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Bijna 
voorjaar?!?!
Zo langzamerhand zijn we 
weer, na de vele feestdagen, 
in het nieuwe jaar in ons oude 
ritme gekomen. Toch kost het 
menigeen misschien moeite 
om echt opgewekt en vol 
energie te zijn.

Hoogstwaarschijnlijk is het 
weer daar toch de grote boos-
doener van. Wat een sombere, 
regenachtige en grijze dagen 
waren er. En wat is er al wat 
neerslag gevallen de laatste 
tijd. Daar wordt de klokken-
luider ook niet echt vrolijk 
van.

Vaak kon je geen stap buiten 
de deur zetten zonder nat te 
worden. Was het droog dan 
lag er nogal eens een zwem-
bad achter je huis. Geregeld 
gold code geel, oranje of zelfs 
rood voor het wegverkeer.

De storm van deze week was 
een zeer zware. 143 km per 
uur slechts 12 keer gemeten 
in ons land sinds 1900. Hier 
in Donkerbroek kregen we 
er gelukkig niet veel mee te 
maken. Maar regen, sneeuw 
en harde wind, het kan een 
land aardig plat leggen. 

Net als een griepgolf. Al 
wekenlang zijn er velen 
behoorlijk ziek en het eind 
is nog niet in zicht. Zelfs de 
griepspuit is hier niet tegen 
bestand omdat de 4e griepva-
riant hierin ontbreekt.

Toch waren er natuurlijk ook 
vele zonnige, optimistische 
gebeurtenissen. Het als dorp 
samen ten strijde trekken 
voor een gemeenschapscen-
trum. Een geslaagd optreden 
van de Nachtdravers rond 
oud- en nieuwjaarsdag. De 
nieuwe huizen bewoond aan 
de herenweg.

En nu met z’n allen op weg 
naar het mooie voorjaarsweer. 
Lekker weer in de tuin, een 
dunnere jas aan en vast en 
zeker geregeld een heerlijk 
zonnetje.

Volgens Piet moeten we mor-
gen maar weer even in het 
weer zien. 

Hierna las Loes een mooi gedicht 
voor. Loslaten! Heel toepasselijk 
voor deze avond. De notulen van 
vorige maand werden voorgelezen 
en goedgekeurd. Geertje Duin heeft 
zes jaar lang de financiën voor ons 
geregeld en ook deze laatste jaar-
vergadering was alles weer prima 
in orde. Ze werd bedankt met een 
applaus en twee flessen wijn. 

Jubilarissen
Vijf dames werden verrast met een 
bloemetje. Zij waren onze jubilaris-
sen dit jaar. Mevrouw Lenstra voor 
65 jaar en mevrouw van Riesen voor 
55 jaar lidmaatschap. Zij staan op de 
foto. Mevrouw Folkertsma 50 jaar 
en mevrouw Veerenhuis 25 jaar en 
mevrouw Ree 5 jaar. Er gaat ook een 
mooie bos bloemen naar mevrouw 

van Wijk, ons oudste lid die helaas 
niet op deze avond aanwezig kon 
zijn. Ook Loes als voorzitter en 
Carlien als secretaris ontvangen een 
mooie bos bloemen.

In de rondvraag kwamen nog wat 
zaken aan de orde zoals archiefstuk-
ken en waarheen met ons mooie 
geborduurde kleed.

Hand in hand werd het Friese 
bondslied gezongen. Dit was voor 
ons het officiële einde van Vrouwen 
van Nu. Onder het genot van een 
kopje koffie en een nieuwjaarsrol-
letje werdt er nog nagepraat. We 
namen afscheid van elkaar met 
de woorden. “Gelukkig komen we 
elkaar in het dorp vast wel vaak 
tegen”.

Laatste bijeenkomst Vrouwen van Nu
17 januari was de laatste bijeenkomst van de Vrouwen van Nu. 
Na het welkom heten begonnen we met een kopje koffie en 
gezellig bijpraten. De opkomst was groot. 29 dames van de 34 
waren aanwezig.

Na een lange tijd van stilte over 
het multifunctioneel sportveldje, 
willen wij van Actief Donkerbroek 
jullie toch op de hoogte brengen 
van de vorderingen. 

Omdat er bij de huisvesting/fusie 
van de twee scholen op de locatie 
van OBS 't Startblok veranderingen 
opkomst zijn, zijn wij genoodzaakt 
om de bouw van het multifuncti-
oneel sportveld je nog enige tijd 
uit te stellen. Daarom is er een 
brief met verzoek voor uitstel bij de 
gemeente en fonds Ooststellingwerf 
aangevraagd. Wij kunnen gelukkig 

nu met u delen dat deze aanvraag is 
geaccepteerd. Het multifunctioneel 
sportveldje moet voor 1 novem-
ber 2018 zijn geplaatst! Wij hopen 
binnenkort samen met de scholen 
en de pleincommissie afspraken te 
maken. Wij houden u op de hoogte. 

Even geduld, 
het veld komt er aan

Waar de op kop van de krant vroeger 
een foto van de Compagnonsvaart 

te vinden was, hebben we nu geko-
zen voor een ontwerp met zeshoe-

ken. In de zeshoeken zijn kleine 
afbeeldingen van bekende punten 
uit ons dorp terug te vinden. De 
losse figuren vormen samen een 
geheel, zoals de kopij van de lezers, 
vaste rubrieken enz. een krant vor-
men. Er is voor zeshoeken gekozen 
als verwijzing naar de vorm van 
het brugwachters hokje. Zo komt 

de Compagnonsvaart toch nog een 
beetje terug. We hopen dat u de ver-
nieuwde krant net zo geslaagd vindt 
als wij. Nog meer feitjes over de 
nieuwe look leest u in DeZes!. Graag 
horen wij wat u van de veranderin-
gen vindt. Veel lees plezier gewenst 
met deze nieuwe Op’e Hichte.

Op’e Hichte in een nieuw jasje
Met gepaste trots presenteren wij u onze nieuwe look. Na de 
vijfentwintigste jaargang vonden wij dat het tijd was om de 
krant een opfrisbeurtje te geven. De nieuwe voorkant valt als 
eerste op, maar ook verderop in de krant zijn kleine veranderin-
gen doorgevoerd. 
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FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen?

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

It is ûnmooglik elkenien persoanlik tank te sizzen 
foar de grutte belangstelling en it meilibjen nei it 
ferstjerren fan myn leave man, ûs heit en pake

Gerrit Veldkamp
It wie oerweldigjend en hat ûs tige goeddien.

Us oprjochte tank hjirfoar.

Corrie Veldkamp,
bern en pakesizzers

Donkerbroek, jannewaris 2018

Na een periode van afnemende gezondheid is 
overleden onze lieve buurtgenote

Ali Meindertsma-Fokkema
Wij zullen haar missen op onze buurt.

We wensen Tinus en (klein) kinderen veel kracht 
toe om dit verlies te verwerken.

Buurtgenoten van de Tsjongerbuurt

Donkerbroek, 24 december 2017

Toanielselskip Spilersnocht ferliest mei 

Gerrit Veldkamp 
De nestor fan de dekorploech.

Wy sille him misse.

Ús tinzen en meilibjen gean út nei Corrie
en de neiste famylje

Op 92 jarige leeftijd is overleden onze buurt- 
genote, mevrouw

A. van der Velde-Hoogkamp
Wij wensen de kinderen, klein- en achterklein-
kinderen veel sterkte. 

Buurtvereniging “Buursterlaan”

28 december 2017

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

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

BROEKJES

Snertakties
2018

Hieronder staan de data 
vermeld van de snertak-
ties voor het komende sei-
zoen. 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! 

3 februari – 24 februari
17 maart – 7 april

De verkoopprijs voor een 
liter snert is € 2,50.

 UITVAARTVERENIGING
 DRAAGT ELKANDERS LASTEN
 DONKERBROEK

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

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

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

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

BOONSTRA

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

www.postmahoveniers.nl

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Was een hartinfarct 
bij vrouwen altijd 
maar zo duidelijk 

te herkennen

Een betrouwbare test kan 
vrouwenharten redden.
Geef nu via 
hartstichting.nl/vrouwenhart
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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

23 februari 2018
Kopij inleveren kan t/m

18 februari 2018

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 21 januari 2018 
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 activiteit wil 
aankondigen in de vorm van een 
affiche betalen €15,- tenzij van de 
activiteit een verslag 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 Loes Ree, 
Herenweg 102. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com

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

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

Uitvaartvereniging 
D.E.L. Donkerbroek

 
Geef uw veranderingen van

de gezinssituatie door
aan de Ledenadministratie.

DIT IS IN UW EIGEN BELANG !
Voor adressen : 

Zie advertentie in dit blad.

DOKTERSWACHT
Dringend een huisarts nodig 

tijdens avond of nacht, 
weekend of feestdag ?

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

“Hoe is dat zo gekomen?”
Mijn tweede dochter ging toen ze 
zes jaar oud was(24 jaar geleden) op 
wedstrijdzwemmen in Haulerwijk. 
Natuurlijk ging ik altijd mee om 
te kijken. Eerst in Haulerwijk en 
daarna bij ZCNF34, de zwemclub 
in Oosterwolde. Als er wedstrijden 
waren keek ik altijd mee met de 
jury. 

Op een dag vroegen ze mij de tijd-
waarneming te doen en na een aan-
tal jaren werd ik ploegleider. Omdat 
de trainer er mee ophield vanwege 
zijn leeftijd werd ik gevraagd trainer 
te worden. Ik ben toen eerst de trai-
ners cursus A in Drachten gaan vol-
gen. Omdat ik dat nog niet genoeg 
vond heb ik ook cursus B gevolgd. 
Best zwaar, beide cursussen beston-
den uit 20 lessen van ieder 4 uur. 

In deze cursus leer je heel veel over 
het menselijk lichaam, alle technie-
ken en de wet van Newton. Ik heb 
hier heel veel aan gehad zeker in 
het toewerken naar het Nederlands 
kampioenschap. Bij de B cursus 
die in Groningen werd gegeven 
leer je ook over de verzuring van 
het lichaam en wat dat allemaal 
inhoudt.

Uiteindelijk zijn alle vier mijn kin-
deren gaan zwemmen. De jongste 
wilde niet echt wedstrijdzwemmen 
maar liever een andere sport kiezen. 
Natuurlijk mocht dat, maar omdat 
hij in het najaar zijn zwemdiploma's 
haalde en het te lang zou duren 
voordat hij vrij mocht zwemmen in 
het open bad in Haulerwijk vond ik 
dat hij toch, tijdelijk bij de zwem-
club moest om het niet te verleren. 
Zodat hij dan in de zomer met z’n 
vriendjes kon gaan vrijzwemmen. 

Maar in de zomer bleek dat hij het 
wedstrijdzwemmen zo leuk vond 
dat hij helemaal niet meer op een 
andere sport wilde. Mijn oudste ging 
synchroon zwemmen en mijn ande-
re drie kinderen wedstrijdzwem-
men. Bij HZPC in Heerenveen. Dit 
betekende 4 keer trainen in de 
ochtend van 6 uur tot 7 uur 
30 . En s avonds 5 keer 
in de week tussen 17.00 
en 19.00 uur. En natuur-
lijk de wedstrijden in het 
weekend. In totaal gaf 
ik 12 uur training in de 
week en mijn kinderen 
trainden diezelfde tijd.

Mijn kinderen deden ook mee met 

kampioenschappen open water 
zwemmen. Dit door heel Nederland 
elk weekend. Mijn dochter had 
daar de meeste passie voor. Heel 
trots ben ik dat zij een keer het 
IJsselmeer overgezwommen heeft. 
Tweeëntwintig en halve kilometer! 
zij was toen 19 jaar.

