boom vaak gaafrandig zijn en de
onderste takken scherp. Er wordt
beweert dat dit een bescherming
voor de boom inhield dat zo de
onderste takken niet werden aan
gevreten. Het blad is donkergroen
en leerachtig het bevriest in de winter niet. Ook zag men als terreinbeheerder graag een struiklaag met
hulst. Vroeger gaf dat aan dat men
met oud bos te maken had. Een fraai
voorbeeld is het Norgerhout, daar
staan zeer fraaie
oude eiken met
een ondergroei
van Hulst. Je
vindt dit bos tussen Westervelde
en Norg.

①

Hulst
Latijnse naam:
Ilex Aqufolium
Fryske namme:
Geen eigen Friese naam
De verklaring van de Latijnse
naam: Ilex komt door de vorm van
het blad dat de vorm heeft van een
bepaalde eiken soort. Het aqufolium duidt op met scherpe randen.
Helaas geen Friese naam die is
gewoon Hulst.
De kerstdagen zijn weer in aantocht
en dan wil ik het wel over iets hebben dat daar mee te maken heeft.
Dat is deze keer de boom Hulst. Veel
wordt zijn takken gebruikt voor
kerststukjes vooral als er van die
prachtige rode bessen aan zitten
want de altijd groene bladeren en
de rode bessen worden in verband
met de kerst gebracht. Rood de
kleur van de hoop en groen de
kleur van toekomst. Wat valt er nu
voor bijzonders over de hulstboom
te vertellen. Het is een algemene
soort die vrij veel voor komt maar
toch heeft ook deze soort bijzondere
eigenschappen.
In het wild staat zij het liefst op
een plek half in de schaduw op
een zandige tot leemachtige ondergrond, in een dicht bos zul je hem
dan ook niet vinden. Dan zijn er
bomen die nooit vrucht dragen en
andere bomen wel. Dit komt omdat
Hulst tweeslachtig en eenhuizig
is. Dit houdt in dat de ene boom
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Te g e n w o o r d i g
zie je ook stukken bos die vrij
recent zijn aan
gelegd en waar
op de open plekken zich spontaan hulst heeft
ontwikkeld. Als
er ruimte genoeg is kunnen ze wel
een hoogte van tien meter bereiken
en wel 200 tot 300 jaar oud worden.
Door zijn dichte bladerdek is het
een geliefde plek voor vogels om
in de broeden, vooral merels en
lijsters maken er graag gebruik van.
(foto 3)

②

alleen maar de mannelijke bloeiwijze of alleen maar vrouwelijke
bloemen heeft .En alleen de vrouwelijke bomen de bessen dragen. De
bloeiwijze zit in de bladoksels met
meerdere bloempjes naast elkaar
waar later de trosjes bessen zitten.
De mannelijke bloeiwijze levert het
stuifmeel. De bessen zijn voor ons
licht giftig maar de vogels hebben
daar geen last van. Maar ik heb wel
het idee dat net als met de boerenkool er vorst over heen is gegaan
dat dan er meer van gegeten wordt.
De vermeerdering vindt in de
natuur plaats door de verspreiding
van de bessen door de vogels, maar
daar is een lange tijd voor nodig.
Voor dat er een kiemplantje staat
ben je zo drie of vier jaar verder. Nu
zijn er over de gehele wereld wel
400 honderd soorten hulst. Ook in
de tuincentra’s kun je veel variëteiten vinden, maar daar voor wordt
voor het vermeerderen de methode
van stekken gebruikt .
Dan het blad,

Foto’s Marga
Tot slot wil ik een ieder een
gezond en gelukkig nieuwjaar
toe wensen.

③

De Nachtdravers
plaatsten kerstboom
De nachtdravers zijn elk jaar vooral rond kerst en de jaarwisseling actief. Zo staat er als je van de N381 komt weer die prachtige kerstboom. Dit jaar is de kerstoom extra groot.

Wij wensen u als lezer

FIJNE KERSTDAGEN
en een VOORSPOEDIG
& GEZOND 2017
Bestuur en redactie
Dorpskrant Op ‘e Hichte

drukkerij

Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2
9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

de Latijnse naam

Velden met zonnepanelen aan de Schoolstraat
De gemeente Ooststellingwerf en het bedrijf GroenLeven zijn
van plan meerdere zonnevelden aan te leggen in de dorpen.
Ooststellingwerf wil de meest energie neutrale gemeente van
Nederland worden.
Voor Donkerbroek zijn deze zonnevelden gepland aan de Schoolstraat
en wel op het sportveld en de
gemeentelijke bouwgrond achter
OBS ’t Startblok. Tevens wordt een
groot deel van het land gebruikt
van de veehouder die aan dit perceel
grenst.
De zonnepanelen worden geplaatst
voor een periode van 15 jaar. De
hoogte van de panelen kan oplopen
naar 2,5 meter. Ongeveer 40 mensen bezochten op 26 november de
informatieavond in het Dorpshuis.
De reacties uit de zaal zijn kritisch. Door deze plannen kunnen
beide scholen in de nabije toekomst
niet onder één dak worden gehuis-