“En nu Jellie? 
Train je nog steeds de zwemclub?” 
Ja, het is echt mijn passie! Ik 

train nu de wedstrijdzwem-
mers van zwemclub ZV de 

Wellerobben. Het leuke 
is dat mijn zoon voor-
zitter is van deze club. 
Drie keer in de week 
training. In de zomer in 
Haulerwijk buiten en in 
de winter in het binnen-

bad in Oosterwolde. Ik train 
jongens en meisjes in de leeftijd 

van 7 tot 30 jaar. De club heeft 30 
leden waarvan 23 wedstrijdzwem-
mers. Maandag- en dinsdagavond en 
zaterdagochtend. En dan natuurlijk 
de wedstrijden op de zaterdagmid-
dag in de noordelijke provincies. 

Het is een hele hechte club en ik 
hou ervan. Niet alleen het met de 
wedstrijdsport bezig zijn maar ook 
de menselijke contacten met al mijn 
zwemmers vind ik heel fijn. Ze zijn 
me ook allemaal even lief, medailles 
of niet.

Wij gaan met elkaar één keer per 
jaar naar Duitsland en één keer per 
jaar een weekend naar Veendam. 
Onze leden komen uit Oosterwolde, 
Haulerwijk, Appelscha, Bakkeveen, 
Zevenhuizen en Drachten en ook 
drie uit Donkerbroek. Ruben Vehoff, 
Inge Klooster en Oscar Scharstuhll. 
Ja, mijn hobby is echt wel uit de 
hand gelopen maar het is ook echt 
mijn passie geworden.

Een uit de hand gelopen hobby
Bij onze zoektocht naar uit de hand gelopen hobby’s zijn we 
terecht gekomen bij Jellie Wijnja. Haar grote hobby is het trai-
nen van wedstrijdzwemmers. 

Bovenstaand ziet u een foto 
van een feestelijke optocht 
op de Herenweg tijdens het 
dorpsfeest van 1970.
In september van dit jaar hopen we 
als dorp opnieuw een mooi dorps-

feest te organiseren. Traditioneel 
hoort hier eigenlijk een fototen-
toonstelling bij met historische 
foto’s van Donkerbroek. Wij willen 
hier graag ook deze editie een ver-
volg aan geven en zijn op zoek naar 
soortgelijke foto’s van de dorpsfees-

ten van voor 2003. 

Mocht u in het bezit zijn van 
genoemde foto’s (of andere histo-
rische foto’s van Donkerbroek en 
omstreken) verzoeken we u contact 
met ons op te nemen. 

Wij zijn: 
•  Bert Rekker (Kerkereed 2,  

M: 06-37431799, E-mail:  

albertrekker@gmail.com), 
•  Johannes van der Heide 

(Veerhuisweg 13, M: 
06-40271383, E-mail: 
j.v.d.heide@home.nl)

•  Jouke Jongsma (Herenweg 106 , 
M:06-23821568 , E-mail:  
joukejongsma@ziggo.nl). 

Graag horen wij van u !

Foto’s gevraagd

‘Het is
echt mijn

passie!’
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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

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

de dorpsvlag en het boek 
100 jaar Donkerbroek

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

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

QUALITY PARKET   GW SMITWEG 4   DONKERBROEK

  !! MEGA  AANBIEDING !!

Tot het einde van 2017 krijgt u op alle
 PVC vloeren van Viva Floors

           15 % korting.

!! MEGA AANBIEDING !!
Op alle PVC vloeren

van Viva Floors

15% korting
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Driehonderdvijfenzestig 
nieuwe kansen
Het zijn er al weer een paar minder want de eerste maand januari is 
al bijna om. 
Elke dag is er een kans om … 
Het kleine kind dat ter wereld komt, kan nog niks. Zo afhankelijk van 
pappa en mamma. Zo af-hankelijk … .
Als we de geboorte van een lammetje, een kalfje of een veulentje zien, 
dan staat de pasgeborene binnen no time recht op de pootjes. En bijna 
altijd vindt het de uiers als van zelf en drinkt zich vol. Nee, een klein 
mensje is bij de geboorte zo hulpbehoevend. 
Maar het kleine kind leert. En met de hulp van anderen …. 
Als ik op zondagmorgen, tijdens onze kerkdiensten, vraag wie er al 
kan lezen, dan gaan de vingers van al heel jonge kinderen in de lucht. 
Ook ik heb heel lang geleden het lezen en schrijven blijk-baar geleerd. 
Maar ik weet eigenlijk niet eens hoe. Het ging blijkbaar van zelf. Van 
voordoen, deed ik het na. 
Als ik in de kerk de vingertjes van de jonge kinderen omhoog zie gaan, 
raakt me dat elke keer. Dat we het allemaal geleerd hebben. Dat lezen 
en dat schrijven. 
Eigenlijk vind ik dit een heel groot en een heel bijzonder wonder. Dat 
prachtige stukje coördinatie tussen hoofd en handen. 
Maar … 
Op de tv hoor ik af en toe dat er toch nog heel wat mensen zijn die 
niet kunnen lezen en schrijven of niet zo goed. Analfabetisme of laag-
geletterdheid.
Nu word ik zo maar voorzichtig. Want wie niet kan lezen en schrij-
ven schaamt zich er voor. Er rust een taboe op. Wie niet kan lezen 
en schrijven is erg creatief geworden om het te verbergen. Blijkbaar 
moet je in één keer onthouden wat er gezegd wordt. En als je dat kunt, 
dan vind ik dat ongelofelijk knap. Ik kan het niet. Sowieso vind ik het 
ongelofelijk knap dat je je gered hebt en het nooit iemand is opgeval-
len. Maar misschien was het ook wel een heel verdrietig iets dat je het 
altijd moest verstoppen.
Maar ….
Zou iedereen het hoge tempo van onze samenleving bij kunnen hou-
den? Zou iedereen de ingewik-keldheid van de wereld waarin we leven 
begrijpen? Zou iedereen wel met de hulp van de compu-ter alle nodige 
info binnen kunnen krijgen? Zou iedereen wel altijd de ingewikkelde 
papieren zelf kunnen invullen? Zou iedereen wel aan alle gevraagde 
eisen en voorwaarden kunnen voldoen? Zou iedereen financieel wel 
voldoende mee kunnen komen? Zou iedere vader en moeder wel 
over voldoende de beschikking hebben zodat je kind in een veilige en 
warme omgeving kan groot wor-den?
Driehonderdvijfenzestig kansen om alsnog te proberen voor uit te 
komen. 
Maar … 
ook de kans op driehonderdvijfenzestig keer teleurgesteld te raken en 
buiten de boot te vallen. 
Want soms ben je al zo veel keren te vaak buiten de boot gevallen dat 
je eigenlijk het geloof bent kwijt geraakt dat ’t ooit nog anders zal 
worden.
Ja, hoe hijsen we elkaar weer binnen boord? Ja, hoe kunnen we de 
schaamte z’n kracht ontnemen en iemand weer te voorschijn luiste-
ren?
Heil en zegen voor iedereen. Ja, het leven voor iedereen een beetje 
aangenamer. 
Leven … de teleurstelling te boven … 

Tsjerkeproat

Zondag 4 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Collecten: KIA werelddiaconaat / 
kosten
Bijzonderheden: geen

Zondag 11 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: school-kerk-
gezinsdienst / koffiedrinken

Woensdag 14 februari
19.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Aswoensdag / 
dienst in Dorpskerk Haule

Zondag 18 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 1e zondag 
40-dagentijd

Zondag 25 februari
9.30 uur: kw. mw. R. Stevens
Bijzonderheden: 2e zondag 
40-dagentijd

Zondag 4 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 3e zondag 
40-dagentijd / wereldgebedsdag / 
koffiedrinken

Zondag 11 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 4e zondag 
40-dagentijd

Woensdag 14 maart
19.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: biddag voor 
gewas en arbeid / dienst in de 
Laurenstjerke

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Februari start goed bij Café 
Donkerbroek. 10 februari laat 
het café Donkerbroek schud-
den en hossen op zijn grond-
vesten. Die avond is er name-
lijk het foute feest.

Dat betekent een avond foute feest-
muziek en veel verklede mensen. 
Verkleed komen is niet alleen erg 
gezellig, maar je maakt ook kans op 
een dikke prijs. De mooist verklede 
bezoeker van het feest wint name-
lijk drie kaarten voor Heerenveen 
-Excelsior in café de corner. Dat 
is een opblaasbare bar strak aan 
de rand van het veld. Tijdens het 
foute feest, dat door Olivier enter-
tainment wordt verzorgd, zijn er 
verschillende activiteiten te doen. 
Wat er precies gaat gebeuren blijft 
nog even een verrassing.

Een weekend later is er in de kroeg 
iets heel anders te doen. Dan strijkt 
Taeke van der Meer namelijk neer in 
de kroeg. De bekende Friese caba-

retier is begonnen aan zijn 
afscheidstournee. Tijdens deze 
tour treed hij op in de zalen 
waar hij, gedurende zijn 50 
jarige carrière, graag kwam. 
Het café van Donkerbroek is 
een van die zalen. Hij kwam 
al meerder malen in ons dorp. 

Hij zal de mooiste en beste sketches 
nog een keer ten tonele brengen. 
Mis het dus niet!

Dit jaar komen er allemaal bekende 
en misschien minder bekende musi-
calhits voorbij. Denk aan; Zij gelooft 
in mij van André Hazes, A brand 
new day, Mary Poppins, Singin in 
the rain maar ook Abba en Grease 
niet te vergeten.

Speciale gast deze avond is zangeres 
Lidewei Loot.. In 2011 stond dit 
talent in de finale van het Junior 
Eurovisiesongfestival. Ze zal samen 
met de Bazuin een aantal musical-
hits ten gehore brengen.
Ook jeugdkorps Reboelje met hun 

dirigent Willem Hoekstra zullen die 
avond van zich laten horen. Zij 
hebben de afgelopen weken weer 
hard gewerkt om een mooi pro-
gramma neer te zitten. Het beloofd 
een prachtige avond te worden, met 
muziek voor jong en oud.

Brassband de Bazuin en dirigent 
Sijtze van der Hoek hopen vele van 
u te verwelkomen op hun concert!!

De Bazuin presenteert Musical Music
Op 17 februari 2018 om 20.00 uur houdt chr. brassband 
de Bazuin haar jaarlijkse concert in de Sintrumtsjerke van 
Donkerbroek. 

Café Donkerbroek pakt uit

Driemaal eerste prijs

Onze burgervader Sietse Dijkstra 
heeft de trekking op een zeer ludie-
ke wijze verricht. In een beslagkom 
in zijn eigen keuken werden de 
30 goede antwoorden gemixt en 
getrokken. 

Vrijdagavond 12 januari vond de 
prijsuitreiking plaats bij onze 
supermarkt COOP. Dit in het bijzijn 
van enkele leden van de redactie. 

Willem Boonstra heeft de prijzen ter 
beschikking gesteld. 

Wij als dorpskrant stellen dat zeer 
op prijs. Om half acht kwamen drie 
dames met blije gezichten de winkel 
binnen. Een van de winnaressen 
vertelde ons dat ze nog nooit wat 
had gewonnen. We waren allemaal 
prettig verrast toen er drie grote 
oranje dozen binnen gebracht wer-

den door Froukje, een van de mede-
werksters van de Coop. Deze dozen 
waren goed gevuld met alledaagse 
boodschappen. Ze werden door bur-
gemeester Sietse overhandigd aan 
de gelukkige prijswinnaars. Van 
links naar rechts zijn dat mevrouw 
S.Heijstek, mevrouw R.v.d. Weide 
en mevrouw P.Romkes.

Wij als redactie zijn blij dat er 
zoveel animo was voor het invul-
len van de puzzel en beloven alvast 
dat er volgend jaar kerst weer een 
nieuwe puzzel komt.

De uitslag van de kerstpuzzel van Op’eHichte was natuurlijk 
heel spannend voor de mensen die mee hebben gedaan. De 
goede oplossing was: vijfentwintig jaar opehichte. 
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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:

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

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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

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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50 jaar
Donkerbroek in het nieuws

Bron: Friese Koerier 29 januari 1969

Ze begon de avond met gebed en 
daarna zongen we het lied ‘Laat 
komen Heer uw rijk’ over het rijk 
van vrede waar we allemaal op 
hopen. Martha las een korte over-
denking over het thema mensen-
rechten.