vest. Zijn plannen voor een nieuw
gemeenschapscentrum op deze
locatie onmogelijk. Verdwijnt het
sportveld achter school en wordt
betaalbare woningbouw op deze
locatie onmogelijk.
Verder wordt het woongenot van de
woningen achter in de Buursterlaan
en de Schoolstraat ernstig aangetast. Tijdens de bijeenkomst werd
wethouder Welle gevraagd of andere
locatie bespreekbaar zijn. Hierop
gaf de wethouder aan dat deze
beperkt zijn gezien de eisen van de
Provincie Fryslân.
Tot en met 5 december kon ieder
zijn opmerkingen over het plan
kenbaar maken aan de gemeente.
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Mjumsterwei 16 - 9243 SK Bakkeveen
tel. 0516 541493

www.dundelle.nl / info@dundelle.nl

Midgetgolf Dúndelle

Openluchtzwembad

● 18 holes wedstrijdbaan
● Met verschillende hindernissen
● Uitdagend spel voor jong en oud
● Omringd met bankjes
● Kleine speeltuin

● 25 meter bad
● Ondiep gedeelte
● Springkuil met 2 springplanken
en onderwater vensters

Na een leuke acitiveit of
een heerlijke wandeling of fietstocht
nodigt het terras u uit voor een adempauze
met een kop koffie
of een verfrissend drankje of ijsje!
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Levering in Donkerbroek
Inclusief plaatsen!

Quality Parket 0516 – 491345 www.qualityparket.nl
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Zwerfvuilgroep (geen taakstraf)
Op 30 mei 2016 hebben wij een werkgroep opgericht met als
doel om het zwerfvuil in en om Donkerbroek op te ruimen. We
zijn nu bijna einde 2016 en de groep bestaat nu uit 10 personen: 7 vrouwen en 3 mannen.

Wat ook erg belangrijk is, er zijn
ook een aantal personen die dan wel
niet bij de groep horen, maar toch
wél regelmatig hun eigen buurtje
opruimen, daar zijn we uiteraard
erg blij mee want dit neemt ons veel
werk uit handen. Donkerbroek en
omgeving hebben we verdeeld in 10
wijken en ieder gaat op pad wanneer
het hem of haar het beste past.

voorbijgangers die veel waardering
hebben voor ons werk want iedereen ergert zich mateloos aan de
rommel. Soms denkt men dat we
een taakstraf hebben, nee, we hebben geen taakstraf, we zijn echter
wel een groep die een steentje bij
wil dragen aan een schone omgeving en zich zorgen maakt om het
milieu. Ook kan de groep nuttig zijn
voor elkaar want een van ons had
een kostbare fietscomputer verloren, een ander lid van de groep vond
hem later toevallig langs de weg
waardoor de eigenaar weer helemaal
blij was.

de natuur waar we heel erg zuinig
op moeten zijn, voor ons zelf, maar
ook voor allen die na ons komen.
Als ieder zijn verantwoording zou
nemen, hadden we dit probleem
niet en was onze groep overbodig
maar helaas……..!

De gemeente Ooststellingwerf heeft
veel waardering voor onze inzet. Dit
bleek toen we onlangs allen verrast
werden met een kleine attentie. Ook
worden de materialen die we nodig
hebben door de gemeente verstrekt.
Graag willen we nog wat uitbreiding
voor onze groep om ons werkgebied
nog iets te vergroten. Dus mensen,
schroom niet, als je 2 uur in de 2
weken beschikbaar bent, meld je
dan aan. Kleine moeite, groot effect
op milieu en omgeving. Opgave en
informatie bij ondergetekende.

Vaak worden we aangesproken door

Wim Niens tel. 491818

De groep is erg enthousiast bezig
en het resultaat van onze inspanning is dan ook goed zichtbaar. Het
streven is dat er zo weinig mogelijk
rommel langs de weg blijft liggen.
Als er eenmaal rommel ligt gooit
men er blijkbaar erg gemakkelijk
nog meer bij. Het is ons aller verantwoording om eigen afval zelf op
te ruimen want dit vuil brengt grote
schade toe aan het milieu.Helaas
zijn er een aantal lieden die zich er
niets aan gelegen laten liggen en na
consumptie het afval gewoon in de
berm gooien.
Vanaf mei hebben we al 54 volle zakken verzameld, dit is al een flinke
berg afval wat nu gelukkig niet in
het milieu terecht gekomen is. We
vinden de gekste dingen in de bermen waaronder heel veel blikjes en
plastic flessen maar ook glazen flessen en veel verpakkingen van snacks
en andere etenswaren. Erg vreemd
dat mensen dit zo maar achteloos
weggooien in de natuur, het is juist

Vrouwen van Nu maken kerststukjes
De Vrouwen van Nu van Donkerbroek hebben een tuinclub en volgens traditie maken deze dames hele mooie kerststukjes. Ook dit jaar was dat weer
een heel gezellige middag met natuurlijk koffie, thee en wat lekkers.Het
resultaat mocht er ook weer zijn. Houten kerstboompjes op een plankje
hout, met daarop een kerststukje, grotendeels gemaakt met groen uit de
tuin. Deze stukjes worden (ook volgens traditie) op de avond dat de dames
gezamenlijk Kerst vieren in het dorpshuis als tafelversiering gebruikt.