Na het huishoudelijk gedeelte kwam 

Harma Oosterhof van de werkgroep 
A.I. aan het woord. Zij vertelde iets 
over het ontstaan van Amnesty 
International, over de noodzaak 
om nog steeds door te gaan en 
over het werk van de werkgroep 
in Ooststellingwerf. Hierna was er 
koffie.

Na de koffie lieten de dames van 
Amnesty een korte film zien. “And 
than one day” over de impact die 
het heeft als iemand gedwongen 
wordt zijn of haar levensstijl te 
moeten veranderen In dit geval het 
dragen van een hoofddoek. Tijdens 
het tweede kopje koffie lieten we de 
film even in ons neerdalen. 

Na de koffie was het tijd om de dia-
loog aan te gaan. Om standpunten 
uit te wisselen. Karin had gekozen 
voor de driehoek dialoog. Ze had 

drie bordjes. Eén met JA, 
één met NEE en één met 
MISSCHIEN, die op ver-
schillende plekken in de 
zaal werden gelegd. Ze 

las verschillende stellingen en de 
aanwezige dames konden zich bij 
het bordje van hun mening voegen. 
Als de stellingen ingenomen waren 
konden ee elkaar bevragen over de 
ingenomen standpunten en even-
tueel ons eigen standpunt nog weer 
wijzigen.

De stellingen waren: 
1.  Vind je dat de overheid hoofd-

doekjes mag verbieden? 
Met als tweede vraag, nadat de 
meningen waren uitgewisseld: 
Mag de overheid het dragen van 
boerka’s verbieden? 

2.  Vind je dat de overheid het dra-
gen van religieuze uitingen mag 
verbieden?

3.  We discrimineren allemaal!

Door de gekozen vorm kwamen we 
allemaal in beweging en namen 
kennis van elkaars standpunten. Dit 
was erg verhelderend en leerzaam. 
We luisterden naar elkaar en soms 
kwamen we er toe ons standpunt 
bij te stellen. Alles is niet zo zwart 
wit en elke situatie is weer anders. 
De dialoog met elkaar aangaan is 
de manier om elkaar en om andere 
culturen te leren kennen.
Martha besloot de boeiende avond 
met het lezen van het gedicht: 
Recht op vrije meningsuiting van 
Jan Boerstoel en wenste ons allen 
wel thuis!

Amnesty op bezoek bij de CPB
Onze voorzitter Martha Veenstra opende de vergadering met 
ons allen hartelijk welkom te heten. In het bijzonder de dames 
die de avond voor ons zullen verzorgen Karin Tersmette en 
Harma Oosterhof van de werkgroep Amnesty International 
Ooststellingwerf. 

Dit jaar is het dan zover: 
van 7 t/m 9 September 2018 
zullen er allerlei activitei-
ten georganiseerd worden. 
De commissie geeft prakti-
sche informatie en alvast een 
spannende update over het 
programma.

Aanmelden 
buurtthema’s 
en versierde 
wagens
We hebben al leuke thema’s binnen, 
dus wacht niet te lang met aanmel-
den. Ook is het handig als alvast 
een goede inschatting gemaakt kan 
worden van het aantal deelnemen-
de wagens en buurten. De thema’s 
van de Buurtverenigingen voor 
de buurtversiering of de versierde 
wagens kunnen aangemeld worden 
bij de Commissie Dorpsfeest. Dat 
kan door een mail te sturen naar 
dorpsfeestdonkerbroek@gmail.
com.

Voor het Dorp, 
Door het Dorp
De Commissie Dorpsfeest 2018 
heeft voor ogen zoveel mogelijk 
activiteiten met mede-dorpsgeno-
ten te organiseren. Een aantal ver-
enigingen binnen het Dorp heeft 
haar deelname als bevestigd! Iets 
om trots op te zijn. We vertellen 
nog niet teveel, maar muziek en 
toneel zijn van de partij!

Donkerbroek 
in vogelvlucht?
Tijdens het Dorpsfeest zal er de 

mogelijkheid zijn een ballon-
vaart te maken is samenwer-
king met Airemotion. Lijkt 
het u geen unieke en bij-
zondere ervaring om feeste-
lijk Donkerbroek vanuit de 
hoogte te kunnen bekijken? 
De Ballonnen zullen vertrek-
ken vanaf een locatie dicht 
bij het feestterrein, zodat het 
ook voor de achterblijvers een 
bijzondere ervaring zal zijn 
de ballonnen te zien opstijgen 
en landen? Interesse? U kunt 
een mail te sturen naar dorps-
feestdonkerbroek@gmail.com 

of naar info@airemotion.nl. Er zijn 
al veel aanmeldingen binnen, dus 
wees niet te laat!

Oproep 
vrijwilligers
Het organiseren van het Dorpsfeest 
kan niet zonder de hulp van veel 
enthousiaste en betrokken vrijwil-
ligers. Lijkt het je leuk om te hel-
pen tijdens het Dorpsfeest? Meld je 
aan via dorpsfeestdonkerbroek@
gmail.com. 
We zijn op dit moment speciaal 
op zoek naar verkeersregelaars 
(gecertificeerd).

Dorpsfeest Donkerbroek 2018 - update
De Commissie Dorpsfeest 2018 is het jaar begonnen met een 
smakelijke stamppot maaltijd. Het is leuk elkaar beter te leren 
kennen als je samen hard werkt aan de vormgeving van het 
Dorpsfeest. 

COMMISSIE

D
orpsfeest Donkerbr

oe
k

De klokkenluider
Het verhaal van de klokkenluider 
is bij de meeste Donkerbroekemers 
wel bekend. Een jongen die eigen-
handig het dorp waarschuwt voor 
het innen van de belastingen. In 
1995 kreeg het standbeeld, gemaakt 
door Gossen Dam, een prominente 
plek in ons dorp en in de krant. Al 
jaren klepelt hij aan de klok bij mis-
standen of bijzonderheden. 

Het brugwachtershokje
De brug, iedere Donkerbroekemer 
kent hem en heeft er voor staan 
wachten. Als je haast hebt is dat best 
irritant. Een geërgerde blik naar het 
brugwachtershokje is dan best voor 
te stellen maar voor wie er eens lan-
ger naar kijkt ziet dat dit hokje best 
uniek is. Met de haar aparte zeshoe-
kige vorm was het de basis voor het 
nieuwe ontwerp van de krant. 

De klokkenstoel
Traditioneel heeft een klokkenstoel 
maar 1 klok. In Donkerbroek pakte 
men het grondiger aan en maakte 
een stoel met 2 klokken. De grootste 
klok dateert uit 1520 en de kleinere 
is nog ouder. Donkerbroek werd 
voor het eerst in 1408 genoemd in 
documentatie. Een klok die bijna 
net zo oud is verdient een plekje op 
de voorpagina.

Handen schudden
Donkerbroek staat echter niet stil, 
denk bijvoorbeeld aan de verplaat-
sing van de N381. Door die verplaat-
sing is het dorp nu bijvoorbeeld 
het kunstwerk ”saamhorig” rijker 
geworden. Ook voor zulke nieuwe 

dingen is in de krant ruimte en 
daarom staan de handen in de gele 
zeshoek.

Mienskip
De krant bestaat uit zeer diverse 
kopij. Dat is net zo veelzijdig als 
ons eigen dorp. Het is een kleurrijk 
geheel en dat wilden we terug laten 
komen in de nieuwe look. Veel stuk-
jes samen vormen de krant zoals we 
ook met elkaar Donkerbroek maken 
tot het dorp dat we thuis noemen.

De naam
Als vanaf het moment dat de krant 
een echte naam kreeg draagt deze 
de naam Op’e Hichte. De naam wil-
den we niks aan veranderen, want 
we houden Donkerbroek maar wat 
graag Op’e Hichte!

We trappen het nieuwe jaar goed af. De zesentwintigste jaargang 
van Op’e Hichte valt in het jaar dat Fryslân het podium is van de 
culturele hoofdstad. Een mooier moment lijkt er dan bijna niet 
te zijn om de krant in een nieuw jasje te steken. Daarom deze 
keer DeZes feitjes over de look van de krant.

Rectificatie
Tussen alle lekkere hapjes van 
Thijs van der Meulen door is 
het wat misgegaan met de noti-
ties en is er een klein misver-
stand ontstaan,wat betreft de 
levering van de verkoopwagen. 
Het juiste verhaal is als volgt: 
de verkoopwagen is geleverd 
door carrosserie en wagenbouw 
De Vries uit Jubbega. De nieuwe 
bedrijfsbus door J.G. Klooster 
auto's uit Siegerswoude.

Meer informatie en nieuws is te volgen op de 
Facebook pagina van het Dorpsfeest Donkerbroek.
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verzekeringen   hypotheken   financieringen   pensioenen

Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen 

zijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons 

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

wij flexibel en kennen wij onze klant.

Betrouwbaar, betrokken en deskundig

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

Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl
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PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule, 

beheer 
begraaf-
plaatsen

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

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

www.hondenschooljoka.nl
 
Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043
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Onder deze titel zal de komende 
tijd regelmatig een bijdrage in 
“op ’e Hichte” te vinden zijn van 
Filip Bahlmann; de wijkagent van 
Donkerbroek.

Even voorstellen
Filip Bahlmann is naast Wijkagent in Donkerbroek, ook Wijkagent in 
Haulerwijk, Haule, Waskemeer en Makkinga. Filip Bahlmann heeft 
voor deze taak een extra opleiding gevolgd. De inhoud van deze oplei-
ding bestaat onder meer uit informatie op gebied van verslavingszorg, 
verwarde personen, andere culturen dan de Nederlandse cultuur . Deze 
kennis is dan ook zeer noodzakelijk voor zijn werk. 

Verdeling van de taken
De taken van de politie zijn grofweg verdeeld in twee grote hoofdmoten
•  Spoed zaken zoals ongelukken, inbraken, burenruzies, dreiging door 

verwarde personen enz. Daarvoor moet 112 gekozen worden
•  2e lijns zorg dit is het terrein van Filip Bahlmann, Hiervoor geldt 

nummer 0900-8844
•  Wanneer u iets wil melden en anoniem wil blijven bel dan 0900-7000

Als er zich een escalatie heeft voorgedaan door bijvoorbeeld een verward 
persoon, zal er eerst handelend opgetreden worden om de persoon en de 
omstanders veiligheid te bieden. Daarmee is het probleem niet opgelost 
en zal er hulp aan de verwarde persoon geboden moeten worden om 
herhaling van escalatie te voorkomen 

Escalatie Platform
De Wijkagent had zitting in het sociaalteam. Het sociaalteam is per 1 
januari 2018 opgeheven en gaat nu verder als escalatieplatform. Een 
casus wordt nu aangeboden aan het gebiedsteam waarna een screening 
plaats vindt. Wanneer de casus niet door het gebiedsteam kan worden 
behandeld wordt deze opgeschaald naar het Escalatie Platform. Naast 
de zittende netwerkpartners kunne ook specialisten worden gevraagd 
aan te sluiten bij de casus. Er wordt een regie regisseur aangewezen en 
er wordt een zorgplan opgesteld waarin wordt bepaald wie de noodza-
kelijkhulp gaat bieden.

Naast directe hulp (Noodhulp) heeft Filip Bahlmann nog andere taken 
zoals de 2de lijns hulp zoals het opnemen van aangifte, afhandelen van 
overige meldingen, voorlichting op scholen maar ook het verstrekken 
van info aan de media zoals speciale acties op het gebied van inbraakpre-
ventie, zichtbaar zijn in het verkeer. Kortom dagelijkse politie toezicht, 
preventie, verkeer, opsporing, hulpverlening en handhaven.