De Nachtdravers

Geachte dorpsgenoten,
Nog één week en dan is het al oud en nieuw. Een grote, drukke maar vooral een leuke gezellige
dag voor de Nachtdravers. De meeste vergaderingen zijn achter de rug en alles is al bijna klaar.
We zullen de laatste puntjes nog regelen, zodat de dag perfect zal verlopen.
Door de vele ingevulde suggesties van de giften, donkerbroek(st)er van het jaar en de nieuwe burgemeester hebben wij een keuze kunnen maken. Voor de Nachtdravers is het al bekend wat en wie
dit zal worden dit jaar. Voor jullie houden we het nog even geheim en zullen we dit bij de nieuwjaarshow achter het cafe bekend maken.
Afgelopen 3 December hebben de jongens van de Nachtdravers de kerstboom in Donkerbroek
geplaatst. De boom was dit jaar afkomstig van fam. K. de Jong van ’t West. Mede dankzij de inzet
van loonbedrijf Veldkamp en hoveniersbedrijf Postma hebben we de boom op de nieuwe plek
geplaatst. Wij, als Nachtdravers, kregen veel complimenten dit jaar over de boom en de verlichting;
hiervoor willen we jullie bedanken.
Toen de jongens de boom aan het plaatsen waren, waren de vrouwen ondertussen ook druk bezig.
De vrouwen hebben de presentjes voor de ouderen op een leuke manier ingepakt en de kindermiddag voorbereid. De kinderen van de basisscholen hebben deze week een echte piratenuitnodiging
ontvangen. Dit jaar zal de kindermiddag in het teken staan van piraten. Na een middag piratenspelletjes gedaan, krijgen de kinderen een echt piratendiploma.
Binnenkort zal u het Nachtdravers boekje vinden in de brievenbus. Hier staat ons gehele programma op voor oud en nieuw, informatie van en over de Nachtdravers, een leuke quiz waar u een
prijs mee kunt winnen en een kleurplaat voor de kinderen; met de leukste kleurplaat is een prijs
te winnen.
De Nachtdravers hopen alle inwoners te zien bij de nieuwjaarsshow achter het cafe “Donkerbroek”
op het plein van st. Boat. Na de show nodigen de Nachtdravers iedereen van harte uit in café
Donkerbroek om gezellig borrelend en/of knallend het nieuwjaar in te gaan.
Met vriendelijke groeten, De nachtdravers
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50 jaar Donkerbroek
in het nieuws

Een bewogen 2016
Het jaar komt weer ten einde. Dan
is daar altijd weer het moment van
evalueren; wat hebben we gedaan,
wat was goed, wat ging er fout en
vooruitkijken naar het nieuwe jaar.
Wat staat ons allemaal te wachten?
Maar gelukkig kunnen we niet in de
toekomst kijken en zit die altijd vol
verrassingen.
Wat hebben we weer een bewogen
jaar achter de rug met bijzondere
gebeurtenissen in en om ons dorp.
Lagen we, begin dit jaar, nog in
een bouwput van de herinrichting
N381, nu is dat grotendeels afgerond. Uiteindelijk hebben we een
schitterend feest gehad met de opening van het geheel. Wat heeft onze
activiteitencommissie zich daar uitstekend mee gered. Nog maar zo
kort opgericht en wat hebben we
al een plezier van deze commissie.
Geweldig bedankt, dames en heren!!
Maar zo mooi als de plus van de
N381 het dorp achterlaat zo teleurstellend is het voor de mensen die
ooit in een rustig landschap woonden en nu dagelijks, 24 uur per
dag, overlast hebben van deze N381.
Hier laat de Provincie de bewoners
mooi in de kou staan, in deze donkere dagen voor kerst. Jammer!
Gelukkig dat de tijd niet altijd
zo snel gaat want even was onze
Tristan degene die de tijd bepaalde.
Hij ging sneller als wij allen dachten. Dat was weer reden voor een
groots feest.
Een bijzonder stel dames schakelde
op topsnelheid. Iedereen werd erbij
gesleurd en het was in één woord
geweldig. Bedankt allen! Vooral
onze Olympische kampioenen
Tristan en Teun.
Helaas gaat het met onze MFC nog
niet zo snel als we allemaal zouden willen. Het valt niet mee om
iedereen aan dezelfde kant van de
streep te krijgen. Toch zijn hier
ook de nodige successen behaald.
Alleen onze peuters waren sneller,
die zitten al op de nieuwe locatie.
Hier werden we wel wat door verrast. Maar ook hadden we de nodige
tegenslagen en verliezen te verwerken samen.
Een ieder heel veel sterkte waar en
wie dat maar nodig heeft en alle
goeds voor de toekomst. Dat de zon
ook voor hen weer mag gaan schijnen in 2017.
En wat een afsluiting van het jaar
met de toekenning van de subsidie voor outdoor fitness toestellen
waar een aantal bewoners zich ontzettend voor ingespannen hebben.
Super gedaan!

Nu de toestellen nog plaatsen en de
benodigde resterende fondsen werven en dan kunnen we allemaal aan
de beweging. Samen fitter worden.
Rest mij nog een ieder die op enige
manier bijgedragen heeft aan dit
bewogen jaar te bedanken voor alles
wat hij of zij gedaan heeft, vrijwilligers maar vooral u allen die dit
samen teweeg brachten.
Een schitterende maar vooral veilige jaarwisseling en de allerbeste
wensen voor 2017 voor ieder.
Namens Dorpsbelang:
succes en bedankt!
Bertus Plender, voorzitter

Heeft u een leuk
initiatief voor 2017?
Dorpsbelang ontvangt jaarlijks
van de gemeente een subsidiebedrag van ca. €4.300,-. Deze bijdrage
is bedoeld om initiatieven op het
gebied van leefbaarheid, welzijn,
sport, spel etc. te stimuleren.
Plaatselijke verenigingen, stichtingen en/of initiatiefgroepen die in
2017 (bijzondere) activiteiten gaan
organiseren kunnen hiervoor, vanaf
nu, een subsidieaanvraag indienen.
e-mailadres:
dorpsbelang@donkerbroek.nl
Postadres:
Dorpsbelang, Herenweg 51, 8435
WP, Donkerbroek, telefoon 423750
Na uw opgave ontvangt u van ons
een aanvraagformulier.

KORTE BERICHTEN
Auto uitgebrand
bij Q8 tankstation
In de nacht van dinsdag 13 op
woensdag 14 december ontstond bij
het Q8 station aan de Balkweg een
autobrand. Hoewel de brandweer de
auto snel had geblust, was de auto
niet meer te redden. Hoe de brand
ontstond is nog niet bekend.

Snoeihout in brand
aan de Tjabbekamp
Op donderdag 8 december ontstond er brand in een partij snoeihout. Het brandje bij een boerderij
bevond zicht tussen de kuilbulten.
Diverse automobilisten die op de
N381 reden, maakten melding van
de brand bij de politie. De boer en
zijn familie hadden geen idee hoe de
brand was ontstaan. Om de brandstichter te pakken zal nog een hele
klus worden.

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

DECEMBER 2016

14

Donkerbroek - Tel. 06-55928119 - www.vishandelvandermeulen.nl

Gerookte vis
Verse vis

Gebakken vis
Zoute haring

WOENSDAG VAN 10.30 TOT 12.30 UUR
OP PARKEERTERREIN BIJ PINAUTOMAAT HERENWEG 46
ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
BIJ COOP SUPERMARKT BOONSTRA

Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

Herenweg 9 - Donkerbroek - 06 57333335 - www.couplaza.nl
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Handelsvereniging
donkerbroek
wenst u
een goed uiteinde en
een gelukkig nieuwjaar

Wilt u lid worden van
de Handelsvereniging Donkerbroek?
Neem contact op met René Dam, tel. 0628641688

Herenweg 76
8435 WX Donkerbroek
tel.
0516-492161
mobiel 06-53302226
e-mail: info@ckbadvies.nl
internet: www.ckbadvies.nl

Advies en certificatie
voedingsmiddelendiervoeder- en
transportsector

ISO * HACCP * GMP * VKL * CDG * IFS * BRC

Herenweg 2 - Donkerbroek

Herenweg 66 - Donkerbroek
Telefoon 0516-491232

coopcompact Boonstra
& openingstijden
ma t/m woe 8.00 - 18.00 uur
do en vr
8.00 - 20.00 uur
zaterdag
8.00 - 18.00 uur
Ook tussen de middag open
CoopCompact Boonstra
Herenweg 13, Donkerbroek
Tel. 0516-491313

coop.nl

G.W. Smitweg 4 - Donkerbroek - 0516-491345

De Steven 19/21, 9206 AX
Drachten. telefoon 0512-549 626
E-mail info@aludon.nl
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Voor auto en motorrijlessen:

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

www.postmahoveniers.nl

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

Openingstijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

13.00
08.30 - 12.00 uur en 13.00
13.00
08.30 - 12.00 uur en 13.00
08.30 - 12.00 uur en 13.00
08.30 - 12.00 uur

-

17.30
17.30
20.00
17.30
17.30

uur
uur
uur
uur
uur

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

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

bijv. planken, palen,
vlonderplanken
bijv. planken, palen,
vlonderplanken

• Timmerhout

• PVC en isolatie
• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

Voor al uw:

DVD’s (1954, 1964, eind 20e eeuw en dorpsfeest 1988)
de dorpsvlag en het boek
100 jaar Donkerbroek

VERKRIJGBAAR BIJ:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen
Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Voor informatie over:

C
C
C
C

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

kunt u contact opnemen met:
dhr. J. Hartink, ’t West 16, Donkerbroek, telefoon 491702
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Donkerbroek/Makkinga combinatie JO13 Voetbalkampioen met records…
Na het binnenhalen van het najaar kampioenschap brak DMc
JO13 op de laatste speeldag alle denkbare ‘records’…
In acht gewonnen competitiewedstrijden haalde dit team de magische grens van 100 doelpunten!

De teller bleef staan op een totaal
van 105 doelpunten. Met het aantal
doelpunten van de twee bekerwed-

strijden erbij opgeteld, werd een
totaal van 141(!) doelpunten in 10
wedstrijden bereikt!! Alle spelers
wisten tot scoren te komen. De topscorer was goed voor maar liefst 63
doelpunten.