Whatsapp-groepen
De laatste jaren worden er steeds meer buurt Whatsapp-groepen in 
het leven geroepen waarin buren elkaar waarschuwen voor onraad, 
vreemde gebeurtenissen enz. De beheerder van de Whatsapp-groep kan 
deze groep aanmelden bij de gemeente. Op deze manier is de Whatsapp- 
groep bekend bij de overheid, waaronder de Politie. De Politie kan de 
gebruikers van de groep in sommige gevallen via de Whatsapp-groep 
benaderen. Door informatie van verschillende groepen aan elkaar te 
koppelen, zijn er regelmatig goede zaken gedaan met betrekking tot 
aanhouding van bijvoorbeeld inbrekers.

Filip Bahlmann geniet van zijn werk. Elke dag is weer anders maar 
heeft nog wel een verzoek. Er wordt heel weinig gemeld bij de politie. 
Het verzoek is om dat wel te doen bij verdachte of afwijkend gedrag, 
vernieling of vandalisme. Filip Bahlmann is ook op twitter te volgen: 
Twitter @filip_bahlmann. Voor vragen kunt u ook telefonisch terecht 
op nummer 0900-8844.

De Wijkagent

Aanpassing prijzen krant
De papierprijzen stijgen dit jaar fors en dit noodzaakt het bestuur de 
prijzen van de krant aan te passen om de maandelijkse nota’s voor het 
uitbrengen van de krant te kunnen voldoen. 

De prijzen van zwart/wit advertentie gaan met 4 tot 5% omhoog. De prijs 
voor een kleur advertentie blijft ongewijzigd. 

Een broekje wordt € 7,50.
Familieberichten klein wordt € 12.50 en groot wordt € 25,00.

Hoewel verenigingen, kerk enz ook worstelen met hun inkomsten gaan 
wij voor het plaatsen van een poster/affiche € 15,00 vragen. Wordt er 
van de activiteit door de vereniging zelf een verslag gemaakt dan zijn er 
geen kosten. Een paar keer per jaar wordt gevraagd om met de krant een 
enveloppe of bijv. een brochure te bezorgen. Ook hiervoor vragen wij een 
bijdrage van € 50,00 voor de bezorging. Op deze wijze hopen we onze 
krant bestaansrecht te blijven geven. 

Het bestuur Dorpskrant Op ‘e Hichte

LJOUWERT – Op sneon 3 febrewa-
ris stiet Tresoar yn it middelpunt 
fan de belangstelling yn it iepe-
ningswykein fan Lân fan Taal, in 
belangryk ûnderdiel fan Ljouwert/
Fryslân 2018. Besikers kinne by 
dizze feestlike middei genietsje fan 
útstallingen, optredens, lêzingen 
en performances. De start fan in 
breed, ferrassend en ferdjipjend 
2018.
 
Taal, tekst en byld
Mei it opfallende motto Sssstt…! 
Hjir flústeret de tiid is Tresoar in 
jier lang folop dwaande mei it fer-
tellen fan it ferhaal fan de Fryske 
kultuer, literatuer en skiednis. Mei 
nije middels, grutte LED-skerms 
en 4 meter hege ‘poëzymasjines’ 
presintearje dichters en keunstners 
it hiele jier troch harren wurk en 
wurdt it ferhaal fan de fisuele poëzy 
yn Fryslân en Europa ferteld. Ek 
binne der it hiele jier útstallingen, 
lêzingen en aktiviteiten. Sa kinne 
besikers de topstikken fan Tresoar 
bewûnderje, nei it midsiuwske 

Aldfrysk harkje en draaie der boei-
ende films yn de Histobios. Mear 
ynformaasje oer alle aktiviteiten yn 
2018 is hjir te finen.

Histoarysk Reisburo
Tresoar pakt yn 2018 út mei in wol 
hiel bysûnder nij konsept, nam-
mentlik it Histoarysk Reisburo. Yn 
dizze spesjaal ynrjochte romte yn 
it gebou fan Tresoar kinne besikers 
telâne mei fragen oer harren Fryske 
foarâlden. Wa wiene sy? Hoe seagen 
harren libbens der út? Mei help 
fan de nij ûntwikkele online Roots 
Guide makket de besiker in eigen 
persoanlike histoaryske reisgids om 
sa yn de fuotstappen fan syn of har 
foarâlden te treden. Op 3 febrewa-
ris is de feestlike iepening fan it 
Reisburo, troch nimmen oars as 
Grutte Pier. 
Programma
Op sneon 3 febrewaris is it gebou 
fan Tresoar fan 15.00 oant 18.00 
iepen foar alle belangstellenden en 
wurdt de feestlike ôftraap jûn foar 
in grut oantal aktiviteiten.

15.00 Iepening troch direkteur 
Bert Looper fan Tresoar en start 
fan de poëzymasjine troch Eeltsje 
Hettinga, Machteld van Buren, 
Sytse Jansma, Hans Wijnbergen, 
Grytsje Schaaf, Elmar Kuiper, Irem 
Kaneli en Stijn Smit
15.30 en 16.30 Minikolleezjes 
‘Quatrebras als Europees tijdschrift’ 
troch Bert Looper en ‘Visuele poëzie 
in Europa’ troch Ernst Bruinsma
15.30-18.00 trochrinnend 
Poëzyfantasy foar kreative âlders en 
bern
16.00 Iepening Histoarysk Reisburo 
troch Grutte Pier
16.30 Foardracht gedicht ‘de gre-
ate wrakseling’ (1963) fan Hessel 
Miedema troch Jelle Krol
17.00-18.00 trochrinnend Literêre 
peepshow
17.00 en 17.30 Minikolleezje troch 
gastkurator Frank den Oudsten

Fan 15.00 ôf binne alle útstallin-
gen en presintaasjes tagongklik. Ek 
binne de depots iepen foar publyk.

Iepen hûs by Tresoar op 3 febrewaris

Feestlike ôftraap Lân fan 
Taal-aktiviteiten by Tresoar

Verschijnings-
data Dorpskrant
Verschijning:
• Vrijdag 23 februari
• Vrijdag 30 maart
• Donderdag 26 april
• Vrijdag 25 mei
• Vrijdag 29 juni
• Vrijdag 28 september
• Vrijdag 26 oktober
• Vrijdag 23 november
• Vrijdag 21 december

Rond 10 december 2017 vond 
wereldwijd Amnesty’s Schrijf-
marathon plaats. Ook in Oost-
stellingwerf werden op maar liefst 
zes locaties brieven en kaartjes 
geschreven voor slachtoffers van 
vervolging en onrecht omwille van 
hun mening of geaardheid. 

In het weekend van 10 december 
gebeurde dat in de bibliotheek 
in Oosterwolde, bij de Poiesz in 
Haulerwijk, de Albert Heijn in 
Oosterwolde, in MFA Mejander in 

Oldeberkoop en in de R.K. kerk 
in Oosterwolde. Ook in de PKN-
kerken is er aandacht besteed aan de 
schrijfmarathon. 

Op zondag 17 december werd de 
actie afgesloten op de kerstmarkt 
van Groen Goed Menken. In totaal 
werden er 300 brieven en 215 
kaartjes geschreven. Burgemeester 
Harrie Oosterman schreef de aller-
eerste brief.

In de brieven, die worden verstuurd 

Amnesty Schrijfmarathon 2017

aan de landelijke overheden in de 
landen van de slachtoffers, wordt 
gevraagd om gerechtigheid voor 
deze mensen. Soms zitten ze niet 
of niet meer in de gevangenis, maar 
worden ze bedreigd om hun mening 
of geaardheid. De kaartjes zijn voor 
de slachtoffers zelf, om hen een 
steuntje in de rug te geven.

De werkgroep Amnesty Oost-
stellingwerf is heel blij met alle 
brievenschrijvers en alle positieve 
reacties van mensen die in het voor-
bijgaan kaartjes hebben geschreven.
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Beste Dorpsgenoten,
Afgelopen zaterdag hebben de Nachtdravers hun laatste 
vergadering gehad van het seizoen. In deze vergadering 
hebben we alle punten van afgelopen seizoen geëvalueerd: 
wat goed ging en wat beter kan. Alle Nachtdravers kijken 
met een grote glimlach terug op het seizoen, omdat deze 
perfect verlopen is. Graag blikken de Nachtdravers even 
terug hoe het afgelopen seizoen is verlopen.

Boom
In het eerste weekend van december is er weer een prachtige kerst-
boom geplaats. Dit jaar voor alweer voor het 2e jaar op de nieuwe 
locatie, een locatie waar de boom veel mooier staat en tot zijn recht 
komt, vindt iedereen. Door weer een nieuwe upgrade te hebben 
gedaan van te voren, kon de boom dit jaar, weer mooi versierd met 
verlichting en de kerstster, de wind doorstaan. 
Ook dit jaar kwam de boom uit Donkerbroek. De Nachtdravers 
wisten niet dat er zoveel mooie bomen stonden in Donkerbroek. 
Want al een paar jaar wordt Donkerbroek leeggeplukt door de 
Nachtdravers. 
Ook zijn zij alweer rustig opzoek naar een nieuwe boom voor vol-
gend jaar. Weet u een geschikte boom voor de Nachtdravers? Dan 
kunt u contact opnemen met de voorzitter Sybrand Draaistra, dit 
zouden ze enorm waarderen.

Stunt
‘Na veel gekakel nu eindelijk spektakel! Jarenlang lopen broeden 
op een plan. Nu hopen op een goede bevruchting ervan. Wij wil-
len graag centraal op stok, dat kan het beste in een gezamenlijk 
hok!’
Midden in de nacht van 30 op 31 December is de stunt geplaatst op 
de parkeerplaats bij de COOP. Ineens stonden er twee metershoge 
hanen voor bij de COOP met een groot bord waar de bovenstaande 
spreuk opstond. Deze twee hanen waren afkomstig van het kipres-
taurant ‘De Piri Piri’ uit Rouveen, wat direct aan de A28 ligt.
De eigenaar had in de gaten dat het een oudejaarsstunt zou zijn. 
Omdat er een doosje eieren en een spreuk, ‘Uw hanen zijn uit 
logeren, 2 januari zullen ze terugkeren’, werd achtergelaten. 
De eigenaar heeft op deze actie leuk gereageerd, door middel van 
een video waarin wij de hanen ophalen, gemaakt met beveiliging 
camera’s, op facebook te plaatsen van het restaurant. Deze video 
staat nu ook op de facebookpagina van de Nachtdravers en op 
donkerbroek.nl.
Waarom er voor de hanen werd gekozen? Dit met de achterliggende 
gedachte dat de Nachtdravers hopen dat de jarenlange plannen 
rond de ‘nieuwe’ scholen en het multifunctionele centrum zullen 
worden uitgevoerd, doormiddel van samenwerking tussen alle par-
tijen uit Donkerbroek en de gemeente. Vandaar de kreet: ‘Na veel 
gekakel, nu eindelijk spektakel! Jarenlang lopen broeden op een 
plan. Nu hopen op een goede bevruchting ervan. Wij willen graag 
centraal op stok, dat kan het beste in een gezamenlijk hok!’. 
De Nachtdravers vinden dit een belangrijk initiatief voor de toe-
komst voor hunzelf en iedereen uit Donkerbroek. De Nachtdravers 
hopen dat doormiddel van deze stunt dat dit standpunt duidelijk is 
geworden en laten zien dat ze willen investeren in ons prachtige 
Donkerbroek!

Presentjes rondbrengen 
en koffiedrinken
Na de stunt plaatsen en een paar uurtjes slapen. Verzamelden de 
Nachtdravers zich op oudejaarsdag ’s morgensvroeg alweer in de 
sportkantine van Donkerbroek. Na rustig ontwaken met koffie of 
thee, verdeelden de Nachtdravers zich over verschillende routes 
in en om Donkerbroek. De presentjes en de bloemen werden weer 
enthousiast ontvangen door de ouderen en zieken in Donkerbroek. 
Dit jaar werd er een kookwekker met het Nachtdravers logo erop 
uitgedeeld. Nadat de koffie op was, alle verhalen van vroeger en nu 
verteld waren en alle ouderen een gelukkig nieuwjaar was gewenst, 
moesten de Nachtdravers zich haasten om weer in de kantine te 
komen.
Het koffiedrinken voor de ouderen die zich hadden opgegeven was 
alweer in volle gang. Ondanks dat er dit jaar ook een kerkdienst 
was onder het koffiedrinken, waren er toch ruim 35 ouderen in de 
sportkantine. Begonnen werd er met een kopje koffie met gebak, 
waarna al gauw de oliebollen en een borrel of fris op tafel kwamen 
te staan. Onder de borrel werden er verschillende spelletjes gedaan 
met de Nachtdravers erbij. Er werd fanatiek gespeeld: van Mens 
erger je niet, Pesten tot Rummikub of Sjoelen. Tegen 12 uur was 
het koffiedrinken afgelopen, en mochten deze ouderen ook de kan-
tine verlaten met het presentje, een kookwekker.

Kindermiddag
Voor de tweede keer hebben de Nachtdravers de kindermiddag op 
oudejaarsmiddag een thema gegeven. Dit jaar was het ‘Cowboys 
& Indianen’. Kinderen kwamen massaal gekleed als een echte 
cowboy of indiaan, maar ook de Nachtdravers zagen er uit als een 
stoere cowboy of indiaan. Helaas door het natte weer konden de 
oudere kinderen het spel niet in het bos spelen, omdat het te nat 
was. Voor de oudere kinderen was de kantine omgetoverd tot een 
bioscoopzaal met een groot scherm, waarop de schippers van de 
kameleon te zien was.
De jongere kinderen gingen in de rest van het sportcomplex een 
echte cowboy en indianen parcours afleggen. Waar ze onder andere 
moesten: Goud zoeken, Toren bouwen, Sjoelschieten, Waterspel 
en Pijl en boog schieten. Natuurlijk werden de kinderen ook nog 
geschminkt en konden ze hun eigen wafel versieren en opeten.

Nieuwjaarsshow
Om 00.00 uur werd de schapendrift omgetoverd tot de wijk 
Zonnedeal waar de familie Flodder woont, door de Nachtdravers. 
Om 00.30 uur kwam de familie Flodder op het podium. Wat omge-
toverd was tot Netelweg 13: “Flodders huis”.
Nadat Johnny, zijn vriendin, Kees en Kees boodschappen aan het 
halen waren, in de echte roze Flodder auto, werd Marjan Teijema al 
door Sjakie op het podium geroepen. Zij is door haar inzet, Actief 
Donkerbroek, Onzichtbaar Donkerbroek, organisatie buitenspeel-
dag voor kinderen en subsidie aanvraag voor een multifunctioneel 
sportveld, verkozen tot Donkerbroekster van het jaar. 
Nadat Marjan Teijema de kar had verlaten, werd ze direct alweer 
het podium opgeroepen samen met Evert Bosma, namens Actief 
Donkerbroek. Omdat Actief Donkerbroek nooit herkenbaar was, 
kregen ze 15 groene hesjes, met hun naam en logo op de achter-
kant erop bedrukt. 
Hierna volgde Wim Niens die het podium mocht betreden. Wim 
Niens hoort net zoals 7 andere vrijwilligers bij de opruimploeg 
van Donkerbroek. Deze mensen zetten hun vrijwillig in om al het 
zwerfafval op te ruimen in en rond Donkerbroek. Alle vrijwilligers 
zijn namens het hele dorp door de Nachtdravers bedankt voor hun 
inzet, en getrakteerd op een groot bedankpakket. 
Daarna kwam Jan Visser van biljartclub ‘Sin en Wille’ door de deur 
op het podium. Omdat de biljartclub de biljarttafels elke keer weer 
aan de kant moeten zetten, valt het hun niet mee om de tafels zui-
ver waterpas te krijgen. De Nachtdravers heeft voor de biljartclub 
een speciale waterpas besteld die de tafels zuiver waterpas kunnen 
krijgen. 
Als één na laatste kwam de Pietsje Dijkstra op het podium namens 
de ijsbaanvereniging. De ijsbaanvereniging en de Nachtdravers 
deden ook mee aan het subsidieproject van de gemeente, maar 
kregen helaas geen geld. Toch willen ze het hokje graag upgraden, 
hiervoor heeft de Nachtdravers een cheque uitgedeeld van €150,- 
om te beginnen met het opknappen ervan.
Als laatste kwam natuurlijk onze eigen burgermeester, Sietse 
Dijkstra. Voor de 2e keer als burgermeester op de kar bij de 
Nachtdravers, hoe heeft hij zijn eerste jaar beleefd als burgermees-
ter van Donkerbroek? 
Er is zelfs een eigen facebookpagina gemaakt voor de burgermees-
ter, waar je al zijn activiteiten kan volgen. Van gouden kettinkjes 
uitreiken aan jubilerende leden van Excelsior, naar een drukbe-
zochte ruilmiddag van voetbalplaatjes te hebben organiseert, het 
startsignaal geven bij de dorpenestafette, het openen van het 1e 
foodfestival in Donkerbroek, openen van een nieuw onderkomen 
van documentatiecentrum Donkerbroek tot sinterklaas ontvangen 
in Donkerbroek. Maar natuurlijk ook zijn eigen hoogtepunten. Dit 
jaar getrouwd, nieuwe baan en een dochter gekregen. Deze burger-
meester heeft een fantastisch maar druk jaar gehad, en absoluut 
zijn taken goed uitgevoerd. Hij wenst iedereen een gelukkig en 
gezond 2018 toe. Waarna het programma werd afgesloten met een 
vuurwerkshow en er tot in de laatste uurtjes werd gefeest in de café 
Donkerbroek.

Radio Odrie
Op 1 Januari 2018 waren de Nachtdravers met al haar leden en 
oud-leden aanwezig in het dorpshuis van Waskemeer. Hier was 
radio Odrie live aan het uitzenden om alle oudejaarsverenigingen 
uit de buurt te interviewen. Sybrand en Mirjam hebben het verslag 
gedaan op de radio over de activiteiten van het afgelopen jaar van 
de Nachtdravers. De avond is na de live uitzending gezellig en 
geslaagd afgesloten met alle oudejaarsvereniging uit de buurt. 
Volgend jaar nodigt de Nachtdravers radio Odrie en alle oudejaars-
vereniging uit in Donkerbroek, om er weer een geslaagde avond 
van te maken.

De Nachtdravers willen iedereen bedanken voor jullie bijdrage en 
vele positieve reacties die ze hebben ontvangen. Hiervoor wil iedere 
Nachtdraver zich graag inzetten voor iedereen. 
De Nachtdravers zullen jullie eerder actief zien dit jaar, namelijk 
deze zomer alweer. Dit jaar vieren de Nachtdravers haar 50e ver-
jaardag en dat wordt natuurlijk gevierd met iedereen.
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www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  
info@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nl

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie   

h Onderhoud   

h Verbouw
h Timmer-, 

tegel- en 
metselwerk

Theo Kamminga

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

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen
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leggen ze drie tot vier eieren. Bij 
veel voedsel aanbod soms vijf maar 
ook wel jaren dat het met een 
of twee ophoudt. De eieren zijn 
wit van kleur en worden door het 
vrouwtje uitgebroed in ongeveer 28 
dagen. Het mannetje zorgt intus-
sen voor het voedsel aanbod. Als 
de jongen geboren zijn zorgen ze 
allebeide voor de jongen, tot de 
jongen op de rand van het nest gaan 
staan. Dat duurt ongeveer 4 weken 
maar intussen zijn er wel een paar 
gesneuveld. Daarna gaan ze op de 
takken zitten en worden ze tak-
kelingen genoemd. Ze worden daar 
nog wel gevoerd. Na een tijdje is dat 
ook niet meer aan de orde en moe-
ten ze zelfstandig zien te overleven, 
wat een hele grote klus is. Meestal 
haalt maar 1 jong het tweede levens 
jaar en redden de anderen het niet. 

Het geluid is een snel herhaald ‘ki 
ki ki’ maar dat hoor je alleen bij 
alarm in de buurt van het nest. 
Verder zijn ze nooit te horen. Het 
vrouwtje is aanzienlijk groter dan 
het mannetje. Opvallend is de dwars 
strepen op de borst bij de volwassen 
vogels, die ontbreken bij de jonge 
vogels en daar verschijnen ze na 
twee jaar ook. Foto 4 (Jong) Dat is 
een duidelijk kenmerk dat je met 
of oude of jonge dieren te mak-
ken hebt. Ze lijken dus van onde-
ren grijs gestreept maar de verdere 
kleur is bruin. Ook opvallend is de 
witte oogstreep. Vaak wordt het 
mannetje havik verwisseld met het 
sperwer vrouwtje, ze zijn bijna even 
groot en lijken veel op elkaar. Zie 
je de sperwer in de winter nog wel 
eens om je huis heen vliegen vooral 
bij voedertafels, de havik verlaat 
bijna nooit zijn leefgebied en wordt 
dan ook plaatstrouw genoemd.

Deze keer over een vogel die tot 
mijn allergrootste favorieten 
behoort, als je die zag jagen met 
een snelheid die je verbaast en waar 
je stil van wordt. Ook de havik heeft 
het zeer moeilijk gehad evenals de 
andere stootvogels. De voornaamste 
oorzaak was het bestrijdingsmid-
del DDT en Dieldrin. Niet dat ze 
dat direct tot zich namen maar 
hun prooi bleek vergiftigd te zijn. 
Die hadden hun voedsel, met name 
insecten die van deze bestrijdings-
middelen dood waren gegaan, opge-
geten Deze waren vervolgens ver-
zwakt en zo een gemakkelijke prooi 
voor de opruimers. Die gingen niet 
direct dood maar de eierschaal werd 
zo dun dat bijna alle eieren braken 
als de vogels daar op gingen zitten. 

Gelukkig werden deze middelen 
verboden en langzaam in de jaren 
70 herstelde de stand zich iets, 
maar ze zijn door hun aantallen nog 
wel zeer streng beschermd. Bang 
zijn dat er te veel zullen komen is 
beslist niet nodig. Vroeger las ik in 

het boek van de oud burgemeester 
Oosterwijk in zijn beschrijving van 
het dorp Haule dat daar valkeniers-
hutten waren waar de valken wer-
den gevangen in grote aantallen. 
Die zullen wel bestemd zijn geweest 
voor africhting voor de valkenjacht. 
In de begin jaren van de terugkeer 
van de havik heeft het veel tijd 
en moeite gekost om de nesten te 
beschermen. Jongen werden uit de 
nesten geroofd, door nesten gescho-
ten en het was heel moeilijk om dat 
te voor komen.

Leefwijze
Hun meest geliefde verblijfplaats 
is bos met daarin wegen en smalle 
paadjes. Hun nest bouwen ze vaak 
in grote bomen en in de kruin bou-
wen ze een zeer groot nest.

Ze zijn zeer zindelijk het nest wordt 
zeer schoon gehouden, zo worden 
dagelijks verse takken naar het nest 
gebracht. Mede hierdoor wordt het 
ook zo groot. Ook leren de jongen 
direct om hun uitwerpselen over 

de rand van het nest te deponeren. 
Aan die uitwerpselen konden we 
opmaken of de jongen groot genoeg 
waren om ze van een ring te voor-
zien. De lanen en paden gebruiken 
ze om te jagen. Ze zitten rustig op 
een tak totdat er een prooi voor-
bij komt. Hun prooi bestaat voor 
een groot deel uit duiven, kraaien, 
eksters en jonge konijnen. 