Op de foto de feestende spelers van
links naar rechts:
Jelle Boudewijn, Rick Oldenburger,
Kars Houwing, Jerre Stoker, Tim
Ausma, Niels van der Wal, Jochem
Koopmans, Jacco Plender, Sven

Cazemier en Levi Jager.
Leiders van dit team zijn John
Koopmans en Han Ausma.

je wilt wandelen en hardlopen is
bos Ontwijk dichtbij. Wij hebben
gekozen voor 8 toestellen. De keus
van de fitnesstoestellen is mede in
overleg met fysiotherapeut Guus
Hoekstra tot stand gekomen. Wij
houden jullie op de hoogte van de
vorderingen.

Ouderen gymnastiek, OBS ’t
Startblok en CBS De Peggebult.

Outdoor fitness is het plan van
Dorpsbelang, SV Donkerbroek,
Actief Donkerbroek, Fitnessgroep,

Stel de camera in op een zo hoog mogelijk aantal pixels.
Foto’s met een hoge resolutie worden scherper afgedrukt en
je kunt ze beter vergroten en verkleinen!

Outdoor fitness Donkerbroek krijgt
bijdrage uit Ooststellingwerf Fonds
Vrijdagmiddag 16 december hebben wij ons plan voor het realiseren van Outdoor Fitness in Oosterwolde mogen presenteren.
Er was sprake van een enorme opkomst. Er waren heel diverse
initiatieven uit heel de gemeente.

Iedereen in onze gemeente mocht
stemmen op de ingediende plannen. Uit sommige dorpen werden de
mensen met bussenvol aangevoerd.
Aan het eind van de middag is
er dan de uitslag. Alle ingediende
plannen mogen de aangevraagde
subsidie ontvangen. Ook wij horen
bij de gelukkigen. Mooi resultaat,
een bedrag van € 20.761,--. Bedankt
iedereen uit Donkerbroek maar ook
al de anderen die voor ons project
hebben gestemd.
Hoe gaan we verder. Met het bedrag
kunnen we ook andere fondsen
aanschrijven om voor Donkerbroek
outdoor fitness te realiseren. Wij
willen naast Sportpark Ontwijk een
fitnesspark realiseren waar iedereen, in groepsverband of individueel, kosteloos onbeperkt gebruik
van kan maken. Waarom deze locatie? Door de voetgangersbrug is het
fitnesspark goed te bereiken en als

BELANGRIJKE TIP

voor het aanleveren van foto’s
voor de Dorpskrant

Damclub Donkerbroek

Germ Poortinga
ongeslagen aan de leiding
De onderlinge competie is volop
aan de gang met af en toe zeer verrassende uitslagen.Tot nu toe wist
alleen Jan Klooster Germ Poortinga
een punt af te snoepen.
De tussenstand is 1. G.Poortinga, 17
punten uit 9 wedstrijden; 2. B. van
Ek, 11punten uit 8; 3. J.D. Klooster,
9 punten uit 9; 4. J. Smid, 3 punten
uit 2; 5. H. Hoks, 7punten uit 9;
6. L. Snyder, 7 punten uit 9; 7. J.
Klooster, 5 punten uit 7; 8. N. Otter,
5 punten uit 7.
In de P.F.D.B werden goede resultaten behaald door met 8-4 van

Kerstwandeling
Bakkeveen
Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen
weer de traditionele kerstwandeling
gehouden, voor de 41e maal. Een
ideale gelegenheid om dit lange
kerstweekend af te sluiten met een
gezonde wandeling door de natuur.
De routes lopen door de gevarieerde natuurlijke omgeving van
Bakkeveen. Start en finish zijn bij
Dúndelle, nabij het sportpark. Er

Emmeloord te winnen en met 7-5
van Oerterp te winnen.
Nieuwe leden
We zijn op zoek naar nieuwe leden
daar anders het bestaan van onze
club in gevaar dreigt te komen.
We hebben weer een Nederlander
wereldkampioen dammen Boonstra
een jonge man.
Dammen is geen suffe sport,
maar echt leuk. Wie meldt zich?
Inlichtingen:
voorzitter
J.D.
Klooster, 0516-491791. Dinsdagavond clubavond in het dorpshuis,
20.00 uur.
kan gekozen worden uit 4 afstanden:
5, 7, 10 en 15 km. De start is tussen
10 en 14 uur. Je krijgt na inschrijving een routebeschrijving; de herinnering en een kom heerlijke snert
na afloop. Onderweg is een uitgebreide "koek en zopie", deze wordt
net als voorgaande jaren door World
Servants verzorgd.Wandelaars kunnen deelnemen aan een gratis puzzel, waarbij de hoofdprijs een luchtballonvaart over Bakkeveen is. Meer
informatie: www.kerstwandeling.
org of via www.bakkeveen.nl

Afsluitende training 35+ voetballers
Als afsluiting van een topseizoen
trainden de grijs getinte 35+ voetballers op vrijdag 25 november nog
drie helften.
De 35+ dames waren uitgenodigd
om als sparringpartners een mix
toernooitje te komen voetballen.
In ploegjes van 5 personen werden
er alleraardigste wedstrijdjes op de

mat gelegd. De dames speelden uitstekend mee en deden weinig onder
voor de mannen…

voetballers zijn in het voorjaar weer
te bewonderen voor een nieuwe
competitieronde.