Meestal zijn dat dieren die in een 
niet al te beste conditie zijn. Ze 
jaagt alleen als er een grote kans van 
slagen is om de prooi te bemachti-
gen want de poging kost ontzettend 
veel energie en daarom wordt over-
wogen welke poging succesvol kan 
zijn. Er is een snelheid gemeten van 
80 km per uur waarmee de jacht 
wordt in gezet. Opvallend aan deze 
vogels zijn hun grote ogen, want 
met die snelheid waarmee gejaagd 
wordt moet het zicht wel sterk ont-
wikkeld zijn. Is dit zielig? Nee, want 
elke terreinbeheerder weet dat de 
aanwezigheid van deze vogels aan-
toont dat het met de soorten goed 
gaat. Als er geen voedsel voor hun 
is zullen ze gauw vertrekken.

In hun nest, hoog in de boom, 

Havik
Latijnse naam: Accipiter Gentillus

Fryske namme: Hauk

Uw gazon
Een veel gehoorde ergernis is groene aan-
slag op terrastegels of groen mos tussen 
de klinkers van de stoep of oprit. Juist als 
de dagen donkerder en korter worden en er 
veel regen valt, is groene aanslag bij veel 
mensen een probleem. De mossen en algen 
houden vervolgens het water vast wat het 
probleem alleen maar verergert. Een hard-
nekkig en veelvoorkomend probleem, maar 
hoe kom je er vanaf?

Een veel gebruikte methode om van mos en 
algen af te komen is het gebruik van bleek 
oftewel chloor. Chloorwater is echter zeer 
schadelijk voor het milieu en is ook zeer 
agressief voor de omliggende beplanting. 
Een andere oplossing die je steeds vaker 
ziet, is de hogedrukreiniger. Dit is met 
afstand de makkelijkste en snelste manier 
om van de groene aanslag af te komen zon-
der het gebruik van chemische middelen. 
Het resultaat is echter vaak maar van korte 
duur. Door de kracht van de hogedrukrei-
niger wordt de structuur van de tuinte-
gels en klinkers aangetast. Het oppervlak 
wordt poreuzer en ruwer waardoor mos-
sen en algen juist veel meer kans krijgen. 
Resultaat… de groene aanslag komt nog 
sneller terug! Natuurlijk zijn er nog allerlei 
andere chemische middeltjes op de markt 
die mos en algengroei kunnen verwijderen, 
maar zoals gezegd zijn deze niet al te best 

voor milieu en gezondheid. Gelukkig zijn er 
ook een groot aantal natuurlijkere manie-
ren om groene aanslag van je stoeptegels te 
verwijderen.

Groene aanslag en zonlicht
Groene aanslag duikt meestal op op voch-
tige plekken waar de zon weinig schijnt. 
Terrastegels of klinkers die in de schaduw 
liggen, hebben al snel een groene gloed te 
pakken. Het maakt eigenlijk niet uit wat 
het materiaal van de bestrating is: tegels, 
klinkers, hout, beton… Allen zijn gevoelig 
voor de groene aanslag. De beste aanpak is 
de omstandigheden te doorbreken die mos 
en algen veroorzaken, waardoor het onkruid 
minder kans krijgt. Kijk bijvoorbeeld of je de 
afwatering kunt verbeteren door het terras 
iets op te hogen of aflopend te maken. In 
een dicht begroeide tuin kan snoeien ook 
een goede oplossing zijn. Waar veel zonlicht 
op de bestrating valt, zal deze sneller drogen 
en zal de aanslag snel verdwijnen.

Stoeptegels en klinkers schoonmaken 
met azijn
Het schoonmaakmiddel voor een duurzaam 
huishouden is natuurlijk azijn! Dit ouder-
wetse schoonmaakmiddel blijft verrassen. 
En wat blijkt… ook in de tuin! Azijn, huis-
houd- of schoonmaakazijn, is het aanvals-
plan als het gaat om de verwijdering van 
groene aanslag. Het aanvalsplan luidt als 
volgt: Veeg je terras of oprit goed en zorg 
dat deze zoveel mogelijk vrij is van bladeren 
en vuil. Vul een emmer met azijn en water 

(1 liter azijn en 1 liter water) en schrob 
vervolgens de hele bestrating van voor tot 
achter. Spuit vervolgens het terras niet af 
en laat het water met azijn opdrogen. Deze 
methode werkt het beste op een zonnige dag 
zodat de azijn goed in de tegels kan trekken. 
Je zult zien dat in de weken erna de groene 
aanslag en mos langzaam zullen verdwij-
nen. Hardnekkige plekken kun je nog even 
inspuiten met een plantenspuit gevuld met 
azijn. Voor onderhoud is het vervolgens ver-
standig om iedere keer na het vegen even te 
schrobben met het azijnwater zodat mos en 
algen geen kans meer kunnen krijgen.

Groene aanslag te lijf met afvalwater
Wat ook een veel gehoorde methode is, is 
het gebruik van het afvalwater van het rei-
nigen van je huis. Bijvoorbeeld de emmer 
met allesreiniger die je hebt gebruikt bij 
het schoonmaken. Voorwaarde is wel dat je 
biologische schoonmaakmiddelen gebruikt 
om het milieu zoveel mogelijk te ontzien. 
Zie ook tips voor natuurlijk en duurzaam 
schoonmaken. Je kunt ook kiezen voor 
een combinatie van groene zeep en soda. 
Een effectief schoonmaakrecept en geheel 
afbreekbaar. Om het effect te vergroten kun 
je nog wat Biotex poeder toevoegen en oplos-
sen. De extra enzymen in de Biotex zorgen 
ervoor dat de groene aanslag snel verdwijnt. 
Een ander middel waarover we laatst hebben 
gehoord, maar waar we zelf geen ervaring 
mee hebben, is om het kokend afgietsel 
van aardappelen over de groene aanslag te 

gooien. Even inweken en schrobben maar. 
Mocht je hier positieve resultaten mee heb-
ben, laat het ons dan weten!

Last van algen en mos? 
Schrobben, vegen, schrobben…
Zand is een uitstekend schuurmiddel. Door 
regelmatig te vegen en te schrobben met 
wat extra zand op de tegels en een sopje zul-
len mos en algen zich op de terrastegels niet 
thuis voelen en verdwijnen. Brekerzand, 
zand wat wordt gebruikt bij het invegen van 
nieuwe bestrating, is vrij scherp waardoor 
het extra schuurt.

Eerst uitproberen
Voor alle hierboven vermelde methoden 
geldt dat het verstandig is deze eerst uit 
te proberen op een klein stukje voordat je 
begint. Dit om te kijken of bijvoorbeeld de 
azijn geen rare, verkleurende uitwerking 
heeft op je tegels. In principe moet het 
eigenlijk altijd goed gaan, omdat de meeste 
genoemde middelen niet erg agressief zijn.
Kortom er zijn genoeg duurzame alterna-
tieven om de groene aanslag te lijf te gaan. 
Mocht je zelf ook nog goede ervaringen of 
tips hebben om de oprit of het terras vrij 
te houden van mos en algen, laat het ons 
hieronder dan weten! 

Voor “Street Cleaner” tegen alg en groene 
aanslag op bestrating of schutting kijk dan 
op www.gazonbemesting.nl
Voor vragen bel of mail ons!
06-57869921  / info@gazonbemesting.nl
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Na een leuke activiteit of  een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt  uit 
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RINZE KOOTSTRA
TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

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

www.kootstra.info
(0516) 491816

(06) 13012147

DIENSTEN

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE
www.autohandeltenge.nl

in-verkoop auto’s
’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek

0516 480525        06 230699687 

 Gerookte vis Gebakken vis
 Verse vis Zoute haring

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

ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
BIJ COOP SUPERMARKT BOONSTRA

Donkerbroek - Tel. 06-55928119 - www.vishandelvandermeulen.nl
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15 januari zijn de genomineerden 
voor de Duurzaam Bouwen Awards 
2018 bekend gemaakt. De gemeen-
te Ooststellingwerf is genomineerd 
in de categorie Meest Duurzame 
Gemeente 2018. 

Samen met de gemeente Amsterdam 
en de gemeente Haarlemmermeer 
strijdt Ooststellingwerf om deze 
titel. Tijdens het Duurzaam gebouwd 
Congres op 1 februari 2018 worden 
de winnaars bekend gemaakt. De 
Duurzaam Bouwen Awards zijn een 
initiatief van abcnova, W/E advi-
seurs, FSC Nederland en Duurzaam 
Gebouwd.

De Duurzaam Bouwen Awards 
2018 biedt koplopers op het gebied 
van duurzaam bouwen en duur-
zame bedrijfsvoering een podium. 
Blikvanger van het duurzame beleid 
van Ooststellingwerf is de bouw 
van het Biosintrum in Oosterwolde. 
Een kenniscentrum dat voor meer 
dan 80% uit biobased materialen 
bestaat. Het Biosintrum maakt 
onderdeel uit van het beleid dat 
de gemeente Ooststellingwerf in 
2016 formuleerde. De gemeente 
Ooststellingwerf wil een inspi-
rerende, actieve rol spelen in het 
project Biobased Economy. Ze wil 
faciliteren, initiëren, stimuleren en 
coördineren. Ze is een partner voor 
bedrijfsleven, lokale overheden, stu-
denten en inwoners.

Burgemeester Harry Oosterman; 
“Als je kijkt naar het biobased 
programma en de bouw van het 
Biosintrum dan zijn het wat mij 
betreft diepte-investeringen in 
de economie van morgen in 
Ooststellingwerf. En dit doen we 
samen met het bedrijven, organisa-
ties en kennisinstellingen. De nomi-
natie vandaag is een geweldig mooie 

erkenning. En natuurlijk hopen wij 
op 1 februari met de titel naar huis 
te gaan”.

Spijkerbroekencampagne
Om inwoners te betrekken bij de 
bouw van het Biosintrum is de 
gemeente in december gestart met 
spijkerbroekeninzamelcampagne. 
Voor de isolatie van de binnen-
wanden van het Biosintrum wor-
den oude spijkerbroeken gebruikt. 
Inwoners uit Ooststellingwerf kun-
nen hun oude spijkerbroeken inle-
veren in of naast winkels, bedrijfs-
panden en openbare gebouwen. 
Daar staan kledingcontainers en 
boxen gemaakt van gerecycled kar-
ton. Alle inzamelpunten vind je op 
www.biosintrum.nl

Genomineerden 
Duurzaam 
Bouwen Awards 
bekend
De genomineerden voor de 
Duurzaam Bouwen Awards zijn 
bekend. De vakkundige jury selec-
teerde kanshebbers binnen drie 
categorieën: meest duurzame pro-

ject, meest duurzame woningcorpo-
ratie en meest duurzame gemeente. 
Tijdens het Duurzaam Gebouwd 
Congres op 1 februari 2018 worden 
de winnaars bekend gemaakt.

Genomineerd
Binnen de categorie meest duur-
zame project zijn ‘Geerpark 
Vlijmen’, ‘Waterschapshuis’ en 
‘Patch22’ geselecteerd. Als meest 
duurzame woningcorporatie zijn 
Woonstichting ‘thuis, Woonbedrijf 
en Woonwaard als genomineer-
den benoemd. Als genomineer-
den binnen de categorie meest 
duurzame gemeenten kwamen 
gemeente Amsterdam, gemeente 
Haarlemmermeer en gemeente 
Ooststellingwerf naar voren.

Over de Duurzaam Bouwen Awards
De Duurzaam Bouwen Awards zijn 
een initiatief van abcnova, W/E advi-
seurs, FSC Nederland en Duurzaam 
Gebouwd. Binnen de geheel ver-
nieuwde Duurzaam Bouwen Awards 

zijn de bestaande Duurzaam 
Bouwen Award, De Gouden Kikker 
en de WoCo25 gebundeld, zodat er 
een groter podium voor deze prij-
zen ontstaat. De bekendmakingen 
van de winnaars en de uitreiking 
van de awards vinden plaats tijdens 
het Duurzaam Gebouwd Congres. 
Meer informatie over de uitreiking, 
de prijzen en de profielen van de 
juryleden is te vinden op de officiële 
website van de Duurzaam Bouwen 
Awards.

Terugblik
Op Duurzaambouwenawards.nl 
besteedden we aandacht aan de drie 
eerdere winnaars binnen de cate-
gorieën meest duurzame project, 
meest duurzame woningcorporatie 
en meest duurzame gemeente. De 
award voor het meest duurzame 
project werd in de wacht gesleept 
door ingenieurs- en architectenbu-
reau IA Groep uit Duiven, woning-
corporatie Eigen Haard kwam als 
winnende woningcorporatie uit 
de bus en gemeente Amersfoort 
won in de categorie duurzaamste 
gemeente.

Sociaal 
Steunpunt 
Ooststellingwerf 
is er voor u!
Begin februari valt de blauwe enve-
lop van de Belastingdienst bij u 
op de mat. Of u krijgt rond die 
tijd een bericht in uw Berichtenbox 
op Mijnoverheid.nl.In beide geval-
len met het vriendelijke maar drin-
gende verzoek om aangifte van uw 
inkomsten over 2017 te doen.

Lang niet iedereen betaalt het juiste 
bedrag aan inkomstenbelasting. 
Voor minima”s die soms meer beta-
len dan de bedoeling is, het altijd 
raadzaam om nog eens goed alle 
mogelijkheden van belastingbespa-
ring door te nemen. Dit kan lijden 
tot een teruggave, vooral als u ziek-
tekosten hebt gehad. 

Om een afspraak te maken met een 
belastinginvuller kunt u bellen met 
Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf: 

06-12 21 40 62 Die is bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. 
Mailen kan natuurlijk ook, naar: 
sociaal.steunpunt@gmail.com.

Makkelijker 
meldingen doen 
bij de gemeente 
Ooststellingwerf
Vanaf begin januari kun-
nen inwoners van de gemeente 
Ooststellingwerf meldingen doen 
via verbeterdebuurt.nl en wanneer 
ze iets vinden of kwijt zijn dat laten 
weten op verlorenofgevonden.nl.

Daardoor is het makkelijker om aan 
de gemeente te laten weten als bij-
voorbeeld ergens een lantaarnpaal 
het niet doet, een gemeentelijke 
afvalbak overvol zit of als iemand 
een huissleutel gevonden heeft.

Voordat inwoners van de gemeente 
via deze websites meldingen kon-
den doen, konden ze een formulier 
invullen op de website. Welk formu-
lier dat was verschilde per situatie. 
Wethouder Engbert van Esch: “We 
vinden het belangrijk om toeganke-
lijk te zijn. Ook online. Daarom heb-
ben we eind vorig jaar bijvoorbeeld 
onze website totaal vernieuwd. Dat 
inwoners nu op deze nieuwe manier 
meldingen kunnen maken sluit aan 
bij onze doelstelling om toeganke-
lijk te zijn.”

Beide websites zijn geschikt voor 
de mobiel, voor verbeterdebuurt is 
zelfs een app, waardoor het voor 
iedereen makkelijker is om een mel-
ding te doen. Bij de melding kan 
ook een foto worden meegestuurd. 

De gemeente is nu bij beide websi-
tes aangesloten om meldingen snel-
ler te kunnen oppakken en het voor 
inwoners inzichtelijker te maken 
wat al gemeld is. Zo doet niemand 
dubbel werk. Wethouder Van Esch: 
“Natuurlijk blijft de gemeente ook 
gewoon per telefoon bereikbaar en 
als u dat wilt, kunt u ook gewoon 
langskomen bij het gemeentehuis.”

Gemeente Ooststellingwerf
genomineerd voor ‘Meest 
Duurzame gemeente 2018’

DORPSAGENDA

FEBRUARI
3 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen inleg € 5,-
10 Café Donkerbroek: Het Foute Feest! 
 Met een prijs voor de meest fout geklede!
17 20.00 uur Café Donkerbroek: Teake van der Meer 
 entree € 7,50 incl koffie/thee
 20.00 uur Sintrumtsjerke: Concert De Bazuin met 
 zangeres Lidewei Loot. 
 Thema is “Musical Music”.
23 Dorpshuis: ledenvergadering vogelwacht donkerbroek.

Dit jaar is Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa

De klokken luiden ook in Donkerbroek
In de binnenstad van Leeuwarden 
vormen op zaterdagavond 27 janu-
ari koren, orkesten, fanfares en 
brassbands uit Friesland en daar-
buiten, met elkaar, één groot orkest. 
De muziek van dit stadsbrede orkest 
werkt gezamenlijk toe naar het 
LF2018-lied van Nynke Laverman 
en Sytze Pruiksma. Visueel verbeeld 
door dans en projectie. 

Als klap op de vuurpijl willen we 
overal in Friesland de kerkklok-
ken laten luiden als symbolisch 
vuurwerk; als startschot voor het 

LF2018 jaar. Ook Donkerbroek is 
één van de ongeveer 150 dorpen 
waar de klokken luiden. 

De Opening vindt plaats tussen 
ongeveer 21.30 en 22.00 uur en 
eindigt met het LF2018-lied. Na het 
lied zullen op de pleinen, in de bin-
nenstad van Leeuwarden, de klok-
ken gaan luiden. Het is dan ook de 
bedoeling dat de klokken 5 minuten 
lang gelijktijdig in heel Friesland 
gaan luiden! De Opening wordt live 
uitgezonden op NPO 1. 

Tryater organiseert op 26 en 27 januari 2018 Het 
Openingsweekend van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 
van Europa 2018. Dit weekend vormt de feestelijke start van 
het culturele jaar. 

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

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



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek januari 201816

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

Oog voor
kwaliteit!

bvk
GRAFISCH

VORMGEVER

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78

info@bvkvormgever.nl

Jouwdrukkerijdichtbij!

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

Drukwerk

WWW.BVKVORMGEVER.NL

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

Servicepakket 
pluZ

Huishoudelijke 
hulp

Verzorging Verpleging Specialistisch 
Centrum

Wonen

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

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

De Friese Wouden 
werkt samen met u 
aan de beste zorg

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

 Tel. 088 512 58 09
www.friesewouden.nl

Team 
Donkerbroek, 

Haule en 
Waskemeer

Houthandel
Waskemeer

Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer

E-mail:
info@handelsondernemingvisser.nl

Tel: 06-43507998 

Openingstijden:
Vrijdag en zaterdag

van 8.00 tot 18.00 uur
(overige dagen:

's avonds op afspraak)

Bezorgen gratis
binnen straal van 10 kilometer, 

daar buiten in overleg!

LEVERING VAN:
Vuren hout:  alle soorten kopmaten SlS / 

CLS, balkhout, panlatten etc
Kozijn- en raamhout:  zowel in vuren als 

hardhout
Gevelbekleding:  diverse soorten rabat, in 

hout en kunststof
Plaatmaterialen:  multiplex, spaanplaat, osb,  

rockpanel etc
Schaaf- en profileerwerk op maat
Douglas/lariks tuinhout
Steigerhout: onbehandeld, grijs, zwart, bruin
Bevestigingsmiddelen:  schroeven, spijkers,  

overige ijzerwaren
Overige bouwmaterialen

Alles op bestelling, hierdoor scherp geprijsd

Uw kopij in de krant 
en op de dorpssite?

Stuur dit dan naar beide redacties!

DORPSKRANT: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

DORPSSITE:
donkerbroek@gmail.com
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De Jeugd onder de dertien van SV 
Donkerbroek is kampioen gewor-
den. De jonge voetballers wisten 
knap de najaarscompetitie op hun 
naam te zetten. Of de titel naar 
Donkerbroek ging bleef spannend 
tot het einde van de competitie. 

Pas na de laatste wedstrijd van 
Makkinga tegen Een op 23 dec.’17, 
die door Makkinga werd gewonnen, 
kwam Donkerbroek bovenaan de 
lijst te staan.

Staand van links naar rechts:

Storm Baron, Sven Cazemier, Jilles 
Wijbenga, Niels van der Wal, Jacco 
Plender.
Zittend van links naar rechts:
Senne Kristiaan, Mats Bergsma, 
Wessel van Elp, Jelmer Bakker en 
coach Janko Bergsma.

SV Donkerbroek JO13 Kampioen

Dames 30 plus
van SV Donkerbroek 
zoeken trainer(s)
Sinds een aantal jaren heeft SV Donkerbroek een vrouwenteam 30+. Dit 
enthousiaste damesteam voetbalt in de 30-plus competitie op vrijdagavond. 
Zij willen graag zichzelf verbeteren en zoeken daarom één of meerdere trai-
ners die op donderdagavond hun training willen geven. Als voetbalbestuur 
houden we dit team graag in stand. Wij willen ervoor zorgen dat de vrou-
wen enthousiast blijven en plezier houden in het voetbalspel. Daarnaast 
willen we hen graag helpen aan mooie resultaten en vele overwinningen. 
Ben jij diegene die op een donderdagavond (je hoeft niet elke keer) een 
training kan verzorgen en af en toe op vrijdagavond de dames bij de wed-
strijden wil begeleiden? Meld je dan aan bij het voetbalbestuur.

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Damclub
Voor de PFDB 2e klas werden de 
volgende wedstrijden gespeeld.

Donkerbroek – Lemmer 2 8-4
1.G.Poortinga - B.vd.Werff 2-0
2.J.Smid - G.Heyboer 2-0
3.J.D.Klooster - Z.vd.Werff 1-1
4.B.v.Ek - J.Visser 1-1
5.L.vd.Sluis - W.Akkerman 1-1
6.H.Hoks - J.Oosterdyk 1-1

Donkerbroek - B.E.G.B 2 3-9
1.G.Poortinga - H.Schaaf 0-2
2.J.Smid - W.Lep 1-1
3.J.D.Klooster - R.Toering 0-2
4.B.v.Ek R.Winkel 0-2
5.L.vd.Sluis - S.Terpstra 2-0
6.J.Sikkens - E.Terpstra 0-2

Onderlinge competitie
Voor de onderlinge competitie 
werden de volgende wedstryijden 
gespeeld. Jan Sikkens speelde een 
goede wedstrijd tegen Hans Hoks 
door in het middenspel een fraaie 
dam te behalen en daarmee ondanks 
taai tegenspel Van Hoks de winst 
te pakken. Jan Klooster moest in 
Germ Poortinga in het eindspel zijn 
meerdere erkennen waardoor Germ 
bovenaan blijft staan. Jan Dirk 
Klooster en Bouke van Ek speelden 
een gelijk opgaande partij waarbij 
Klooste in het eindspel in het voor-
deel kwam en in vier om één stand 
wist te winnen. 

SV Donkerbroek reisde af met 7 
teams naar Surhuisterveen, waar-
van 3 teams met een gouden 
medaille terugkeerden. 

De eerste 2 gouden medailles zijn 
binnengehaald door Kuna Vlasma 
en Marleen van de Wolfshaar 
(E-jeugd). D-jeugd trio Merinthe 
Buurlage, Marissa Nijssen en 
Wietske Nicolaij behaalden de ande-
re gouden medaille. 
Marith Terpstra en Rixt Schippers 
(E-junior) net geen podiumplek, 
maar ondanks een klein foutje 

Wedstrijdseizoen acrogym
SV Donkerbroek van start! 
Zaterdag 13 januari was de eerste acrowedstrijd van het sei-
zoen. De DE-lijn startte het seizoen. Er zijn deze dag mooie 
resultaten behaald.

nog een mooie 4e plaats weten te 
bemachtigen. E-instap trio Dewy 
Jonas, Ilse d’Hont en Eva Koopmans 
lieten een mooie oefening zien en 
zijn 6de geworden.

In de middag werd de laatste gou-
den medaille binnengehaald door 
Romy Sluijmer, Kristel Klooster en 
Lobke Klos (E-jeugd). 
Voor Yente Flameling en Yinthe 
Smeijer (D-jeugd) was er helaas net 
geen prijs, ook zij werden 4e. Chanel 
Veldhuizen en Anniek Verzijden 
(E-instap) lieten een goede oefening 
zien met een mooie 7e plaats als 
resultaat. 