Na zo’n anderhalf uur voetbal werd
in de kantine de derde helft ingezet.
Ook in deze helft wist iedereen ‘m
goed te raken. In de kleine uurtjes
ging uiteindelijk in de kantine en
bij iedereen het licht uit… De 35+

Op Facebook is nog veel meer te
lezen en te zien over beide 35+
teams.
35+
voetbalvrouwen
Donkerbroek en 35+ Voetbaltinten
grijs zijn de pagina namen.
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U kunt Sanne de Ree, diëtist en
voedingskundige bereiken middels:
Telefoon : 06-30375766
Email : info@sannederee-dietist.nl
Consulten zullen op afspraak
worden gehouden bij
Huisartsenpraktijk Donkerbroek,
Herenweg 43, 8435 WP Donkerbroek

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek
POSITIEF OPVOEDEN EN
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT
www.hondenschooljoka.nl
Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043

Openingstijden: maandag 13.00-20.00 uur
dinsdag 9.00-15.00 uur
woensdag 9.00-15.00 uur
donderdag 9.00-15.00 uur
vrijdag 9.00-15.00 uur
zaterdag gesloten

Schapendrift 6a - Donkerbroek - Tel. 0516 491550
Tevens is het mogelijk een afspraak te maken via:
www.1kapper.nl

Professionele voetverzorging
Gediplomeerd
Aantekening diabetische voet
Pedicure
Aantekening reumatische voet
voetverzorging
Lid Provoet
Alma van der Meulen Voetverzorgingsproducten
Praktijkruimte begane grond
Meester Geertswei 36
Garantie
9241 GL Wijnjewoude
Ook bij u thuis
Cadeaubonnen verkrijgbaar
Behandeling volgens afspraak
Telefoon 0516-480895

Hou Tristan in het zadel!
Bij 5 supermarkten in Ooststellingwerf kun
je, je flessenbonnen doneren en Tristan zo
financieel steunen op weg naar de Olympische
Spelen in Tokyo in 2020. Tristan heeft de
boxen persoonlijk afgeleverd en uiteraard
is er een inzamelbox te vinden bij COOP
Boonstra in Donkerbroek!
Het kan u niet ontgaan zijn afgelopen zomer:
Wielrenner Tristan Bangma uit Donkerbroek
is naar de paralympische spelen geweest en
hij kwam terug met een gouden medaille! Hij
won deze samen met zijn piloot Teun Mulder,
tijdens de superspannende baanwedstrijd: een
tijdrit over 1km voor tandems in de duizelingwekkende tijd van 59 seconden en 822
duizendste. De snelste tijd ooit gereden!
Voor Tristan smaakt deze medaille naar meer
en daarom wil hij de komende 4 jaar alles op
alles zetten om op de spelen in Tokyo in 2020
zijn gouden plak te kunnen verdedigen. Maar
hiervoor heeft hij veel meer nodig dan alleen
een flinke dosis doorzettingsvermogen en
snelle benen.

Maar je voorbereiden op en trainen voor de
paralympische spelen kost geld, heel veel
geld. En in tegenstelling tot valide sporters,
voor wie alles tot in de puntjes wordt geregeld
en bekostigd, moeten mindervalide sporters
alles zelf betalen. Hun reis- en verblijfskosten
tijdens trainingen en wedstrijden in binnenen buitenland, hun materialen en het onderhoud hiervan, hun kleding, etc.
Als Tristan optimaal wil blijven presteren
heeft hij over niet al te lange tijd een nieuwe wedstrijdtandem nodig. Een dergelijke
carbonfiets kost ca. €10.000,-. Om hiervoor
geld in te zamelen kunnen Tristan en zijn
stichting Tandemteam Bangma wel wat hulp
gebruiken, uw hulp!
Lever daarom uw flessenbon in bij de COOP
Donkerbroek, Albert Heijn Oosterwolde,
Poiesz Oosterwolde, Aldi Appelscha of bij de
Poiesz Haulerwijk (bij de vestigingen van
Poiesz is het tevens mogelijk volle spaarkaarten in te leveren) en draag zo uw steentje bij
aan een nieuwe fiets en -wie weet- aan een
volgende gouden plak!

JO9-1 SV
Donkerbroek tweede
in competitie
Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek
Tel. 0516 - 49 21 28
Weverswâl 3B
9243 JL Bakkeveen
Tel. 0516 - 54 13 25

Merkebuorren 16
9241 GG Wijnjewoude
Tel. 0516 - 48 12 74

Sl. de Bruineweg 2
8433 MB Haulerwijk
Tel. 0516 - 42 12 81

www.bakkerijvandermolen.nl

Eind november werd door het eerste team
van Jeugd Onder 9 van SV Donkerbroek, de
eerste helft van het voetbalseizoen afgesloten.
Een klasse hoger dan het jaar ervoor, troffen de jongens waardige tegenstanders. Toch
voelden zij zich goed thuis in deze klasse.
Met slechts één verloren wedstrijd, werden zij
tweede in de competitie.
Trainer Marco, coaches Willem en Homme
Jan en uiteraard de trotse ouders kunnen
terug kijken op een mooie, soms zenuwslopende eerste helft van het voetbalseizoen. Dat
smaakt naar meer!

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

KORFBAL

OPGERICHT

Competitie 2016/2017
De korfbalpalen staan ook in 2017
weer opgericht.
Twee en een Halve Meter
We zitten in een overgangsjaar. En
daar hebben de jonkies van F1 zeker
ook mee te dealen. 4 gespeeld, 4
verloren. Er wordt wel elke wedstrijd gescoord. Nu nog meer dan de
tegenstander. Aan het enthousiasme
zal het niet liggen. Niet in het veld.
En niet rondom het veld.
Drie Meter-1
E1:
In de klasse E1E heeft de E1 het
zwaar. Toch valt er een overwinning
te noteren: Een 6-4 overwinning op
ROG uut Grun’, na een zware strijd.
Ze kunnen en moeten beter.
E2:
De E2 bezet verrassend een gedeelde 3e positie in de ranglijst. Door
maar liefst 3 overwinningen uit
5 wedstrijden. De laatste was een
1-3 overwinning op DES uut Norg,
afgelopen zaterdag. In 2017 zetten we deze lijn voort. Komt het
mede door de nieuwe shirts van
Noorderzon Campers?
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Drie Meter-2
D2:
Het superteam D2 heeft er 4 wedstrijden in de zaal op zitten. En 4
verloren. Het blijft een genot om
naar te kijken. Zo vinden ook de
trotse ouders, elke thuiswedstrijd
voltallig aanwezig. “Mar het komt
oars”.
D1:
Een gedeelde 2e positie voor onze
D1. 4 gespeeld, 3 gewonnen. Alleen
EKC2000 uut Emmen was letterlijk
en figuurlijk een kop te groot.
Drie en een Halve Meter
De B1 speelde zaterdag 10 december
hun beste wedstrijd van het seizoen.
In De Bongerd tegen De Pein B2
werd een te snelle 0-4 achterstand
omgezet naar een 4-4 gelijkspel.
In de 2e helft liep De Pein weer
uut naar 4-6, maar bij Donkerbroek
zat de schwung er goed in. Demi
Couperus scoorde nog 5-6 voordat
de laatste superspannende 2 minuten aanbraken. Helaas geen coole
goalgetter meer in de resterende
minuten. Donkerbroek B1 had een

puntje verdiend. Maar mag trots
zijn op deze enerverende wedstrijd.
Zeven meter –> 8 meter!!
Er heerst weer een blessuregolf
onder de selectiespelers. In dit geval
onder de manlijke helft. Zo moeten
maar liefs 3 juniorheren bijdragen
aan de selectie. Maar dat kunnen ze.
De senioren 1 waren niet opgewassen tegen Koru (Uffelte), Kinea
(Knipe) en koploper WSS (Oude
Pekela). Al was tegen de laatste
de 19-17 eindstand na een gelijk
opgaande score zeer verdienstelijk.
De senioren 2 van Donkerbroek/
VZK hebben 5 gespeeld 4 verloren
en 1 gelijk spel. De 4e klasse is echt
een niveau te hoog.

Facebookpagina van korfballend
Donkerbroek. www.facebook.com/
SV-Donkerbroek-afdeling-korfbal.
Nog sneller info de weide wereld in.
Beheerder is Robin van der Veen.
Agenda
28 december: Old Stars Toernooi.
Sporthal MeJander te Oldeberkoop.
Aanvang 19.30 uur

Een
voorspoedig,
sportief
maar vooral
gezond 2017
toegewenst!

De senioren 3 doen leuk mee met
3x winst en 2 maal verlies. Ook
zij ondersteunen de door blessures
geplaagde selectie.
Website
Voor wedstrijdprogramma zaalcompetitie, up-to-date standen, en heul
veul foto’s van het KorfbalKamp
2016 naar www.korfbaldonkerbroek.nl
Facebookpagina
Sinds kort in de

lucht:

De

Korfbal-jarigen
in januari
Korfbal-Jarigen in januari
04-01 : Ties Oosterhof
05-01 : Marijn Tenge
13-01 : Thomas Nicolaij
15-01 : Durk Nicolaij
16-01 : Reintjan Postma
20-01 : Esther de Boer

Postzegelbeurs
Op 28 januari 2017 houd de
Stellingwerver
Filatelisten
Vereniging voor de 24e keer een
postzegelbeurs in de Miente te
Oosterwolde. (snellingerdijk 39). De
beurs is van 10.00 tot 16.00. Er
worden poststukken, postzegels en
albums te koop aangeboden. Prijzen
starten bij € 0,05 en het aanbod van
landen is zeer groot. Voor iedere
postzegel verzamelaar is er wel
wat te vinden. Met 10 handelaren
is dit geen probleem. Tijdens de
beurs kunt u ook informatie vragen
over de Stellingwerver Filatelisten
Vereniging. De toegang tot de beurs
is gratis. Inlichtingen 0592-388585.
De Stellingwerver Filatelisten vereniging telt ca 40 leden en donateurs. De leden komen uit Friesland,
Overijssel en Drenthe. Op een clubavond worden er altijd postzegels
en poststukken aangeboden. Wat de
leden verzamelen is breed. Er zijn
landen en thema verzamelaars van
beginners tot gevorderden. Iedere
eerste donderdag van de maand
(behalve juli en augustus) is er een
clubavond in De Miente, (aanvang
19:45 uur). Info: P. Rauwerda (0516441646).