Het was een goede eerste wedstrijd-
dag met mooie resultaten. Op naar 
de volgende plaatsingswedstrijd! 

20 januari mag de C-lijn voo het 
eerst in actie komen. 
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eubelstoffeerderij

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

UW ADRES VOOR:

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

www.visser-stoffering.nl

Tevens leveren wij ook tapijt,

laminaat, P.V.C., vinyl en gordijnen
Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES Centrale verwarming

Water & Sanitair
Dakbedekking
Gasinstallaties
Zonnepanelen

Onderhoud
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer

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

www.devegt.nl
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K O R F B A L OPGERICHT

We could be heroes. 
Just for one day

De contouren van de rangschikking 
in de diverse competities worden zo 
langzamerhand duidelijk. Zo steve-
nen onze D1 af op het kampioen-
schap in de zaal. En dat is na het 
kampioenschap in de veldcompeti-
tie een ware prestatie. 

Het vlaggenschip, Donkerbroek/
VZK1 staat op dit moment op veilige 
positie, maar moet nog wel vol aan 
de bak de komende weken. Want de 
laatste 2 in de ranglijst degraderen 
direct. De nummers 3 van onderen 
moet onderling nog uitmaken wie 
er nog maar degradeert. Dat moet 
dus voorkomen worden.

Op Twee en een Halve Meter
F1. 
Vorige keer konden we al de 0-14 
winst op It Fean F1 vermelden. Op 
13 januari jl. werd er stevig strijd 
gevoerd in en tegen Hoogkerk. Maar 
met de uitslag konden ze thuis 
komen: 9-10. Klasse.

Op Drie Meter-1
E1:
De meiden van de E1 hebben het 
moeilijk in hun poule. Ze bieden 
goed weerstand in alle wedstrijden, 
maar redden het uiteindelijk niet. 
Er is 1 ploeg die ze onder zich kun-

Korfbaljarigen
in januari 
en februari
Januari:
05-01 Marijn Tenge
13-01 Thomas Nicolaij
15-01 Durk Nicolaij
16-01 Reintjan Postma
20-01 Esther de Boer
29-01 Mijke Kaastra

Februari:
07-02 Aukje Ekkels
08-02 Romy van Elp
18-02 Lies Siegersma
25-02 Bente de Vries
26-02 Anne Bloemhof

Programma 
korfbal 
t/m 18 februari 2018
(Wijzigingen 
voorbehouden

Zaterdag 27 januari:
Flamingo’s C2 - Donkerbroek C1 15.00 uur
MN en W D1 - Donkerbroek D1 14.05 uur
TFS D2 - Donkerbroek D2 09.45 uur
DTL E2 - Donkerbroek E1 10.00 uur
Kinea B1 – VZK/Donkerbroek B1 12.30 uur

Zondag 28 januari:
Koru 3 - Donkerbroek/VZK 3 14.00 uur
W.Handich/DOW - Donkerbroek/VZK 2  13.00 uur
Koru 1 - Donkerbroek/VZK 1 15.10 uur

Zaterdag 3 februari:
VZK C1 - Donkerbroek C1 15.50 uur
ODIS D1 – Donkerbroek D2 13.00 uur
Donkerbroek F1 - OKO/BIES F1 14.00 uur
Donkerbroek/VZK B1 – Wez Warber B1 16.50 uur
Donkerbroek/VZK A1 – DWA/Argo A1 17.50 uur
Zondag 4 februari:
Donkerbroek/VZK 3 – M.Voorwaarts 2 13.15 uur
Donkerbroek/VZK 1 – Roreko 1 14.30 uur

Zaterdag 10 februari:
Donkerbroek D1 – MN en W D1 15.50 uur
Donkerbroek D2 – Wordt Kwiek D4 14.00 uur
Donkerbroek E1 - OKO/BIES E1 14.55 uur
Donkerbroek F1 – OKO/BIES F1  14.00 uur
Drachten B2 – VZK/Donkerbroek B1 14.25 uur
Donkerbroek/VZK A1 – SDO (S) A1 17.50 uur

Zondag 11 februari :
OKO/BIES 4 – Donkerbroek/VZK 2 13.15 uur
OKO/BIES 1 – Donkerbroek/VZK 1 14.30 uur
DOS’46/Meko 7 – Donkerbroek/VZK 3 15.00 uur

Zaterdag 17 februari:
OKO/BIES C2 - Donkerbroek C1 12.00 uur
Mid Fryslan D4 – Donkerbroek D1 14.00 uur
Rodenburg E1 - Donkerbroek E1 11.00 uur
Sparta (Ze) F1 - Donkerbroek F1 12.15 uur
Quick ’21 B1 – VZK/Donkerbroek B1 15.00 uur
HHV A1 – VZK/Donkerbroek A1 17.00 uur

Zondag 18 februari:
Donkerbroek/VZK 3 – Kinea 3 12.10 uur
Donkerbroek/VZK 2 – Wez Warber 1 13.20 uur
Donkerbroek/VZK 1 – Leeuwarden 1 14.30 uur

nen houden. Schouders recht en 
hoofd omhoog, dames. 

Op Drie Meter-2
D1:
Als bovenstaand is de D1 onderweg 
naar het kampioenschap. 10, 15, 17 
en zelfs 20 x scoren in een wedstrijd 
is bij hen de regelmaat. En dan kun 
je je een mindere wedstrijd per-
mitteren, om uiteindelijk ‘gewoon’ 
met 12-3 te winnen. (van Invicta 
(Kollum) afgelopen zaterdag). De 
sfeer in deze prachtige ploeg is 
dan ook ijzersterk. Nog een paar 
wedstrijden dan kan de champagne 
weer uit de fles. (zie tussenstanden) 
D2:
Een fabeltastische wedstrijd op 13 
januari 2018. Hier is geschiede-
nis geschreven. De wedstrijd tus-
sen DOS’46 D3 en Donkerbroek D2 
eindigde nl. in een 19-21 eindstand. 
In het voordeel van de spelers van 
DOS’46. Dat dan weer wel. Maar 
40 doelpunten in 50 speelminuten. 
Grandiooos. Je vraagt je af: waar was 
ik toen dit geschiedde?

Op Drie-en-een-halve-meter (1)
C1:
Het wil nog niet echt lukken in 
de zaalcompetitie. En eigenlijk net 
niet. Want er wordt regelmatig met 
slechts 1 of 2 doelpunten verschil 
verloren. Het kan, jongelui. Yes, 
we can.
B1:
Donkerbroek/VZK B1 (met hier-
in Jelmer, Aemie, Aniek, Lisa en 
Inger) is in strijd met Quick ’21 B1 
(Oudega) en Kinea B1 (De Knipe) 
om het kampioenschap. Dat belooft 
nog warme weken te worden, want 
Kinea staat op 27 januari op het 
program en Quick ’21 ontmoeten 
we op 17 februari. Houd het in de 
gaten. En wat een Donkerbroek-
inbreng in dit team. Het blijven 
toch je kinderen, hè.
A1
VZK/Donkerbroek A1 lijkt de slag 
om het kampioenschap te verliezen. 
Voor de Kerst nog op de 2e positie 
in de ranglijst. Nu afgezakt naar 
de 4e plaats. Als ge maar plezier 
hebt. Jelle Postma vertegenwoor-
digt Donkerbroek in dit team. 

Op Drie-en-een-halve-meter (2)
Senioren
De senioren 1 bezetten momenteel 
de 5e plaats (van de 8) in de rang-
lijst. Dat is op dit moment een veilig 
stekkie, maar we mogen eigenlijk 
niets meer verliezen. De prestaties 
waren erg goed afgelopen weken. 
Winst tegen nr.2 Vitesse (Beilen) 
(22-18) en ook WSS (Olde Pekela) 
werd aan de zegekar gebonden (22-
19). Het treffen tegen De Pein werd 
afgesloten met een 18-18 gelijk-
spel. De presentaties samen met de 
jeugdploegen van Donkerbroek of 
VZK is natuurlijk een grote inspi-
ratiebron. Kijk hiervoor ook op de 
facebookpagina voor een erg mooi 
filmpje.

De senioren 2 staan stoer boven 

Helden met sokken

Tussenstanden 
Zaalcompetitie 2017 - 2018
(verwerkt tm 14 januari 2018)

Pupillen C1
De Granaet C2 7 13
VZK C1 7  9
Noordenveld C2 8 8
De Walden C4 7 6
Flamingo’s C2 6 5
OKO/BIES C2 6 4
Donkerbroek C1 7 3

Pupillen D1
Donkerbroek D1 7 14
Mid fryslan 7 8
DOW D1 6 8
Invicta D3 7 7
De Pein D1 6 6
MN en W D1 5 1
Frigro D1 6 0

Pupillen D2
DOS ’46 D3 7 14
Udiros D2 6 9
Donkerbroek D2 8 8
TFS D2 7 6
Wees kwiek D1 6 5
Wordt Kwiek D4 6 2
ODIS D1 6 2

Pupillen E1
LDODK E1 7 12
OKO/BIES E1 7 12
Rodenburg E1 7 10
De Lauwers E2 7 6
AVO E4 6 4
Donkerbroek E2 7 2
DTL E2 7 2

Pupillen F1
OKO/Bies F1 6 12
Boelenslaan F1 6 10
Nic/ Hoogkerk F2 5 4
Donkerbroek F1 6 4
Flamingo’s F2 4 2
Sparta (Ze) F1 7 2

Aspiranten B
Quick ’21 B1  9 14
Kinea B1 7 12
Donkerbroek/ VZK B1 6 10
Drachten B2 7 8
De Waterpoort B1 6 3
Wez warber/Fluch B1 6 1
Oerterp/VKC B1  7 0

Junioren A
DWA/Argo A1 6 12
SDO (S) A1 6 10
Donkerbroek/ VZK A1 7 6
Zunobri A1  6 6
AVO A4 6 6
Vitesse (Be) A1 6 4
HHV A1 7 0

Senioren 1 
OKO/BIES 1 7 14
Koru 1 7 9
Vitesse (Be) 1 8 8
De Pein 1 8 8
Donkerbroek/VZK 1 8 7
WSS 1  7 6
Roreko 1 8 5
Leeuwarden 1 7 3

Senioren 2 
VZK/Donkerbroek 2 7 12
Lintjo 3 7 10
LDODK 6 7 9
OKO/BIES 4 7 8
Wez Warber/Fluch 1 7 6
Wez Handich/DOW 5 6 1
DOS’46/ KIOS (R ) 6 5 0

Senioren 3 
Forward 1 8 13
DOS’46/ KIOS (R ) 6 8 13
Samen Een 1 8 10
Kinea 3 7 8
Donkerbroek/VZK 3 8 8
Koru 3  7 6
KIA 2 8 2
Moedig Voorwaarts 2 8 0

aan: Overal waren ze komen wordt 
er overwonnen. Nou ja, bijna. Er 
zijn 2 puntjes verspild. Mooi, geta-
lenteerd team.
En ja, de senioren 3 staan ook 
weer in de weide. In de overdekte, 
warme weide danwel. (ze zijn op 
leeftijd). En ze doen het erg leuk. 
Strijden mee met de top 4. Verlies 
tegen Forward uit Steggerda afgelo-
pen zondag doet ze even een stapje 
terug doen staan, maar dat wordt 
komende week weer recht gezet.

Website
Voor alle kampioensfoto’s, algeme-
ne info en rangen en standen en 
wat meer naar www.korfbaldonker-
broek.nl .

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

Weer of geen weer: 
we gaan d’ er weer voor.
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HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

          

Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

Een aandeel in elkaar

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

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

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

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

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheek-
gesprek.

Vandaag
bellen.

regelt het graag voor u met b.v. een

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

WIETSE EN THEA FABER

Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

Laat u vrijblijvend informeren!

Heeft u
iets
te vieren? 

„Stap es in”

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