Programma korfbal
t/m 29 januari 2017
(Wijzigingen voorbehouden)

Noorderzon Campers sponsort shirts
De pupillen F1 en E2 hebben nieuwe shirts gekregen van sponsor Noorderzon Campers. Ze staan
dan ook apetrots op de foto. Bij elke uitwedstrijd kiezen met welke camper we ons vervoeren!!!

Zaterdag 7 januari:
Spes E2 – Donkerbroek E1
Elko D1 - Donkerbroek D1
Thrianta D2 - Donkerbroek D2
Harich F2 - Donkerbroek F1
Zondag 8 januari:
Donkerbroek/VZK 3 – HHCombi 1
Donkerbroek/VZK 2 – Dio 2
Donkerbroek/VZK 1 – OKO/Bies 1

11.00 uur
13.35 uur
12.20 uur
09.45 uur
11.30 uur
12.45 uur
14.00 uur

Zaterdag 14 januari:
De Pein B2 - Donkerbroek B1
Thrianta D1 - Donkerbroek D1
Koru/UDI D2 - Donkerbroek D2
Donkerbroek E1 – Elko E1
Donkerbroek E2 - Udiros E3
SCO F2 - Donkerbroek F1

10.00 uur
13.00 uur
12.00 uur
14.55 uur
14.55 uur
12.40 uur

Zondag 15 januari:
Donkerbroek/VZK 3 – Lintjo 4
Donkerbroek/VZK 1 – DES (N) 1

11.30 uur
12.50 uur

Zaterdag 21 januari:
Donkerbroek B1 – Olympia B1
Donkerbroek D2 – LDODK D5
Donkerbroek D1 – SCO D1
Donkerbroek F1 – Lemmer F1
SDO (S) E1 - Donkerbroek E1

16.00 uur
15.00 uur
14.00 uur
13.00 uur
12.15 uur

Zondag 22 januari:
W.Handich/DOW 4 – D’broek/VZK 3
Lintjo 3 - Donkerbroek/VZK 2
Leeuwarden 1 - Donkerbroek/VZK 1

10.00 uur
10.00 uur
13.45 uur

Zaterdag 28 januari:
Altijd Kwiek B1 - Donkerbroek B1
EKC2000 D1 - Donkerbroek D1
ROG E1 - Donkerbroek E1
Oerterp/VKC F2 - Donkerbroek F1

11.00 uur
18.10 uur
10.00 uur
09.00 uur

Zondag 29 januari:
Donkerbroek/VZK 3 – Koru 3
Donkerbroek/VZK 2 – WSS 3
Donkerbroek/VZK 1 – Koru 1

11.30 uur
12.45 uur
14.00 uur
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Tractoren, landbouwmachines, trekkerkeuringsstation, stalinrichting, tuin- en parkmachines,
gas, water, elektra- en CV-installaties, sanitair, dakbedekking en zinkwerk

Fijne Feestdagen en een
voorspoedig 2017!
Epaper:(www.kuperus.org)

Ook in 2017 helpen wij u weer graag!
Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.0513-541214
info@kuperus.org • www.kuperus.org

Kuperus Oudehorne - bijzonder gewoon!

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen
verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

BOONSTRA

Betrouwbaar, betrokken en deskundig
Betrouwbaar,
endeskundig
deskundig
Betrouwbaar, betrokken
betrokken en
Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

Friso
Zekerheid
eenonafhankelijk
onafhankelijk kantoor
metmet
verschilFriso
Zekerheid
is iseen
kantoordat
datonderhandelt
onderhandelt
verschil-

zijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons
lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen
lende
verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen
belt, krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon. Door de korte lijnen zijn
zijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons
zijnwij
met
een aantrekkelijke
prijsstelling
flexibel
en kennen wij onze
klant. en de juiste voorwaarden. Als u ons
belt, krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon. Door de korte lijnen zijn

belt, krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon. Door de korte lijnen zijn

MetwijFriso
weet
u precies waar u aan toe bent.
flexibelZekerheid
en kennen wij onze
klant.
wij flexibel en kennen wij onze klant.

Met Friso Zekerheid weet u precies waar u aan toe bent.

Herenweg 3 8435 WN Donkerbroek
Met Friso
Zekerheid weet u precies waar u aan toe bent.
T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl
Herenweg 3 8435 WN Donkerbroek
T: (0516)3 491223
www.frisozekerheid.nl
Herenweg
8435 WN
Donkerbroek

Herenweg 132 A, 8435 WZ Donkerbroek
Tel.: 06 22 63 29 26

www.bouwservicedvdwal.nl
info@bouwservicedvdwal.nl
Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden
Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden

