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Oplage: 1000 ex.

Tristan Bangma Wereldkampioen op de weg
ontstond er een kopgroep van 5 met
daarbij Tristan en Patrick , nog een
Nederlands koppel en een Spaans,
Pools en Brits tandemkoppel. Deze
kopgroep bouwde al snel een voorsprong op van 30 sec op het peloton
en vervolgens werd het langzaam
uitgebouwd tot een voorsprong van
2 minuten bij het ingaan van de laatste ronde van ruim 7 km. Het werd
razend spannend want Tristan en
Patrick zijn de snelste sprinters van
het peloton en niemand wilde dan
ook met hen naar de meet. Diverse
pogingen werden ondernomen om
weg te rijden maar dit slaagde niet
en zo werd de strijd om de felbegeerde regenboogtrui beslist in een
sprint met 5. Tristan en Patrick
wisten deze sprint met overmacht
te winnen voor de Spanjaarden
en Polen en pakten de wereldtitel.
Na paralympisch
goud in 2016 in
Rio nu ook een
wereldtitel voor
Tristan.
Een
droom die hoog
op zijn lijstje
stond. Bovendien
maken Tristan
en Patrick een
grote stap op
plaatsing voor de
Paralympische
spelen in Tokio
in 2020.

Tristan pakt met zijn piloot Patrick Bos de wereldtitel in de
wegwedstrijd voor tandems op het WK Paracycling in eigen land
in Emmen.
Na een licht tegenvallende tijdrit
met een 7e plaats stond 2 dagen
later de wegwedstrijd op het programma. Deze wedstrijd stond rood
omcirkelt en hier was dan ook het

gehele jaar naar toe gewerkt. Na
wat speldenprikjes van diverse koppels werd in ronde 3 hard door
gekoerst en moesten diverse koppels lossen. Met nog 60 km te gaan

Start snertseizoen
Het begint bijna weer; de snertacties welke lopen t/m maart 2020.
Elke drie weken wordt er weer
snert voor u gekookt. U weet het:
u lekkere snert en de deelnemende
verenigingen, commissies en stichtingen een zeer welkome inkomstenbron.
De door ons zelf bereide snert wordt
's morgens vers bij u aangeleverd.
Naar wens nog een beetje zout,
peper en eventueel een rookworst
erbij en u heeft snel een heerlijke
snert op tafel. Ook dit jaar hebben
wij de prijs op € 2,50 per liter weten
te houden.

Opbrengst statiegeldactie
In de maanden april, mei en juni kon er bij COOP Boonstra statiegeld
gedoneerd worden voor dorpskrant Op'e Hichte. Dit heeft geresulteerd
in het mooie bedrag van €321,30! Wij als dorpskrant bedanken COOP
Boonstra en natuurlijk alle klanten voor de financiële bijdrage van de
statiegeldactie.

De eerste snertactie is op 12 oktober a.s., waarbij de opbrengst - ter
dekking van de kosten - ten goede
komt aan de stichting snertakties.
De overige actiedata staan elders in
deze krant.
Mocht u geen snert willen, een
kleine gift wordt zeer op prijs
gesteld. Zo helpt u ook mee aan
een stukje verbondenheid in de dorpen Donkerbroek, Haule en naaste
omgeving.
Namens de Stichting snertakties
Donkerbroek: bedankt!

Spannend seizoen
De vakanties zijn voorbij. Velen
van u hebben genoten van een
periode van even rustig aan. Voor
de één was het een heerlijke
zomer. Een ander vond het veel
te heet.
En nu zijn we weer aan het werk
of gaan naar school. Het normale
leven gaat verder. Sport- en verenigingsleven zijn weer begonnen. De komende maanden worden spannend voor ons dorp.
Voor de vakantie zijn we met
velen opnieuw naar het gemeentehuis geweest om de gemeenteraad opnieuw te vertellen dat
het nu serieus is met het realiseren van het gemeenschapscentrum. Maar er is niets toegezegd
zo heeft ook de klokkenluider
gehoord. In de komende maanden maakt het gemeentebestuur
de begroting voor het jaar 2020.
Nu komt het aan op de daadkracht van het gemeentebestuur.
Reserveren ze een bedrag op
de begroting voor het te realiseren gemeenschapscentrum?
Het is aan de gemeente om te
laten zien of ze in een “leefbaar
Donkerbroek” willen investeren.
Met de decembermaand in aantocht. Vol verwachting klopt ons
hart….. En dan de bouw van
de nieuwe school. Verstikt het
in de stikstofregels en komen
er nieuwe tegenslagen? De fusie
van de scholen moest snel mede
onder druk van het gemeentebestuur maar dan kan nieuw- en
verbouw van de school niet snel.
Bij de voormalige basisschool De
Peggebult komen noodlokalen.
Als alle kinderen aan het eind
van het jaar daar op school zitten, heeft Donkerbroek een serieus verkeersinfarct. Veel ouders
brengen en halen hun kinderen
in de auto. En al die auto’s die
verstoppen de Herenweg. Met
het bordje bij de school met het
opschrift “Tùt en derùt” is de verkeershinder niet opgelost. Veel
ouders lopen mee de school in of
als ze gehaald worden dan is het
vaak wachten. Maar hopen dat
er geen ongelukken gebeuren.
Het is aan de gemeente om een
tijdelijk verkeersregulatieplan te
maken en dit te communiceren.
En laten we afspreken dat elke
ouder die binnen de bebouwde
kom van Donkerbroek woont, de
kinderen op de fiets brengt en
haalt. Veiligheid gaat boven alles
en daarin heeft elke inwoner van
Donkerbroek een verantwoordelijkheid. De klokkenluider vindt
het een spannende tijd voor het
dorp en hoopt het allerbeste.
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FAMILIE
BERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen?
Lever dit schriftelijk in
bij Wilma Verlaan
(Herenweg 39)
of mail het naar
dorpskrant.opehichte@
gmail.com

BROEKJES
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
Geboorte-, trouw- jubileum-,
of verhuiskaart? BVK grafisch
vormgever heeft heel veel keus.
Mr. Jongebloedstrat 1 in Haulerwijk, tel. 06-20060378 of kijk
alvast op www.bvkvormgever.nl
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Voor het verzorgen van

UITVAARTEN EN CREMATIES
kunt u een beroep doen op

DRAAGT ELKANDERS
LASTEN

Brassband De Bazuin
O.L.V. DIRIGENT HERMAN SIBMA

PRESENTEERT

UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK
T. Oldersma, voorzitter
06 12890809
W. ten Wolde-Dongstra, secretaris
0516 491389
J. Baron, beheerder aula
0516 491958
Voor informatie en adreswijziging kunt u
terecht via ons secretariaat: secr.del@gmail.com

BODE:

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

dorpskrant.opehichte@gmail.com

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

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

afgewisseld met muzikale momenten

om mee te zingen
of om alleen naar te luisteren

Zondagavond 13 oktober 2019
om 19.30 uur in de
Sintrumtsjerke te Donkerbroek

VERKRIJGBAAR BIJ:

Geen entree, wel collecte na afloop

Naast
behandelingen
geven wij ook
voorlichting en
adviezen.

Huidtherapeuten behandelen mensen met een zieke of beschadigde
huid vaak op verwijzing van huisarts of specialist.
Voor een deel van de behandelingen kunt u nu ook zonder verwijzing
bij ons terecht.

Kijkt u voor meer
informatie
op onze website!

Behandelingen waarvoor u onder andere in de praktijk voor
Huidtherapie Keuning terecht kunt zijn:
- Acné
- Elektrische epilatie
- Coagulatie van o.a. verwijde vaatjes en steelwratjes
Vosseheer 7
- Manuele lymfe drainage
8435 WL
- Oedeemtherapie
Donkerbroek
- Het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen
085-877 06 88
- Camouflagetherapie
www.huidtherapie-keuning.nl
- Littekentherapie
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl
- Zonbescherming - voorlichting en adviezen

Uitvaart
de Roos
aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek
www.uitvaartderoos.nl - Telefoon 06 538 656 66
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Zomeravondconcert Excelsior

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 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. Zie ook inleveren
kopij!
Kopij met daarin een bedrag vermeld, wordt ook als een advertentie
gezien.

De volgende krant
verschijnt op of rond
25 oktober 2019
Kopij inleveren kan t/m
20 oktober 2019
Bezorging:

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

Inleveren kopij:

Digitale kopij kunt u aanleveren
tot en met zondag 20 oktober 2019
op het volgende mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Op dinsdagavond 2 juli sloot muziekvereniging Excelsior het
seizoen af met het jaarlijkse zomeravondconcert. Ditmaal was
de locatie het veldje op de hoek Nijhof / Vaart Oost Zijde.
Om 19.30 uur zaten “de bootjesmensen” al klaar op hun klapstoeltjes, maar
er waren natuurlijk ook heel wat dorpsgenoten gekomen om te luisteren
naar het repertoire dat dirigent Koop Schokker speciaal voor deze avond
had samengesteld. Op het programma stonden voornamelijk bekende,

Nederlandstalige nummers, maar ondanks dat hier en daar door de droogte
het gras alweer geel werd en de bekende mussen van het dak vielen, durfde
Schokker het aan om “Wann wird’s mal wieder richtig Sommer”, de Duitse
versie van Gerard Cock’s zeer bekende nummer “ ‘t Is weer voorbij die
mooie zomer”, te dirigeren. Ondanks dat het voor sommigen een grote
uitdaging was om tegen de zon in bladmuziek te lezen en er hier en daar
knijpers tekort waren om de papieren op de muziekstandaard te laten staan,
is het Excelsior gelukt om een mooi stukje muziek te laten horen.

Zomeravondconcert met Reboelje en De Bazuin

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

Affiche/poster:

De vereniging die een activiteit
wil aankondigen in de vorm van
een affiche/poster betaalt €15,tenzij naderhand een verslag van
de activiteit naar de krant wordt
gezonden.
De bedragen kunt u overmaken op
IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11
o.v.v. Broekje c.q. Familiebericht
en uw naam.
Inleveren kan bij Wilma Verlaan,
Herenweg 39. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke
aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende
met publicaties in dorpskrant “Op’e hichte”. Op alle
in deze krant gepubliceerde advertenties en redactionele 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.

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

Flessenactie bij Coop Boonstra
bestemd voor De Bazuin
In het kader om oude instrumenten te vervangen voor nieuwe
en om bladmuziek aan te schaffen start op 1 oktober a.s. een
statiegeldflessenactie door brassband De Bazuin in samenwerking met Coop Boonstra.
Deze statiegeldactie loopt tot en met 31 december 2019. De Coop verdubbeld het bedrag wat aan lege flessen en kratten wordt ingeleverd. Daarom
roepen we iedereen op, die De Bazuin een warm hart toedraagt, om hun
lege statiegeldflessen en lege kratten in te leveren bij Coop Boonstra.
Een leuke bijkomstigheid is dat u/jij kans maakt op een van de10 vrijkaarten voor concert van volgend jaar. De statiegeldflessenbon kan ingeleverd
worden in de grote trom bij het flessenautomaat. Schrijf op de bon u/jouw
naam, adres en telefoonnummer en doe mee!
Dus haal uw wekelijkse inkopen bij Coop Boonstra en doneer uw statiegeld
aan brassband De Bazuin! Alvast bedankt voor uw bijdragen!

eindigden dit concert met een gezamenlijk optreden. Voor interimdirigent Sijtze van der Hoek was dit het voorlopige laatste optreden
met de brassband, dus gaat de band vanaf nu op zoek naar een nieuwe
dirigent.

Doneer je lege flessen en kratjes!

Met de opbrengst financieren wij mede
onze nieuwe instrumenten
en bladmuziek
Stop je statiegeld-bon met naam en adres in de
grote trom en maak kans op één van
de 10 vrijkaarten voor ons concert in 2020

Aktie geldt van 1 oktober t/m 31 december 2019

Uitvaartvereniging
D.E.L. Donkerbroek

Op 8 juli j.l. hield jeugdkorps Reboelje, samen met de christelijke
brassband De Bazuin, haar gezamenlijk zomeravondconcert. Vanaf
het veldje aan Buursterlaan klonken de warme koperklanken door een
toch frisse zomerwind richting het toegestroomde publiek. Brassband
De Bazuin en Reboelje speelden om de beurt hun programma en
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Dames en Heren kapper
Haarkleur-specialist
Balayage
Kleurcorrecties
Make-up
Schapendrift 6A, 8435WK Donkerbroek 0516491550

Kim de Boer
Kijk voor onze openingstijden &
het maken van een afspraak op
www.dekappersjop.nl
0516491550

Bouwkundig Bemiddelingsburo

R. KOOTSTRA B.V.
v/h Timmer- en Onderhoudsbedrijf

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

iTOVi-Bodyscan
Aroma Therapie
Raindrop Massage
Essentiële Oliën
Aroma Freedom Technique
www.bewustzijnmetolie.nl

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

WILT U WETEN WAT RINZE
VOOR U KAN BETEKENEN?

• Hardhout

• Plaatmateriaal

Wij verwijzen u dan graag door
naar onze website, maar bellen
kan natuurlijk ook gewoon.

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren
• PVC en isolatie
• Etc.

www.kootstra.info
mail@kootstra.info
(06) 13 01 21 47

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

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

Hout met FSC keur mogelijk
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Een impressie van de Startzondag

september 2019

“Ja, het moet echt!”
Inmiddels waren de leden van de
CMV De Bazuin gearriveerd en zijn
we om half 1 met onze kerkdienst
in de stal begonnen. Een prachtige
bijeenkomst. Een zaaier ging uit om
te zaaien. Fokje Bergsma vertelde
op een spannende manier dit verhaal aan groot en aan klein. Nadat
we ons geld gegeven hadden, onze

gebeden gezegd, ons laatste lied
gezongen en de zegen meegekregen hebben, was het tijd om op te
ruimen. Even samen aanpakken en
toen konden we nog even de stal in.
102 meter lang. Een prachtige stal.
Prachtige koeien. Al met al een zeer
geslaagde Startzondag. En ook het
weer zat mee.

Kerkdiensten
Zondag 15 september keken de organisatoren van de Startzondag
(Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule) vol verwachting
uit naar onze gasten. Het duurde eventjes maar om kwart voor
10 waren de laatste gasten binnen.
Heel wat jongeren en ouderen hadden gehoor gegeven aan de oproep
om een cake te bakken. Zo konden
we samen met koffie, thee, ranja
beginnen en de lekkere cake lieten we ons goed smaken. Zelfs een
hele lekkere appeltaart werd meegebracht.
Na het welkom, een lied en een
gebed begonnen we in groepjes
met vragen uit de Kletspot. Je hebt
geloof, hoop en liefde. Welke van
deze 3 is voor jou het belangrijkste?
Lukt de opvoeding zonder kerk?
Wat is het mooiste dat je dit jaar

hebt meegemaakt? Wat
betekent het heilig
avondmaal voor jou?
Zo kwamen we op een
plezierige manier met
elkaar aan de praat.
“Waarom doen we dit
op zondagmorgen niet
vaker?”, hoorde ik
iemand na afloop vragen.
Om kwart over 10 stapten de eerste mensen op de fiets.
Een verrassingsfietstocht. Vanuit
Pro Rege de Herenweg recht over-

Protestantse Gemeente
Donkerbroek-Haule
Wegens vertrek van het beheerdersechtpaar per 31 december 2019, zijn wij op zoek voor ons verenigingsgebouw Pro
Rege naar een

BEHEERDER (m/v) of
BEHEERDERSECHTPAAR
De beheerder heeft onder andere de volgende taken:
l Exploitatie van ons verenigingsgebouw Pro Rege.
l Verantwoordelijk voor het bijhouden agenda.
l Faciliteren van activiteiten.
l Schoonmaak werkzaamheden.
l Organiseert de inzet van vrijwilligers
l O
 nderhouden en opbouwen van goede relaties met
bestaande en nieuwe gebruikers.
Wij zoeken iemand die gastvrij is en gasten een welkom
gevoel geeft. Je beschikt over uitstekende contactuele
eigenschappen en kan goed organiseren. Relevante ervaring/affiniteit met een vergelijkbare functie is een pre. Bij
voorkeur ben je een actief kerklid.
Verder beschik je over een EHBO en/of BHV diploma en ben
je in bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne of bent bereid
deze diploma’s te gaan behalen.
Je woont in de buurt (straal van maximaal 20 km).
Het verenigingsgebouw wordt gebruikt voor kerkelijke,
sociaal maatschappelijke maar ook commerciële activiteiten.
Je onderhoudt regelmatig contact met het College van
Kerkrentmeesters over de activiteiten en werkzaamheden.
De vergoeding is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardenregeling voor kosters/beheerders van de PKN en gebaseerd
op inzetbaarheid en ervaring.
Ben je geïnteresseerd en/of heb je vragen,
neem dan contact met ons op.
Postadres :
College v Kerkrentmeesters,
Herenweg 34 8435WT Donkerbroek
Adres Pro Rege: Herenweg 72 8435 WV Donkerbroek
E-mail :
kerkrentmeesters@pkndonkerbroek-haule.nl
Telefoon :
0613012147 dhr. R. Kootstra
Website :
www.pkndonkerbroek.nl
De Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule is een betrokken
gemeente. Door de omvang van de gemeente zijn veel gemeenteleden actief in het kerkenwerk. Op zondagen is er ’s morgens
een kerkdienst. In deze ontmoetingen zoeken wij de balans tussen vernieuwing en traditie. We beschikken over een up to date
verenigingsgebouw waarin we graag samenkomen.
Samen zijn we een levende en actieve gemeente in een relatief
snel veranderende samenleving waarin de kerk een bijzondere
plaats in neemt. Vooral bij speciale gebeurtenissen als doop-,
rouw- en trouwdiensten wordt duidelijk dat de kerk nog altijd een
belangrijke plaats in neemt in onze dorpen.

steken, bracht ons op de Kerkereed.
Aan het eind links, de Koelandsweg
op. Daar in die bocht liggen stenen.
Hoeveel zijn het er?

Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 29 september
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig
Avondmaal
Zondag 6 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Israëlzondag, koffiedrinken
Zondag 13 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Aan het
einde rechtsaf de Schapedrift op.
En daar zagen we twee jongeren
met brood en met vis. Aan welke
Bijbelverhaal denk je? En onderweg stond een eenzame herder met
een paar schapen. Komt je dat ook
bekend voor? Misschien hebben we
ze toevallig langs de weg zien staan.
En verder ging het weer de
Ruskeweg op. Daarna de Hanestreek
en aan het eind links. Bij het parkeerplek aan de Leidijk stonden
twee soldaten. Wie waren dat ook
al weer? Beide jongens speelde een
voortreffelijk stukje toneel uit. We
moesten rechtover steken en draaiden aan het eind met de bocht
mee langs het water. Aan het eind
recht, de brug over. Ja en toen ging
het voor sommigen mis. De bedoeling was rechtdoor, onder de tunnel
door. Maar sommigen lazen onder
het tunneltje door en dat is natuurlijk op de Moskoureed. Nee dus.
Gelukkig zijn ook deze schaapjes
later weer door herder Rinze weer
terecht gebracht in de stal.
Na het tunneltje, onder de 381 door,
stonden twee jongeren met foto’s.
Waar doet deze ezel je aandenken?
En een kikker in het riet? Waar
kom je kikkers in de Bijbel tegen?
Zo hadden we genoeg om onderweg over te praten. En dan linksaf,
richting de stal waar we werden
verwacht: bij fam. Theo en Tineke
Kraak. De zaterdag te voren was
alles al klaar gezet en de boer had
druk alles schoon geveegd. Dikke
prima.
Een prachtig onthaal en zo kwamen
de groepjes één voor één binnen. En
pas later ook de verdwaalde schapen. Heerlijk aan het dubbelfris, het
water met citroen, de ranja, worst,
komkommer, kaas, druiven van fam.
Zijlstra. Alles heerlijk voor elkaar.
Zo rond 12 uur zijn we samen
de maaltijd met gebed begonnen
en hebben ons eigen meegebracht
broodje opgepeuzeld. Door samen
te delen was er genoeg voor elk.
De kinderen hadden bij de nevendienst een vlieger gekregen. Deze
moesten ze eerst kleuren. Daarna
moesten de latjes op de goede
manier aangebracht worden. De
touwtjes moesten worden gespannen en dan kwam het belangrijkste moment: wil mijn vlieger wel
vliegeren? Bij de stal was het een
ideale plek. De wind was ferm en zo
gingen vele vliegers heel hoog de
lucht in. U begrijpt het al. Toen de
kinderen aan de etenstafel werden
verwacht, was dat wel even trekken. Want mijn vlieger is nu net
zo hoog!
“Moet het echt?”

Zondag 27 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: bijbelzondag
Zondag 3 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: koffiedrinken
Woensdag 6 oktober
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: dankdag voor
gewas en arbeid

Zondag 20 oktober
9.30 uur: ds. C. de Graaf,
Kallenkote
Bijzonderheden: geen

Tsjerkeproat
Over de vrede …
“Kinderen op salafistische moskeescholen leren dat mensen met een
ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen.” Dit nieuws
in de media deed velen toch wel even schrikken.
Soms vraag je je af of je dat nou goed heb gehoord? En klopt deze info?
Want soms worden wij ook wel door de media bespeeld.
En – stel- dat kinderen zo worden opgevoed, hoe kan ik er dan wijs en
verstandig op reageren?
In de week van 21 – 29 september staan we stil bij de vrede. Maar helaas
is de vrede soms ver weg. Na WO II brak de vrede niet overal op de zelfde
dag uit. Nog steeds raakt het mij als ik hoor hoe jonge mensen hun
leven gaven voor onze vrede en vrijheid. Dat Joden weggevoerd zijn. Als
ik in het kamp van Westerbork loop, dringt diep tot me door waar toe
wij mensen in staat zijn.
Vrede.
De vrede zoekt nog steeds onderdak …
Alleen uit de vrede
tussen de mensen
kan de grote vrede
waar we op hopen
ooit ontstaan.
Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945)

Deze woorden wijzen mij
erop dat vrede uit het hart van mensen komt.
Mijn hart als een kraamkamer van vrede.
Oef, lukt me dat …

Mijn heit en mem ben ik dankbaar dat ze mij met de Bijbel hebben
opgevoed. En ja, het is waar. Van huis uit konden we ook heel goed
oordelen. Als kind wist ik wie in de hemel kwam en wie niet.
En ja, wat zullen wij mensen tekort gedaan hebben. Niet te zuinig.
Vanuit de Bijbel heb ik mijn kijk op de mensen meegekregen. Elk mens
is gemaakt naar het beeld van God. In elk gezicht zie ik de afdruk van
God Zelf.
In elk mens is iets heel kostbaars van God Zelf aanwezig.
Man, vrouw, Jood, Christen, Moslim, hetero, homo, transgender,
zwart, geel, groen, blauw, blank, alleengaand, samengaand, (gelukkig)
getrouwd, gescheiden, weduwe, weduwnaar, jong, oud, valide, invalide,
drugsverslaafd, alcoholist, … . Ieder draagt dat kostbare in zich.
Wie ben ik dat ik een oordeel over jou heb? Wie ben ik dat ik jou de
ruimte -om op jouw manier te leven - ontneem? Wie ben ik dat ik jouw
leven onleefbaar of niet-de-moeite-waard vind?
Hoe kan ik jou eigenlijk echt (beter) leren kennen?
Is er in mijn hart genoeg ruimte voor jou … om te zijn zoals je werkelijk bent?
En kun je me – ook als dingen heel erg mis gegaan zijn – een nieuwe
kans geven?
Wil je naar mijn verdrietige verhaal luisteren? Zelfs als ik het al honderd
keer verteld heb.
Weet je. We zijn allemaal van goede wil. Op papier zeggen we allemaal
“JA, natuurlijk.”
Maar wat brengt mijn hart aan vrede voort als het spannend wordt ….
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Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

&

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:
Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek
(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal
0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

De Rabo Bankieren App
Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de
Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,
een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl
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Verslag ledenvergadering
Vrouwen op Weg

De voorzitster opende deze eerste
vergadering ven het seizoen met
het lezen van een brief van mevr.
Westerdiep, de spreekster die deze
avond zou verzorgen.
Door een ziekenhuisopname was
ze verhinderd. Mevr. Westerdiep
was zo vriendelijk om de lezing op
te sturen, Martha had hiervan een
avondvullend programma gemaakt.
Na deze mededeling volgde het
gebed en een korte inleiding
genaamd “Potlood”.
Daarna zongen we met beamerbegeleiding het lied “God heeft het
eerste woord”.
De notulen van de vorige vergadering in april werden voorgelezen en
goedgekeurd.
Daarna volgden enkele mededelingen:
Tijdens de Jaarvergadering in februari 2020 zijn er twee bestuursleden
aftredend.
Er waren nog enkele leden die de
privacyverklaring nog niet hadden
ondertekend, in de pauze kon dat
alsnog.

KWF kankerbestrijding
collecte 2019
Ieder jaar sterven er 45.000 mensen aan de gevolgen van kanker. Daarmee is deze ziekte nog
steeds doodsoorzaak nummer 1 in
Nederland. Het goede nieuws is dat
we dankzij de gezamenlijke inspanningen van wetenschappers over
de hele wereld steeds beter weten
hoe kanker ontstaat, hoe we kanker
moeten bestrijden en voorkomen.
Sinds de oprichting van KWF in
1949 zijn de overleveringskansen
voor kankerpatiënten meer dan verdubbeld. Maar onderzoek is nog
steeds hard nodig, want 1 op de 3
Nederlanders krijgt gedurende zijn
leven de diagnose kanker. Het ideaal
van KWF Kankerbestrijding is een
wereld waarin niemand meer sterft
aan kanker.
Dankzij uw gift en uw inzet als vrijwilliger komen we steeds een stukje
dichter bij dit doel. De collecte in
Donkerbroek/Haule heeft dit jaar
€ 1632,60 opgeleverd. Wij willen
een ieder hartelijk danken en hopen
volgend jaar opnieuw op uw steun.

Data
verschijning
Op ’e Hichte
• 25 oktober
• 29 november
• 20 december

Voor het reisje van 25 september
hebben zich nu 14 leden opgegeven.
Het nieuwe programma van
2019/2020 viel bij de leden in de
smaak.
Ook werden de dames die de mooie
herfstboeketten op de tafels en
toneel hadden gemaakt bedankt.
Rondvraag; Diverse dames bedankten voor de kaarten en attenties die
ze hadden gekregen bij jubileum of
ziekte. Dit werd zeer gewaardeerd .
Na de eerste pauze was het tijd voor
het verslag van het reisje in mei
naar eetcafé ‘De Steen” en kasteel
“Oud Stoutenberg” in Blesdijke. We
konden met behulp van de beamer
nog nagenieten van deze gezellige
en bijzondere dag.
Na deze terugblik las Martha het
gedicht ”Het poëziealbum” voor.
Ook deze keer weer zeer toepasselijk
bij het onderwerp van deze avond.
Hierna volgde de tweede pauze met
een lekkere koek bij de thee of koffie.
Ook konden de leden de meegebrachte poëziealbums inkijken. Er
was een tafel vol albums, van bijvoorbeeld grootmoeders , moeders
en dochters van nu.
Daarna was het tijd voor het
onderwerp van deze avond
“Poëziealbums”.
Al uit de vijftiende eeuw zijn er poëziealbums bekend. Deze waren vaak
van studenten van de universiteit,
er stonden nog geen gedichten in
maar een lijfspreuk of een citaat.
In het begin van de 19e eeuw waren
het vaak de adellijke dames die deze
in bezit hadden en in het begin van
de 20e eeuw kregen steeds meer
de jonge meisjes er belangstelling
voor. Later waren de boekjes vooral
bij de meisjes op de lagere school
in trek.
Familie, vriendinnetjes en ook de
juffen en meesters schreven er in.
De versjes veranderden ook met de
tijd mee. In het begin van de vorige
eeuw waren het nogal stichtelijke
en moraliserende gedichtjes .Ook
de christelijke normen en waarden
werden niet vergeten.
Later werden de teksten wat losser,
vaak werd er via deze gedichtjes
gewezen op deugdzaamheid, vriendelijkheid, geduld en eerbied voor
de ouder.
Ook de plaatjes gingen met de tijd
mee, van zijde, met glitters, tekeningen en kaarten.
De laatste jaren is het vriendenboekje met voorgedrukte vragen
die ingevuld moeten worden in de
plaats van het poëziealbum gekomen.
In het digitale tijdperk van nu is het
poëziealbum met handgeschreven
versjes voor veel mensen een dierbare herinnering.
Als afsluiting van deze lezing kregen
we nog een humoristisch filmpje te
zien van het tv programma “Zaai”.
De voorzitster eindigde deze avond
met een gedicht van Phil Bosma
genaamd “Woorden”.
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En heb ik een bloemetje mogen
ontvangen van een deelnemer als
bedankje voor het organiseren. Daar
word ik toch wel een beetje stil van,
dat het werk wat ik er voor doe toch
wel gewaardeerd wordt. Ik doe het
met veel plezier en vind het ook
leuk om te doen. Daarom ga ik er
gewoon mee door en zal de volgende Garage Sale plaats vinden op
zaterdag 9 mei 2020.

Gezellige en
zonnige Garage Sale
Zaterdag 14 september heeft de
tweede editie van Garage Sale
Donkerbroek plaats gevonden.
Voor 10 uur reden de eerste auto’s
alweer door de straten.
Voor 11 uur waren er al mensen op
de been om adressen bij langs te
gaan, terwijl om 11 uur eigenlijk
de Sale begint en hierdoor nog veel
deelnemers hun spulletjes aan het
uitstallen waren. Soms werd er al
vanuit de doos wat verkocht. Er
was weer van alles te koop. Kleding,
boeken, speelgoed, zelfgemaakte
artikelen, huishoudelijke artikelen,
decoratie, enz. Veertig adressen
hadden zich opgegeven en stonden
op de deelnemerslijst. Deze lijst
met plattegrond was te vinden op
de facebook pagina en lagen bij

eethuis Stap es in. Deelnemers die
zich aangemeld hadden via de mail,
kregen deze lijsten als pdf bestand
in hun mail. Ook was er een link die
opende in Maps waar alle adressen
op te zien waren.
Het was wederom weer volop gezelligheid en voor mijn gevoel veel
drukker dan de eerste editie en
bleef het ook langer druk. Dit zal
ook met het weer te maken hebben
gehad, want wat scheen het zonnetje lekker. Helaas, of eigenlijk misschien wel gelukkig, heb ik door de
drukte dit keer geen rondje kunnen
maken. Ik was graag wat mensen
bij langs gegaan om hun ervaringen
te horen. Toch heb ik her en der
wel wat opgevangen en gelezen.
De meeste reacties waren positief.

Ik wil de deelnemers heel erg
bedanken voor hun vertrouwen.
Ik hoop dat jullie weer enthousiast mee gaan doen op zaterdag 9
mei 2020. Zover is het nog lang
niet maar noteer hem alvast in je
agenda. Als het bijna weer zo ver
is om je aan te melden zal ik weer
artikelen plaatsen in de dorpskrant.
Heb jij Facebook maar ben je nog
geen lid van de Facebookgroep, doe
dat vandaag dan nog. Hier komt
alle informatie op te staan die te
maken heeft met de Garage Sale.
Ook op Instagram is Garage Sale
Donkerbroek te vinden.
Bezoekers en kopers jullie ook heel
erg bedankt, wij verwelkomen jullie graag de volgende Garage Sale
op zaterdag 9 mei 2020 weer. Hou
de dorpskrant, Facebookgroep en/
of Instagram in de gaten voor alle
informatie. Heb je nog vragen of
zou je nog andere informatie willen spreek mij aan of stuur een
berichtje of mail.
Groetjes Annelies
Garage Sale Donkerbroek
E-mail:
garagesaledonkerbroek@gmail.com
Facebook:
Garage sale Donkerbroek
Instagram:
@garagesaledonkerbroek

Tuinconcert verzorgd door De Bazuin

Eind vorig jaar heeft Coop Boonstra
uit Donkerbroek Brassband De
Bazuin gesteund met de statiegeldflessenactie. Hierbij kon je de flessenbon met je naam in de grote

trom gooien en was er een miniconcert thuis te winnen.
Op een stralende zondagmiddag in
september was het zover en hebben
we een tuinconcert mogen verzor-

Kledingbeurs in Pro Rege
Op zaterdag 12 oktober a.s. houden
we weer een kledingbeurs in Pro
Rege. Mensen die moeten rondkomen van een minimum inkomen en
gebruik maken van de voedselbank

kunnen dan gratis kleding uitzoeken voor
zichzelf en hun gezin.
’s Middags van 13.00 tot

gen bij de gelukkige winnaars. De
stemming zat er al snel in en aan
het eind onder de klanken van Guus
Meeuwis werd de polonaise ingezet.
Al met al een groot succes!
15.00 uur is iedereen welkom om
kleding uit te zoeken en te kopen
voor een klein prijsje!
Wij zijn op zoek
naar mooie en schone najaar en winter
kleding,jassen,schoenen
in alle soorten en maten
voor kinderen, mannen
en vrouwen. Ook sjaaltjes, sieraden, riemen
e.d. zijn welkom.
In te leveren bij: Fam.
Bergsma Herenwal 14 en
fam. Sleifer Herenweg 51
of donderdag 10 oktober
van 13.00 uur tot 16.00 uur en van
19.00 uur tot 20.30 uur in Pro Rege.
We hebben ook vrijwilligers nodig
die willen meehelpen met het sorteren van de kleding op donderdagmiddag/ avond en zaterdagmorgen
met het assisteren. Opgave bij Fokje
Bergsma tel: 491809 of 0647171859
Diaconie Donkerbroek/Haule
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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

Voor al uw:

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

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516
Vakmanschap met passie

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

De Friese Wouden
werkt samen met u
aan de beste zorg
Zo doen we dat:

Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

www.kittysplaza.nl

pedicure ook voor
reuma -en diabeet patiënten
dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen

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

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

Wij staan voor u klaar.
Team
Donkerbroek

Huishoudelijke
hulp

Verzorging

Verpleging

Specialistisch
Centrum

Wonen

Servicepakket
pluZ

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
Thuis in de beste zorg

www.friesewouden.nl
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Vrijwilliger in het dorp

fietstocht is een activiteit die ik doe.
Dit jaar drie routes. Die fietsen we
ook allemaal na.

Waarom doe je vrijwilligerswerk en
wat vind je er leuk aan?
Zonder vrijwilligers bestaat
Zonder
er in een dorp geen verenigingsleven. Ik vind
vrijwilligers
het leuk om met een
geen
groep met mensen iets
verenigingste organiseren.

leven

Heb je tips voor mensen
die overwegen vrijwilligers
werk te gaan doen?
Vele handen maken licht werk. Als
iedereen af en toe een uurtje vrijwilligerswerk doet blijft het voor de
andere vrijwilligers ook leuk.

Wat is je naam?
Anneke Donker
Wat voor soort vrijwilligerswerk
doe je allemaal?
Ik zit in Actief Donkerbroek. Wij
organiseren jaarlijks sportieve
activiteiten voor jong en oud in
Donkerbroek, o.a. lasergamen, fietstocht en wandeltocht. Ook sta ik
af en toe in de kantine van s.v.
Donkerbroek.

Hoe lang doe je dit nu?
Actief Donkerbroek bestaat 5 jaar.
Zolang ben ik ook hierbij betrokken. In de kantine sta ik al zolang de
kantine van s.v. Donkerbroek(eerst
H.D.T.) in eigen beheer is.
Waaruit bestaat je werk
als vrijwilliger?
Het werk van vrijwilliger bij Actief
Donkerbroek is om met een groep
mensen iets sportiefs voor het dorp
te organiseren. Het uitzetten van de

Heb je naast het vrijwilligerswerk
nog tijd voor andere hobby’s, zo ja
welke?
Ik heb nog wel tijd voor andere hobby’s. Ik vind aqua-fitness, fietsen,
bloemschikken en het oppassen van
mijn kleinkinderen leuk.
Wil je verder nog wat zeggen
tegen de mensen in ons dorp
Donkerbroek?
Om het verenigingsleven in
Donkerbroek te behouden zijn vrijwilligers tegenwoordig onmisbaar.

Handelsvereniging en Dorpsbelang nemen
voortouw in Hartveilig Donkerbroek
Waarschijnlijk heeft u de nieuwe AED al zien hangen aan de
gevel bij de COOP supermarkt. Een tweede AED hangt bij
bouwkundig tekenbureau J. Kok aan de Herenweg. De afgeschreven AED aan de gevel bij Bloemenhuis Carin wordt verwijderd.
Door deze AED’s te financieren hebben Handelsvereniging
Donkerbroek en Dorpsbelang
Donkerbroek het startsein gegeven

Zoals u als lezer(es) misschien wel weet heeft het dorp
Donkerbroek een DocumentatiecentrumWaar zoveel mogelijk
feiten uit heden en verleden van het dorpsgebeuren en haar
inwoners wordt vastgelegd.

Het gaat om volgende zaken:
Uit een summier krantenberichtje vernamen wij dat er vlak na de tweede
wereldoorlog een reciteervereniging in Donkerbroek bestond met de
naam E.N.O. Verdere gegevens hebben wij niet kunnen vinden en de
vraag is dus : wie heeft informatie of materiaal van deze vereniging. Het
gaat om een vereniging van christelijke signatuur waar voordrachten
werden gehouden.
De tweede vraag betreft een ingebracht document van een dorpsgenoot.
Het bleek een zogenaamd stempelbriefje te zijn waarmee werklozen in
de crisisjaren voor de tweede wereldoorlog hun uitkering konden aanvragen en vooral konden behouden.Men diende zich hiervoor wekelijks
te vervoegen bij een loket om een handtekening van de controlerende
ambtenaar te halen. Ondanks veel informatie van oudere inwoners hebben we tot op heden niet definitief kunnen achterhalen waar dit loket
was gevestigd.
Vraag is dus: wie kan ons hieromtrent informatie verstrekken en
eventueel van documentatie voorzien. Wij zullen eventueel aangereikte
documentatie graag kopiëren.
Mijn bedoeling is in de toekomst vaker met oud fotomateriaal en publicaties mij tot u als lezer(es) van dit blad te wenden met verzoek om
nadere duiding van personen en zaken.
Info mag per mail naar: holwk02@home.nl
Bellen mag natuurlijk ook 06-55722009
Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek
Kas Holwerda
Beheerder

Ladies and gentlemen, we’ve got him! Dat zijn
de beroemde woorden die ik deze afgelopen
zomer hoorde toen ik langs het gele wonder van
Donkerbroek reed. De geldmaat. Nergens anders heb ik nog dat ding
zien hangen, maar wij als Donkerbroek zijn al trotse eigenaren. Moet
wel zeggen dat ik de naam wat raar vind, de geldmaat. Het klink toch
een beetje alsof dit een vriend is alleen maar op je geld uit is. Een soort
elektronische “Golddigger”. Maar dan omgekeerd want deze geeft je
geld. Nou ja het is je eigen geld, maar misschien denk ik hier wel te diep
over na. Maar hoe dan ook, blijkt het maar weer dat ondanks dat er geen
vreemde vogels is geweest de afgelopen maanden, er in Donkerbroek
een hele hoop is gebeurt.
Zo was er natuurlijk het beroemde of voor sommigen beruchte tentfeest. Ik vind het schandalig om te schrijven, maar ik ben helaas niet
heen geweest om dat ik dat weekend andere verplichtingen had. We
zijn er nog wel even langs gereden en het leek een super fuif, maar dat
zullen jullie beter weten dan ik. Moet wel zeggen dat het de volgende
ochtend lekker rustig was op straat. Geen jeugd te bekennen aangezien
die de kater aan het verzuipen waren.
Nu is helaas de zomer weer voorbij en dat merken wij allen aan dat het
weer vroeg donker wordt en langzaam aan het weer ook minder wordt.
De temperatuur daalt en je ziet buurman steeds minder in kortebroek
lopen. Hoewel dat laatste niet persee een slecht iets hoeft te zijn natuurlijk. Wat dat wel weer met zich mee brengt is het aansteken van de
houtkachel. Voor hen die er eentje hebben, stoken maar! Bij ons heeft
hij voor het eerst alweer aan gestaan en met 26 graden in huis ben je
daar wel snel van genezen, maar voor de sfeer was het wel weer even
goed. Hopelijk heeft iedereen een fijne vakantie gehad en wij zien elkaar
over een maand weer.
Tot volgende maand.

Donderdag 19 september is de eerste van de honderdeenentwintig
drinkwaterfonteinen die Fryslân
straks gaat tellen in gebruik genomen bij het Gemeentehuis in
Leeuwarden.

Beste lezeressen en lezers
Vraagje………………

Veel van onze informatie komt natuurlijk uit perspublicaties en door
aangereikte documenten uit het dorp. Belangrijk is en blijft echter
ook de mondelinge overlevering. Op dit moment liggen er een tweetal
vragen op mijn bureau waarvoor ik de hulp van u als lezer(es)graag wil
inroepen.

V R EE MDE
V OG E LS

121 fonteinen voor meest
gewenste toekomst

voor een Hartveilig Donkerbroek.
De AED’s zijn strategisch geplaatst,
waardoor een groot deel van de kern
van Donkerbroek onder de dekking

Jarenlang gebeurde dit onder de bezielende leiding van Anne van der
Helm, Sinds april heeft hij het beheer overgedragen gedaan ondergetekende. De vraag over personen en zaken uit Donkerbroek door nazaten
van oud dorpsgenoten in den vreemde is verrassend groot te noemen.
Het is altijd weer een uitdaging die vragen te kunnen beantwoorden en
de feiten te staven met documenten.
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van deze AED’s valt. Het slachtoffer
moet namelijk binnen een straal
van 500 meter van de AED zijn,
wil deze geactiveerd worden door
hartslagnu.nl.
Hoe willen we zorgen voor
een betere dekking?
Een groot deel van Donkerbroek
valt dus nog niet onder de dekking van een AED. Samen met de
inwoners en de ondernemers van
Donkerbroek willen wij zorgen voor
een optimale dekking. Wij zoeken
sponsoren voor de aanschaf van
AED’s. Een andere mogelijkheid is
dat bedrijven of verenigingen zelf
een AED aanschaffen en zorgen
dat deze ook buiten openingstijden bereikbaar zijn in noodgevallen. Voor circa 1500,00 euro kan er
via Dorpsbelang een AED, inclusief
kast, aangeschaft worden.
Burgerhulpverlener
Met alleen een AED zijn we er nog
niet. Deze zal ook bediend moeten worden. Hiervoor zoeken wij
nog steeds burgerhulpverleners.
Dorpsbelang Donkerbroek biedt
een cursus reanimatie + AED aan.
Dit kost u twee avonden en 15
euro. Vervolgens kunt u het verschil
betekenen als een iemand in nood
de AED nodig heeft. De eerste 10
burgerhulpverleners worden in september opgeleid. Voor de cursus op
1 en 8 oktober 2019 zoeken wij nog
steeds deelnemers. Bij voldoende
deelname gaan we meer cursusdata
inplannen. Twijfel niet en geef u op
bij Dorpsbelang Donkerbroek.

“Het hele jaar lente in Leeuwarden”
heet deze 11x11 fountain die
door jong talent Jessica de Jonge
is beschilderd. De plaatsing is de
afsluiter van het waterprogramma
WaterConnecting2018 en tegelijk de kick-off van het initiatief
11x11 Fountains of Youth, een
van de onderdelen van het nieuwe
Generatie 2028 programma.
De 11x11 fountain is een ontwerp
van initiatiefneemster Gretha Oost.
Het design is zo gemaakt dat het
door een kunstenaar nog verder
vormgegeven kan worden. Op verschillende plekken in de wereld zijn
ze al te vinden onder de noemer
O-fountain, Fryslân zal de komende
tijd een primeur beleven met een
netwerk van maar liefst honderdeenentwintig fonteinen. De initiatiefnemers merken dat het nu al
aanstekelijk werkt en verwachten
meer enthousiasme in dorpen, wijken en bij verenigingen. Iedereen
die mee wil doen kan aan de slag
met zijn eigen 11x11 drinkwaterfontein.
Miranda Tamminga is als sociaal
innovator verbonden aan het initiatief en legt uit dat de fonteinen symbool staan voor duurzaam gedrag
en de nije takomst fan Fryslân.
“Met ons initiatief maken we bewoners van Fryslân bewust van hun
eigen invloed op de leefbaarheid in
hun directe omgeving. Meepraten
en meedenken over een toekomstvisie is voor veel mensen best wel
abstract. Of simpelweg een brug
te ver. Wij geloven dat het begint
met oprecht luisteren naar waar
een mienskip warm voor loopt. Met
11x11 Fountains of Youth verlagen
we de drempel, door op een andere
manier het gesprek aan te gaan met
de mensen: activerend en faciliterend, een unieke aanpak. Kleine en

grote dromen, wensen en ideeën
van bewoners voor de duurzame
toekomst van hun dorp brengen we
in beeld. En een unieke drinkwaterfontein is het tastbare resultaat.’’
OPROEP
Gretha: “Wij dagen de inwoners van
Fryslân én Friese kunstenaars uit
om 121 kunstwerken te realiseren
die symbool staan voor de meest
gewenste toekomst van hun mienskip, of dat nu een dorp, een buurt of
een vereniging is. De fonteinen kun
je zien als bakens voor vernieuwing
en duurzaamheid in onze provincie.
En daar krijgen burgers steeds meer
de regie over.’’
Gretha en Miranda streven ernaar
dat er binnen twee jaar een kleurrijk netwerk van unieke drinkwaterfonteinen door de hele provincie
zal zijn. Prikkelende kunstwerken
gemaakt door lokale kunstenaars
die de dromen en wensen van de
lokale bevolking verbeelden.
Meer informatie om mee te doen
met het initiatief als kunstenaar,
inwoner of organisatie kan ingewonnen worden via www.11x11.frl

De O-fountain in Melbourne wordt
veelvuldig gebruikt door de lokale
gemeenschap.
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Heeft u
iets
te vieren?

Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek
Tel. 0516 - 49 21 28
Weverswâl 3B
9243 JL Bakkeveen
Tel. 0516 - 54 13 25

„Stap es in”

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

regelt het graag voor u,
met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq,
koffietafels,
bittergarnituren
n
Laat u vrijblijve

d informeren!

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

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

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde
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Geachte dorpsgenoten,
De zomervakantie is alweer eventjes voorbij, dit betekent dat de
Nachtdravers weer gaan het beginnen aan het nieuwe winterseizoen, de eerste vergadering is alweer geweest en iedereen is er
weer met volle energie ingestapt.
Afgelopen zaterdag 21 September
hebben we ons jaarlijkse wok uitje
weer gehad, dit was weer een groot
succes. Dit jaar hebben we geen
afscheid hoeven nemen van iemand,
wel zijn er weer drie nieuwe leden
bijgekomen. Dit zijn Wessel de
Haan, Mark de Vries, en Janine
Visser. Door deze drie nieuwe leden
hebben we dit jaar een grotere
groep. Deze leden hebben ondertussen al een vergadering meegemaakt
en kijken heel erg uit naar het
nieuwe seizoen.
Misschien dat u het al heeft gemerkt

maar de welbekende ‘Nachtdravers
envelop zit weer bij de dorpskrant
in. Deze envelop wordt in de periode
van 14 t/m 28 Oktober opgehaald
door de Nachtdravers.
Let op geef alleen de envelop
mee aan een echte Nachtdraver,
deze kunt u herkennen aan het
Nachtdravers vest en zijn of haar
witte Nachtdravers sjaal. Wij waarderen het enorm als de briefjes
worden ingevuld zodat wij weer een
nieuwe en terechte donkerbroekemer van het jaar kunnen kiezen
en aan het einde van het jaar leuke

giften kunnen geven.
De Nachtdravers hopen er weer
een leuk en gezellig seizoen van te
maken met z’n allen en dat wederom iets kunnen betekenen voor ons
dorp. In de volgende dorpskrant
zult u weer een update lezen van de
Nachtdravers.
Heeft u verder nog vragen dan
kunt u altijd contact opnemen
met de voorzitter, Nico de Boer,
06-220557719.

De Nachtdravers.

aan terrasheaters en dat allemaal
strak en netjes geordend. “Je moet
gewoon netjes werken als je met
meerdere mensen werkt, dat zorgt
dat je dingen weer terug kan vinden”, vertelt Simon, terwijl we een
rondje lopen. Ondertussen zijn er
zo’n 10 mensen in vaste dienst wat
zomers nog eens met het zelfde
aantal word uit gebreid. De meeste
jongens komen uit Donkerbroek.
Naast de grote groei is er ook
veel gelijk gebleven. “De mensen
staan bij ons voorop dat vinden wij
belangrijk” Vertelt Simon. Zo is de
zondag nog altijd een vrije dag. Dan
worden er geen tenten opgehaald
en is het bedrijf gesloten. “Na een
werkweek, die in het hoogseizoen
wel 60 uur of meer kan zijn, verdient iedereen een vrije dag. Of men
dan uit wil brakken van de kroeg of
naar de kerk gaan, is aan hen zelf”

Vogelzangs snuffelhoek was de winkel waarmee Simon zijn wens om
zelfstandige te worden werkelijkheid werd. Hij mocht graag handelen en wilde graag voor zichzelf
beginnen. Naast huishoudelijke
artikelen, speelgoed en restpartijen
had de winkel ook een dump afdeling. De legertent die hierbij zat kon
worden gehuurd door de klanten.
Eén tent werden er al snel drie en
het verhuuraanbod groeide gestaag.
Zo kwam er een klant die 15 leger
tenten wilde huren maar op dat
moment hadden ze er nog maar 7.
“Toen kwam voor ons het moment,
besluiten we om meer tenten te
kopen, dan moeten we ons bedrijf
gaan aanpassen”, verteld Simon.
Roelie vult aan: ”De verhuur van de
tenten was steeds meer Simon zijn
afdeling terwijl ik de winkel deed.
Dat werd natuurlijk steeds lastiger
te combineren”
In 2007 valt dan ook het besluit,

we verkopen de winkel en bouwen een nieuwe loods op het industrieterrein. Twee loodsen werden
neergezet, zodat er binnen genoeg
ruimte was om te tenten schoon te
maken te drogen en op te bergen.
Vogelzang bereide zijn assortiment
in 2013 flink uit door VHB over te
nemen. Naast tenten konden ze nu
ook horeca benodigdheden verhuren.
Ondertussen groeit het bedrijf verder en worden er in 2016 twee
nieuwe loodsen neergezet, wat later
verder afgemaakt wordt met zonnepanelen op het dak en een groot
parkeerterrein voor het wagenpark.
In 2018 stopt Schrale tentverhuur
en neemt Vogelzang het inrichtingsmateriaal en kleine tenten over.
Als je de loodsen in loopt is het
ontzettend indrukwekkend hoeveel
materiaal er is. Stapels legertenten,
rijen koffiekannen, bakken bestek,
stapels stoelen, een compleet bos

DORPSAGENDA
OKTOBER
5 22.00 uur Café Donkerbroek: Oktoberfest. Entree € 5,00
09.00 uur dorpshuis Waskemeer: Waskemar Hjerstrintocht 12,5
en 25 km
11 Uiterste inzend datum projecten voor “Het Fonds 2019”
13 17.00 uur Café Donkerbroek: Helden Fan Hjir. Entree gratis.
19.30 uur Sintrumtsjerke: Brassband De Bazuin presenteert
Gouden Koralen
31 14:30-16:00 Pro-rege: Inloopmiddag fotomiddag

Riz Pilav (op onze eigen wijze )

Vogelzang 20 jaar in bedrijf
Als je ons dorp binnen rijdt zijn ze niet te missen, de loodsen
van Vogelzang. Simon en Roelie hebben in de loop der jaren hun
bedrijf flink uitgebreid. Twintig jaar geleden starten ze namelijk
met hun Snuffelhoek.
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Dat er in het hoogseizoen zulke
lange dagen gemaakt worden komt
omdat Vogelzang zijn tenten door
het hele land verhuurt. Van studentenkampen tot trouwerijen Voor
eigenlijk alles hebben ze wel een
tent. Mensen kunnen alles zelf regelen van tent ophalen, opbouwen en
terugbrengen of alles laten doen
door Vogelzang.

Riz Pilav is een gerecht wat oorspronkelijk uit het Midden-Oosten,
Perzie, India en Centraal Azie komt. Het bestaat uit een graansoort
(meestal rijst) die eerst wordt gefruit in olie en vervolgens onder toevoegen van bouillon wordt gaar gesmoord (á la risotto). Afhankelijk van
de landstreek met bepaalde kruiden, groenten, peulvruchten en vlees.
Vandaar dat er vele uitvoeringen zijn van dit gerecht.
Wij hebben hem wat vereenvoudigd,
zodat ie ook lekker snel op tafel
staat.
Nodig voor 2 personen:
350 gram kippendij (klein gesneden)
* 200 gram basmati rijst * 1 blik
perziken * 1 blikje tomatenpuree * 2
teentjes knoflook * 2 eetlepels ketjap
manis * zout en zwarte peper
Bereidingswijze:
Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet de rijst af
als die gaar is en laat even staan met
het deksel op de pan.
Bak in een koekenpan, met wat zonnebloemolie, de kippendij en voeg
fijngesneden knoflook en wat peper
en zout toe.
Als de kippendij gaar is, de tomatenpuree toevoegen en even meebakken
(ontzuren). Daarna de helft van het
sap uit het blik perziken en de ketjap
erbij doen.
Snijd de (helft van het blik/pot) perziken in kleine stukjes. Voeg deze bij
het gerecht en laat het geheel goed
doorwarmen.
Schep de warme rijst op borden (of
een schaal) en doe de saus eroverheen.
Lekker eten!
Erik en Yvonne Klos

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

Door: Wiebe de Jong

Gratis proefles
trekharmonicavereniging

12 oktober in de Swingel in Wijnjewoude:

Theatervoorstelling Senang

Trekharmonicavereniging Paulus
Jakje heeft voor het komend seizoen weer plaats voor nieuwe leden,
zowel voor beginnende trekharmonicaspelers als voor gevorderden.
Voor wie nog nooit trekharmonica
heeft gespeeld, bieden we de mogelijkheid om in een proefles met
gebruik van een leeninstrument uit
te proberen of men dit leuk vindt.
Kennis van het notenschrift is niet
nodig.
De gratis proefles is gepland op
dinsdag 1 oktober 2019. Op deze
datum kunnen gevorderden ook
op proef komen meespelen, waarbij samen met de docenten wordt
bepaald in welke groep men mee
doet. De lessen beginnen om 19.00
uur in het M.F.G. de Kompenije in
Jubbega. Een trekharmonica is dan
beschikbaar voor degenen die zich
hebben aangemeld.

Dubbelbloedduo Nynke Heeg
(Wijnjewoude) en Klemens Patijn
speelt met hun roots. Met het verhaal van hun Indische ouders en
grootouders die met zo’n tweehonderdduizend andere vluchtelingen
in de jaren vijftig een koud welkom
kregen in Nederland.

Heb je zin in een leuke vrijetijdsbesteding in de winterperiode, maar
twijfel je of dit wel iets voor je is,
meld je dan aan voor de proefles of bel voor meer informatie:
Mei HwaKhoe 0512 300735; Jelle
Teijema 0513 465417 en Alie
Zoetendal 0513 851228.

Nynke en Klemens geven adem
aan een verzwegen schreeuw. Om
de pijn van de oudere generaties
niet zomaar te laten verdwijnen en
om grip te krijgen op hun gemixte roots. Met stille kracht maken
ze korte metten met een Indische
geschiedenis die onzichtbaar in hun

genen ligt opgeslagen. Het verhaal
van familiegeschiedenissen van
koloniale overheersing, overleven
in Jappenkampen en een onafhankelijkheidsoorlog. Generatie drie
zwijgt niet langer, maar vraagt,
poert en confronteert. SENANG is
muziektheater over afkomst, tradities en botsingen.
Deze voorstelling speelt in
Dorpshuis MFC de Swingel in
Wijnjewoude. Kaarten à €12,50 zijn
verkrijgbaar via de verkoopservice
van De Lawei. https://www.lawei.nl/
theater/themas/Ticketservice/
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HD tentfeest ook dit j
Vrijdag 5 juli trokken de meest exotische geuren over het dorp. Die
waren afkomstig van het foodfestival dat samen met het kidsfestival
de aftrap vormden voor het feestweekend. De kinderen konden zich
vermaken met het spellencircuit dat door Tim Dijksterhuis was
opgezet. De spellen zoals boogschieten en limbodansen vielen zeer
in de smaak. Wat ook smaakte, waren de verschillende standjes.
De ondernemers uit Donkerbroek hadden weer flink uitgepakt. Zo
kon je onder meer genieten van een heerlijk visje van Thijs van der
Meulen, of een overheerlijk broodje hamburger van Kook n Zo, een
lekker pikant Mexicaans gerecht van Eethuis Stap es In, fijne salades
van Café Donkerbroek, een smakelijke krokante tosti van Restaurant
’t Witte Huis, een lekker ijsje van IJsmakerij De Haan of genieten van
de chocolade lekkernijen van Vos & Zo. Het geheel werd muzikaal
ondersteund door de band Orange river.
Het avondprogramma in de tent werd op vrijdag verzorgd door
Q-Music. De Dj’s van het radiostation wisten het groeiende publiek
lekker in beweging te krijgen. De sfeer zat er dan ook goed in buiten en in de tent. Dit jaar waren buiten en binnen namelijk nog
meer met elkaar verbonden door een grote rondlopende bar die het
publiek zowel binnen als buiten bediende.
Het feest werd door Donkerbroek nog eens dunnetjes over gedaan op
zaterdagavond. Deze keer onder de muzikale leiding van Coverband
Flame. Zij wisten de tent flink in beweging te krijgen met een mix
van meezingers, dance en rock nummers. De show werd afgewisseld
met DJ Martijn die ook goed de sfeer in de tent bracht. Het feest ging
dan ook door tot in de kleine uurtjes.
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Een echt snertdorp
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voor het bestuur. Zo af en toe doet
de stichting investeringen om het
voortbestaan van de snertactie
mogelijk te maken. Zo is er recent
een nieuwe hogedrukreiniger aangeschaft om de gamellen schoon
te maken. Bij grotere uitgaven zijn
ze naast hun eigen spaarpotje aangewezen op sponsors als: Stichting
ontwijk, het Rabo-fonds en het
Ondernemerscentrum van de melkfabriek.

In Donkerbroek eten we in het winterhalfjaar elke drie weken
snert. Keurig bij ons thuis bezorgd door elke keer een andere
vereniging. Voor heel veel inwoners een vanzelfsprekendheid,
maar hoe is het eigenlijk ontstaan?

De stichting is stiekem best trots op
de sociale functie van de snertactie.
Je werkt veel samen als vereniging
gebruikt voor het opscheppen van
de snert. Het venten gebeurd nu
in roestvrijstalen dubbelwandige
gamellen die overgenomen zijn van
defensie.
De geschiedenis
De geschiedenis van de snertactie
hangt erg samen met de melkfabriek
in ons dorp. Waarschijnlijk werd in
1955 de eerste keer snert gekookt in
het klaverblad om te verkopen aan
de deuren. Dit gebeurde in de ketel
die normaal werd gebruikt voor
het maken van de karnemelksepap.
Deze kookketel werkte, net als meer
apparatuur in de fabriek, op stoom.
Om de beurt mochten de verschillende verenigingen, zoals de muziek
en sport, snert koken en verkopen.
Het werkgebied van de zuivelfabriek
werd ook het verkoop gebied van de
snert. In 1986 moest de fabriek sluiten en leek er een einde te komen
aan het koken en verkopen van de
snert. Sipke Bergsma, die zich al
jaren inzette voor het koken van de
snert, vond dat dit initiatief moest
blijven bestaan. Met een aantal verenigingen en Dorpsbelang is toen
de “Stichting Snertactie” opgericht.
De stichting nam de ketel en andere
apparatuur over en huurde een stuk
van het gebouw zodat de actie door
kon blijven gaan. 12 oktober 1991
verzorgde de stichting haar eerste
snertactie

Met het ontstaan van de stichting
veranderden er geleidelijk meer
zaken. Zo werden de ingrediënten
centraal ingekocht en verschilde de
snert niet steeds van recept. Het
recept werd overgenomen van het
leger. De eerste jaren, nog voordat de Stichting Snertactie werd
opgericht, werden alle aardappelen
door de vereniging die de snertactie verzorgde, naar verschillende
ouderen van ons dorp gebracht. Zij
schilden en sneden de aardappelen
in stukken. Leden van de vereniging
haalde de geschilde en in stukken
gesneden aardappelen op voor verwerking in de snert. De uien, prei,
peterselie en selderij werden aan
lange tafels in de fabriek gesneden.
Later werd dit centraal aangeleverd
wat een stuk gemakkelijker was. Zo
kon het niet meer gebeuren dat de
prei vast gevroren stond in de tuin
en dus niet de snert in kon. Ook
het vervoeren van de snert werd
geprofessionaliseerd. De snert werd
niet langer vervoerd in melkbussen
met een kartonnen pulpvoederzak
er omheen als isolatie. Ook werden
in die tijd van de boeren en oudboeren in ons dorp de litermaat

Het koken van de snert
De snert wordt altijd op zaterdagmorgen uit gevent maar het koken
van de 850 liter snert begint al
een stuk eerder. Donderdagavond
worden de erwten en spliterwten in
de grote ketel gegooid en gespoeld
en gewassen. Vervolgens komen ze
in de week te staan tot de volgende
middag. Dan komen de leveranciers
uit het dorp met de andere ingrediënten zoals aardappelen, uien en
de andere geheime ingrediënten.
Aan de snert wordt geen zout toegevoegd zodat hij door iedereen
te eten is. Deze basissnert kun je
dus zelf met zout, worst en allerlei
andere zaken op smaak brengen.
Vrijdagavond wordt de ketel aangevuld met water en word de soep
de eerste keer “kort” aan de kook
gebracht. De ketel wordt nog steeds
verwarmd door stoom. Deze stoom
komt van een grote brander en
zorgt dat de 850 liter vrij vlot op
temperatuur is. Ook de ruimte zelf
is tropisch warm, samen met het
geluid van de roermotor is het een
zeer intense omgeving. Tegen 10
uur wordt de soep opnieuw aan de
kook gebracht om daarna weer wat
terug te zakken. Zaterdag, vroeg
in de ochtend, wordt de snert nog
een laatste maal naar het kookpunt
gebracht om vervolgens de gamellen te vullen. Dit wordt allemaal
gedaan door een van de twee snertkokers van de stichting, die om de
beurt koken.

snert gekookt wordt, de routes er
zijn en dat de ketel weer schoon
wordt gemaakt. Al het andere regelen de verenigingen zelf: 25 mensen
voor het venten, 11 chauffeurs en
nog wat mensen die de gamellen
schoon maken bij terugkomst. Toch
levert het de verenigingen zelf ook
wat op. Naast een stuk verbinding
tussen de leden is het financieel ook
interessant. Want wat er overblijft
na het betalen van de ingrediënten
en een kleine vergoeding aan de
stichting mag de vereniging in haar
eigen kas storten.

met het uitventen, maar ook de
financiële boost zorgt dat de verenigingen leuke dingen kunnen doen.
Als je niet thuis bent tijdens de
actie kun je een pannetje met een
briefje en het geld er in klaar zetten.
Ook kan je later op de ochtend zelf
een pannetje snert ophalen bij het
snert lokaal aan de achterkant van
de fabriek. Zo kun je niet alleen zelf
alsnog van de snert genieten, maar
geef je ook de verenigingen een
extra zetje.

Vrijwilligers
Dit kan omdat de snert stichting
helemaal draait op vrijwilligers. De
twee kokers doen dit vrijwillig net
als de mannen van de technische
dienst en de leden van het bestuur.
Elke vaste vereniging levert iemand

Het uitventen is bij de meeste
Donkerbroekemers wel bekend.
Heel veel mensen hebben al eens
een van de acties gelopen. De 8
acties per jaar worden altijd verzorgd door 5 vaste verenigingen ( de
Bazuin, Excelsior, SV Donkerbroek,
VZK, en de snert stichting zelf )
en 3 wisselende verenigingen.
Stichting Snertactie zorgt dat de

Rookwolken bij Vogelzang tentverhuur blijken van brandoefening
De rookwolken en daarbij uitgerukte brandweer hoorden bij een
oefening van de brandweer uit
Oosterwolde en Haulerwijk.

19 Augustus was de tentverhuur
van het toneel van een brandweeroefening. De korpsen trainen graag
in realistische situaties en daarom

zoeken ze steeds
nieuwe plaatsen om
te oefenen. Deze keer
was er “brand” uitgebroken bij Vogelzang.
Bij de terrasverwar-

mers was een brand ontstaan, waar
ook een gasfles bij in de buurt lag.
Om het nog wat erger te maken
lagen er slachtoffers verstopt door
het hele gebouw.
Door de dikke rook
bleek dat nog best
lastig om die te vinden.

In een andere loods was er nog een
situatie in scene gezet. Hier was
een ongeluk met een heftruck en
zoutzuur nagebootst. Om hier veilig
het slachtoffer te kunnen bevrijden, waren er extra beschermende
pakken nodig. Al met al een goede
oefening voor situaties die hopelijk
maar weinig voorkomen.
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NIEUWS Dorpsbelang Donkerbroek NIEUWS
Dorpsbelang organiseert
AED trainingen
In september is de eerste AED en reanimatietraining gegeven door Bart Nijholt van Hartveilig. De cursus werd door de
deelnemers zeer enthousiast ontvangen. In 2 avonden hebben
de deelnemers geleerd over het gebruik van de AED en hoe
te reanimeren. Hoe meer mensen de in Donkerbroek nieuw
geplaatste AED’s kunnen gebruiken, hoe beter.
1 en 8 oktober wordt een 2e ronde cursusavonden georganiseerd. Hiervoor
zijn nog enkele plekken beschikbaar. Wanneer er animo is voor een derde
cyclus, zal ook die georganiseerd worden. Met het afronden van de cursus
kun je je aanmelden bij hartslag.nu en treed je toe tot het netwerk van
burgerhulpverleners in Nederland.
Wil je 1 en 8 oktober meedoen? Geef je dan snel op! Liever een later
moment? Ook dit kun je aangeven via dorpsbelang@donkerbroek.nl. De
kosten bedragen € 15,- per persoon.

Er kan nog subsidie voor
leefbaarheidsinitiatieven
aangevraagd worden!
Vanmiddag om 13.00 uur plaatste Heijmans, onder toeziend oog van de heer Niens van de werkgroep
Donkerbroek afvalvrij en Dorpsbelang Donkerbroek, twee prullenbakken bij de bushaltes aan de N381 in
Donkerbroek. “Donkerbroek afvalvrij” zet zich met acht vrijwilligers in voor een zwerfvuil-vrij Donkerbroek.
Zij doen wekelijks de ronde door het dorp, bushaltes en de wegen rondom het dorp. Op deze plekken is veel
ergernis en overlast door zwerfafval. De heer Wim Niens: "We zijn erg blij met deze extra bakken, wat ons
weer helpt in onze strijd tegen zwerfvuil. Dit gaat zeker helpen!" De prullenbakken worden geschonken door
project N381 en Heijmans met de afspraak dat de werkgroep zorgt voor de leging ervan.

Verbouw school “De Twirrewyn”
wordt twee keer zo duur
De verbouw van de basisschool in Donkerbroek gaat 2,4 miljoen euro kosten, ruim twee keer zoveel als eerder door de
gemeente Ooststellingwerf is geraamd.
Dat blijkt uit een voorstel van het
college. Oorzaak zijn de stijgende

bouwkosten en eisen voor duurzaamheid. Basisscholen ‘t Startblok

en De Peggebult zijn per 1 augustus 2018 gefuseerd. De nieuwe
school maakt nu gebruik van de
bestaande gebouwen. Dorpsbelang
en de ouders van beide scholen
wilden vervangende nieuwbouw in

Om initiatieven voor deelnemers van jong tot oud, op het
gebied van leefbaarheid, welzijn, sport, spel etc., mogelijk te
maken en te stimuleren ontvangt Dorpsbelang Donkerbroek
jaarlijks van de gemeente een bedrag van ca. €. 4.300,-.
Plaatselijke verenigingen, stichtingen en/of initiatiefgroepen die iets willen organiseren of doen in het kader van leefbaarheid in ons dorp, kunnen
dit kenbaar maken bij Dorpsbelang via dorpsbelang@donkerbroek.nl. Er
wordt dan een aanvraagformulier verstuurd waarmee de subsidie officieel
aangevraagd kan worden.

combinatie met een multifunctioneel centrum om zo een nieuwe
frisse start te maken.
Geen nieuwbouw
Nieuwbouw vindt het college niet
nodig. Na een bijdrage van scholenkoepel Comprix en een eerdere
toezegging van de gemeente is
voor de herbouw alsnog een bedrag
nodig van 1,9 miljoen. Door de
werkzaamheden moet het school-

gebouw het hele bouwproces leeg
zijn. Daarom worden op voorstel
van het schoolbestuur vier noodlokalen bij het schoolgebouw van
de Peggebult geplaatst. Als de verbouw van ’t Startblok is voltooid
vervalt die Peggebult-locatie definitief. De vernieuwde school krijgt
zonnepanelen en hoeft niet te worden aangesloten op het gasnet.
Bron: Leeuwarder Courant
Geplaatst op: 19 September 2019

Actief Donkerbroek hield haar jaarlijkse fietstocht
Zo'n 60 deelnemers gingen
zondagmiddag 1 september op
de fiets. Anneke Donker had
namens Actief Donkerbroek
weer een drietal mooie tochten uitgezet van 17, 27 of 37
kilometer.
Deze keer ging de route via
Schapendrift en Leidijk richting Wijnjewoude naar de Oude
Trambrug aan de Compagnonsvaart.
Daar kon men bij Gooitzen de Haan
van IJsmakerij de Haan een gratis
ijsje halen. Van daaruit splitste de
route zich. De kortste route ging
uiteindelijk via de Kapellewei en 't
Hoogezand weer naar Donkerbroek.
De beide langere routes voerden
met een boog richting Jubbega of
Hoornsterzwaag uiteindelijk via de
Prikkedam en het fietspad langs de
Tjonger de deelnemers weer richting Donkerbroek. Het was heerlijk
fietsweer en men had weer genotenvan de tocht. Op de finish bij Café
Donkerbroek wachtte voor iedereen
nog een consumpties en kon nog
wat worden nagepraat.
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KAPSALON

Centrale verwarming

ELLY

Water & Sanitair
Dak- en Zinkwerk
Gasinstallaties
Zonnepanelen
Onderhoud
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
0516 - 42 15 10

info@devegt.nl

Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

www.devegt.nl

Tel. 0516-491203

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

Wij helpen u graag!
Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.: 0513-541214 • info@kuperus.frl • www.kuperus.frl

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

Al 60 jaar bijzonder gewoon!

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

www.postmahoveniers.nl

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
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geen insect door naar binnen kan.
Gelukkig zijn er sterke hommels
die een gaatje maken aan de zijkant
vlak bij de bron van voedsel. Zo
kunnen zij erbij en later ook de
minder sterke soorten. Inbraak met
buit dus. De kleur van de bloem is
dus opvallend geel en in de meeste
gevallen een oranje of rood hart.

Vlas Leeuwenbekje
Latijnse naam: Linaria Vulgaris
Fryske namme: Net fûn

en dan het liefst zandige grond. De
plant heeft een hele lange stevige
penwortel. Daar komen uitlopers
van en die vormen samen een rozet
van planten. Het is een overblijvende
plant die zich ook vermeerdert door
verspreiding van zaad. De bloeitijd
is van eind juni tot wel in oktober.
Dat is voor de insectenwereld ideaal
want in de herfst is er voor hun
weinig voedsel meer te halen en
deze soort levert dat dan nog. Maar
om bij het nectar te komen is nog
niet zo eenvoudig. De bloemknop
is zeer sterk en de ingang naar de
nectar is een zeer nauwe buis waar

Als de bloem is uitgebloeid levert
die een groot aantal zaadjes. Dat kan
wel tot dertigduizend gaan. Soms
ontbreekt dat en volgens de deskundigen is dat een ondersoort.
Het gebruik vroeger in de geneeskunst was zeer divers, van het
oplossen van plas problemen tot
leverkwalen. Nu komt hij in de
geneeskunde niet meer voor. Ook
gebruikten, ja hoe is het mogelijk, de vrouwen om de was geel te
kleuren. Dat was toen mode. Later
ontstond het bleken en moest de
was weer wit zijn.
(P.S. Het precieze aantal niet bij
kunnen houden, maar er zijn dit
jaar zeker 60 jonge zwaluwen uitgevlogen.)

De naam geeft de indruk dat deze
plant tot de familie van het vlas
behoort maar dat is niet het geval.
Ze behoort tot de familie van de
weegbree, maar het blad heeft gelijkenis met het blad van vlas vandaar de naam Vlas Leeuwenbekje.
Soms wordt in de literatuur het deel
vlas ook wel achterwege gelaten
en heet het gewoon Leeuwenbekje.
Die naam heeft ze te danken aan de
vorm van de bloem, het oranje-rode
gedeelte hiervan lijkt op de muil
van een leeuw. Als je de bloem dicht
knijpt komt er nog duidelijker de
muil van een leeuw te voorschijn.
Ook komt er dan een melkachtige
vloeistof uit.
De standplaats is meestal in bermen

Gebruik uw stemmen om het AED
bereik in ons dorp te vergroten!
Onlangs heeft Dorpsbelang twee
AED’s in Donkerbroek geplaatst,
namelijk bij COOP Boonstra en bij
Bouwkundig Tekenbureau J. Kok.
Hierdoor is een groot deel van het
dorp gedekt, alleen het buitengebied van Donkerbroek niet.
Wij kunnen hier met z’n allen verandering in brengen. Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland
heeft namelijk de actie Rabo
ClubSupport. U kunt dan als
Rabobank lid uw stem uitbrengen
op een vereniging.
In totaal heeft u 5 stemmen en u
kunt 2 stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. Buurtvereniging
West-Kapelle heeft zich bij de
Rabobank aangemeld en met succes! Wij kunnen met uw stemmen geld verdienen om een AED
aan te schaffen, waardoor wij als
Donkerbroek een groter AED bereik
realiseren.

Lieve kinderen
van Donkerbroek

Via Rabobank.nl/clubsupport kunt
u uw stemmen uitbrengen. U kunt
stemmen vanaf 27 september tot 11
oktober op West-Kapelle. Wij hopen
op uw stemmen!!

Week van de
Huidtherapie
Ieder jaar wordt in het najaar
landelijk een week lang speciale aandacht besteed aan huidproblemen, huidtherapie en
oedeemtherapie. Dit jaar is de
Week van de Huidtherapie van
7 tot en met 12 oktober.

Praktijk voor Huidtherapie Keuning
doet hieraan mee. Iedereen heeft de
mogelijkheid om een afspraak te
maken voor een vrijblijvend huidadvies.
Heb je last van bijvoorbeeld acne,
littekens, storende plekjes of vaa
tjes, overbeharing, oedeem of andere huidklachten? Wil je weten welke
behandelmogelijkheden er zijn
voor jouw huidklachten? Of heb je
behoefte aan een goed huidverzor-

gingsadvies? Maak dan gebruik van
een kosteloos huidadvies tijdens de
Week van de Huidtherapie.
Of het nu gaat om kleine of grotere
ongemakken aan de huid, advies
over huidverzorging of vrijblijvende
informatie over de behandelingen.
U kunt een telefonisch een afspraak
maken via 085-8770688 of donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl

Sinterklaas word zaterdag 23 november in ons dorp verwacht, bij de vaart voor café Donkerbroek. Wij verwachten dat
Sinterklaas en zijn Pieten om 13.30 uur mogen ontvangen.
Wij hebben gehoord van lawaai piet dat de kinderen moeten helpen door
muziek en lawaai. Lawaai Piet maakt zich zorgen omdat de Sint en de
wegwijs piet vaak de weg kwijt zijn. HELP ONS! Op deze manier kunnen
ze door jullie muziek en geluid hopelijk de weg naar Donkerbroek vinden.
Neem je muziek instrument, pan met pollepel of eigen creativiteit mee.
Zodat Sint niet stilletjes ons dorp voorbij gaat. Als Sint en zijn Pieten de
weg weten te vinden gaan we met zijn allen naar het Witte huis om hier een
leuk feest met elkaar te maken.
In de ochtend is het weer gezellig knutselen van 10.00 uur tot 11.00 uur in
café Donkerbroek. Voor kinderen tot 10 jaar. We hopen op goed weer en een
gezellige dag met zn allen. Neem iedereen mee tot dan!
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eubelstoffeerderij

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

UW ADRES VOOR:
Q
Q
Q
Q
Q

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

Q
Q
Q
Q

Buitenmeubelen
Autostoffering
Leer
Brocante

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

www.visser-stoffering.nl

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek
POSITIEF OPVOEDEN EN
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT
www.hondenschooljoka.nl
Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043
en begeleidt jong en oud
“ Een diëtistinadviseert
voeding en leefstijl!
”

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Koelkasten

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

 Overgewicht
 Ondergewicht / ondervoeding
 Diabetes
 Hoge Bloeddruk
 Te veel cholesterol
 COPD
 Hart- en vaatziekten
 Zwangerschapswens

www.sannederee-dietist.nl
o.a. in Donkerbroek

Maak nu een afspraak:

06 - 303 757 66

 Voedsel allergie en –intoleranties
 Maag- en darmklachten
 Suppletie advies

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN
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

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl
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Wie is de nieuwe directeur
Flap, vier & Bewonder
van basisschool de Twirrewyn?
Op 16 september mocht ik Peter Postma interviewen, de nieuwe
directeur van basisschool de Twirrewyn. Om het ijs een beetje te
breken ben ik natuurlijk eerst begonnen door wat persoonlijke
vragen te stellen, zodat wij allemaal iets meer te weten komen
over de persoon Peter Postma.

nefooi overal naartoe kan rijden.
Ook lijkt het mij dan geweldig om
met de camper mee te rijden met de
Tour de France.
Nu weten we in ieder geval al iets
meer over de persoon Peter Postma.
Hoog tijd om nu een paar vragen te
stellen over het eerdere werk van
Peter en wat zijn visie is voor basisschool de Twirrewyn.
Kun je iets meer vertellen over
het verloop van je loopbaan?
Ik ben begonnen te studeren aan
de PABO te Leeuwarden. Vanuit
daar ben ik met een tijdelijke baan
begonnen als leerkracht in Kollum.
Daarna ben ik in Gorredijk terecht
gekomen op een basisschool waarin ik voor zowel de middenbouw
alsook in de bovenbouw voor de
klas heb gestaan. In 2006 ben ik
directeur van die school geworden.
Tijdens die jaren heb ik ook in
Gorredijk te maken gehad met een
fusie, om uiteindelijk van 2 scholen
1 mooie school te maken. Toen ben
ik tijdelijk iets anders gaan doen
en ben begonnen als opleidingsmanager op het Friesland College
voor de opleiding tot pedagogisch
medewerker.

Hoe jong ben je als ik dat mag
vragen?
Ik ben alweer 47 lentes jong.
Waar ben je geboren?
In Hemrik.
Ben je gehuwd, samenwonend
of single?
Ik ben al 19 getrouwd met Manolie.
Heb jezelf ook kinderen? Jazeker,
ik ben trotse vader van 3 kinderen.
Een zoon van 17 jaar, een dochter
van 14 jaar en nog een zoon van 10
jaren oud.
Heb je ook huisdieren?
We hebben een hond, 3 katten en
nog een paar kippen die we bij de
koop van ons huis erbij hebben
gekregen. Die leggen overigens nog
steeds wel een lekker eitje.
Heb je ook hobby’s?
Ik ben fervent voetbal liefhebber,
zowel actief alsook passief. Ik ga
meerdere keren per jaar samen met
wat vrienden naar wedstrijden in
de Duitse Bundesliga 3 en ook naar
Engeland om daar ook in de wat
lagere divisies leuke voetbalwedstrijden te bezoeken. Ik vind dat
echt geweldig, de wat intiemere
stadions met veel staanplaatsen en
die nog echt nostalgie uitstralen.
Dat commerciële gebeuren hoeft
van mij niet zo. Ik houd van voetbal
op zijn puurst. Op dit moment ben
ik tijdelijk geblesseerd. Maar pak
binnenkort ook weer het actieve
voetballen op bij Gorredijk 3. Tevens
vind ik het ook erg leuk om te
koken en om iedere week een paar

uurtjes ontspannen te werken in
onze tuin.
Wat is je lievelingseten of waar
kan men je ’s nachts voor wakker
maken?
Voor een heerlijke stamppot en met
name boerenkool. Daar mag je mij
wel voor wakker maken.
Wat vindt je echt niet lekker om te
eten?
Rode kool en rode bieten krijg ik
echt niet naar binnen.
Wat is je mooiste belevenis?
Een echte speciale belevenis, buiten
de geboortes van mijn kinderen
kan ik niet echt specifiek noemen.
Ik ben iemand die zoveel mogelijk
probeert stil te staan bij bijzondere
momenten die ik samen met mijn
gezin mag mee maken. Daar probeer ik dan zoveel mogelijk bij stil
te staan door te leven in het nu.
Het is een beetje te omschrijven
als het gevoel van La dolce vita, vrij
vertaald: “het zoete leven”. Ook in
mijn werk probeer ik zoveel mogelijk te genieten, zoals bijvoorbeeld
de kinderen na het buitenspelen
met een grote lach weer om de hoek
komen rennen. Dat zijn de kleine
dingen waar ik dan ik oprecht van
kan genieten.
Is er nog iets wat je heel graag zou
willen meemaken en of zou willen
beleven?
Jazeker, ik zou heel graag een
Volkswagen Transporter camper
willen hebben waar ik dan samen
met mijn vrouw heerlijk op de bon-

Vakantiespel
Ooststellingwerf
bestaat dit jaar alweer 60 jaar.
Jaren van rennen, tikken, toneel,
wespensteken, tekenbeten, hutten
bouwen, gezelligheid en vriendschappen.
De tijd vliegt letterlijk voorbij.
Maandag nog zo fit als een hoentje, vrijdag is koffie halen al een
hele opgave. Van bim bam belie
tot het altijd populaire totemroof,
kinderen vinden het fantastisch.
Het beschrijven van Spelweek is
dan ook simpelweg onmogelijk op
één flap. Maar wat er ook gebeurd,
samen met alle vrijwilligers worden
er elk jaar weer fantastische weken
georganiseerd voor de kinderen en
daar zijn wij trots op!

willigers. Geheel kosteloos zetten
zij zich elk jaar in voor die glimlach
op de gezichten van al die kinderen
die meedoen. Onbetaalbare herinneringen, vriendschappen & blije
kinderen is waarvoor zij het doen.
Dat verdient best wel wat extra
aandacht.

Dit jaar is het alweer zestig jaar
geleden dat voor de eerste maal
in Appelscha een week werd georganiseerd. Voor iedereen die kan
tellen, daar heb je maar liefst 12
handen voor nodig. De spelweek, in
eerste instantie alleen opgezet voor
de kinderen uit Appelscha, is nu
uitgegroeid tot een activiteit voor
alle kinderen uit Ooststellingwerf.
En geloof ons, dat zijn er best wel
heel erg veel.

Op dit moment wordt er dan ook
gebouwd & geknutseld aan een
heuse reünie. Ben jij in de afgelopen 60 jaar vrijwilliger geweest
of heb jij spelweek op een andere
manier geholpen, dan zijn wij op
zoek naar jou. Wij nodigen jou
uit om 5 oktober van je post te
komen en dit met ons te vieren
in Appelscha. Meld je nu snel aan
en blijf op de hoogte van het allerlaatste nieuws. Aanmelden kan nu
gelijk op vakantiespel.nl/reunie

Wat het bijzonder maakt is dat de
gehele organisatie bestaat uit vrij-

Wij zien jullie allemaal graag op 5
oktober in Appelscha.

Wat is je beweegreden geweest
om te solliciteren voor de functie
directeur van de Twirrewyn?
De enorme uitdaging die er ligt.
Het realiseren van een mooi nieuw
schoolgebouw en daarbij de samenwerking tussen het christelijke
en het openbare onderwijs één te
maken zie ik als een echte kans.

Kalender Donkerbroek 2020
binnenkort te koop

Zijn er al dingen waarvan je denkt
dat je die graag anders ziet en of
zou willen verbeteren?
Ik zou graag een online portaal
willen opzetten. Een online portaal
is snel, efficiënt en effectief. Leuke
en belangrijke dingen kun je a la
minute veilig communiceren aan
alle betrokkenen. Ook de verhuizing
zal zijn impact hebben. Mijn doel
is dan ook om de focus te willen
houden op het waarborgen van de
kwaliteit van onderwijs. Kwaliteit
gaat bij mij altijd boven kwantiteit.

De kalender is al een uniek verzamelitem voor veel dorpsgenoten en misschien voor sommigen om er mee te beginnen. De Bazuin heeft van enkele
jaargangen nog een paar exemplaren op voorraad liggen, die tegen een
gereduceerd prijs kunnen worden gekocht. Even een belletje naar Tjeerd
Oldersma (0612890809) en u kunt naast de nieuwe uitgave ook in het bezit
komen van een ouder exemplaar.

Wat zijn volgens jou de grootste
struikelblokken tijdens de komende
verbouwing en welk struikelblok
zie jij als grootste uitdaging?
Met name tijd en daarbij zaken waar
je als school en ook als directeur
geen invloed op hebt. De grootste
uitdaging is voor mij om zo goed
mogelijk binnen de afgesproken tijd
de nieuwe school neer te zetten.
Welke rol is voor jou neergelegd
tijdens de komende verbouwing?
Ik zal het aanspreekpunt zijn voor
iedereen. De spil tussen de school,
ouders, kinderen en stichting
Comprix. Ook wil ik heel erg graag
iedereen visueel meenemen tijdens
dit proces door middel van bijvoorbeeld een vlog of iets dergelijks.
Hoe zou jij jezelf willen omschrijven als zijnde schoolleider?
Ben erg gepassioneerd, duidelijk,
direct en doelmatig. Wil graag
iedereen betrekken en samen met
andere mensen doelstellingen verwezenlijken.
Zijn er nog dingen c.q. zaken die
jij de ouders, kinderen en inwoners
van ons Donkerbroek zou willen
meegeven?
Zeker, ik gun dit dorp een hele
mooie nieuwe school. Een school
van deze tijd, een echte stap vooruit
richting de toekomst met kwalitatief goed onderwijs. Wij hebben
elkaar daarvoor nodig, wat een ieder
zijn rol hierin ook mag zijn.
Tekst en foto’s: Jeroen van Dijk

Tegen het eind van het jaar komen leden brassband De Bazuin langs met
een kalender. Dat is dit jaar niet anders. De kalender bestaat uit 12 bladzijden met prachtige foto’s van Donkerbroek uit de vorige eeuw. Naast het
calendarium en de foto’s zijn de vakanties en feestdagen voor 2020 meegedrukt. De opbrengst van de actie wordt gebruikt om het instrumentarium
op peil te houden.

Week van de Huidtherapie:

Zorg voor je huid, ga
naar de huidtherapeute
Van 7 tot en met 12 oktober vindt
weer de landelijke ‘Week van de
Huidtherapie’ plaats in huidtherapie praktijken in heel Nederland.
Deze week is het mogelijk om een
afspraak te maken voor een gratis
consult.
Huidproblemen; vroeg of laat krijgen we er allemaal mee te maken.
Acne, ongewenste haargroei, huidoneffenheden, couperose, pigmentafwijkingen, oedemen, littekens...
Enkele voorbeelden van huidproblemen waar iemand behoorlijk last
van kan hebben. Wil je weten welke
behandelmogelijkheden er zijn
voor jouw huidklachten? Of heb je
behoefte aan een goed huidverzorgingsadvies? Maak dan gebruik van
een kosteloos huidadvies door een
huidtherapeut in de Week van de
Huidtherapie.
De praktijk
Praktijk voor Huidtherapie Keuning
is een paramedische praktijk,
gevestigd in Donkerbroek en het
Martiniziekenhuis in Groningen. De
praktijk onderscheidt zich door het
dermatologische karakter. Hierdoor
ben je verzekerd van een vakkundige, veilige en resultaatgerichte
behandeling van uw huidklachten.
“In mijn praktijk zie ik vaak mensen
die al een tijd hinder ervaren van
bepaalde huidklachten, maar niet

weten waar ze terecht kunnen voor
vakkundig advies en behandeling.
Het toenemend aanbod van cosmetische behandelingen die niet altijd
succesvol zijn, schept verwarring
voor veel mensen. Huidklachten
moeten vakkundig beoordeeld en
behandeld worden”, aldus Astrid
Keuning, huidtherapeute en praktijkeigenaar. De praktijk werkt
samen met andere (para)medici uit
de regio.
Kosteloos huidadvies
Kom langs tijdens de Week van
de Huidtherapie voor een vrijblijvend en persoonlijk gesprek in
Donkerbroek. Of het nu gaat om
kleine of grotere ongemakken aan
de huid, advies over huidverzorging of vrijblijvende informatie over
de behandelingen. U kunt telefonisch een afspraak maken via 0858770688 of donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl
De beste zorg voor jouw huid, daar
staat Praktijk voor Huidtherapie
Keuning voor. Graag tot ziens.
Astrid Keuning, Huidtherapeute,
Vosseheer 7 in Donkerbroek, www.
huidtherapie-keuning.nl

Huidtherapeuten behandelen mensen met een zieke of b
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Nijeberkoop heeft
een nieuwe brug
tussen “Frankrijk
en Egypte"
Nijeberkoop heeft weer een brug. Al een
aantal maanden was de wandelroute tussen
“Frankrijk en Egypte” niet volledig meer te
lopen omdat het bruggetje bij Frankrijk was
weggehaald om ongelukken te voorkomen.
Het bruggetje was zwaar beschadigd. Het
was klimmen en klauteren tussen Frankrijk
en Egypte.
Plaatselijk Belang Nijeberkoop was door
inwoners gevraagd hier iets aan te doen.
Het bleek een hele speurtocht om uit te zoeken wie verantwoordelijk was voor de brug.
De wandelroute valt onder Recreatieschap
Drenthe terwijl de route toch echt door
Ooststellingwerf loopt.
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delen en meer dan de moeite waard. Je loopt
deels over het fraaie landgoed Boschhoeve.
Dit landgoed is ruim 7 km lang en ligt tussen de riviertjes De Tjonger en De Linde. Je
passeert het erf van de boerderij uit 1719,
waar sinds kort de ‘boeren in het bos’ wonen
en werken. In het bos kom je de koeien en
varkens tegen. In het tweede gedeelte van het
bos van landgoed Boschhoeve kun je wellicht
het gebrul horen van de leeuwen die een veilig onderkomen hebben gevonden bij Felida,
onderdeel van Stichting Viervoeters.
Loop je de hele route dan passeer je ook
nog de streek Middelburen, vernoemd naar
het verdwenen dorp Middelburen waar ooit
ook de stins van de familie Lycklama heeft
gestaan. Zowel dorp als wegen zijn verdwenen
door de herindeling.

Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van
auto’s en brommobielen

In kleinste dorp van Ooststellingwerf, loop
je op één dag door Frankrijk, kuier je door
Egypte, wandel je door de rijke natuur gecombineerd met historie en nu, door de medewerking van derden, ook weer met een eigen
verbindingsbrug.

Donkerbroek - T 0516 49 12 66
www.verlaan.nl

Het nieuwe bestuur van Stichting Plaatselijk
Belang liet het er niet bij zitten, de bruggenbouwers. Na wat telefoontjes werkte iedereen
mee. De nieuwe bewoners van de Boschhoeve,
‘de boeren in het bos’, stelden een betonplaat
beschikbaar. Piketpaaltjes werden geplaatst
zodat een handige kraanmachinist de betonplaat vakkundig op zijn plaats kon leggen.
Die plaatsing is gedaan door loonbedrijf ‘De
Samenwerking’ uit Elsloo en dit zelfs geheel
gratis.

Autobedrijf Verlaan
Uw auto op de 1e plaats

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

De wandelroute van ruim 6,5 km rondom
Nijeberkoop is nu weer helemaal te bewan-

h Renovatie
h Onderhoud

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

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

h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk

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

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

ouperus
C
Autoverhuur

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
TE HUUR
Alle kilometers vrij!

Ook voor al uw auto onderhoud,
apk en zomer- & winterbanden!
Banden netto prijzen. U betaalt bij ons alleen voor de montage!

Herenweg 9 - Donkerbroek - 06 57333335 - www.couplaza.nl
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Grote Clubactie
sv Donkerbroek
gestart!
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Koop een lot tijdens de Grote
Clubactie en steun de vereniging!
Een lot kost € 3,- per stuk waarvan 80% rechtstreeks naar de vereniging gaat. Daarnaast is er een
Superlot, bestaande uit 50 loten
van € 3,-, is uitermate geschikt om
te verkopen aan sponsors en lokale
bedrijven.

Daarnaast kunnen ook niet leden
van deze samenwerking profiteren.
Tijdens het seizoen vinden er vier
kaartverkoopacties voor thuiswedstrijden van sc Heerenveen plaats.
Iedereen kan via sv Donkerbroek
hiervoor een kaartje (kost je maar
€10,--) bestellen

Een Superlot is een mooie vorm van
mini-sponsoring waarbij de koper,
na het afgeven van een eenmalige
machtiging, 50 lotnummers op zijn
bankafschrift ontvangt. De vereniging geeft de koper van het Superlot
ook een symbolisch fysiek lot. Er
zijn mooie prijzen te winnen van
een auto tot € 100.000,--

Mocht u niet thuis zijn als de verkopers langs komen dan laten zij
een ‘niet thuis kaart’ achter. Hierop
staat de naam van de verkoper en
de club waarvoor zij lopen. U kunt
de QR code scannen met uw telefoon. Zo komt u op de site van de
Grote Clubactie terecht waar u sv
Donkerbroek opzoekt en een lot
kunt bestellen.

Schrijf maar vast in je agenda:

Dames sluiten gymseizoen af

Wie aan het eind van het seizoen
zijn / haar seizoenkaart van sc
Heerenveen wil verlengen of er
een wil aanschaffen kan dit via sv
Donkerbroek doen.
Voor beide acties ontvangt sv
Donkerbroek per verkochte kaart
een gedeelte van de opbrengst. We
houden u dit seizoen van alle acties
op de hoogte, onder andere via deze
krant.

Aankondiging viering
100 jarig bestaan!

Donderdag 11 juli werd de laatste gymles van de senioren dames gestart
in Stap es in. 17 dames genoten rond het middaguur van een super lekkere high-lunch. De lange tafel zag er bijzonder verzorgd uit. Soep, diverse
broodjes, scones met jam en clotted cream, diverse wraps, zoete cakejes,
gevulde eitjes, sandwiches enz. enz., alles in “hapklare brokjes”. De monden stonden geen moment stil, want werd er niet iets lekkers ingeschoven
dan werd er wel ontspannen met elkaar gepraat. Als toetje werd in de
gymzaal nog een halfuurtje stuitvolleybal gespeeld. Al met al een geweldig
lekkere en gezellige afsluiting van ons gymseizoen.

De zomervakantie is ook voor
Chr. Gemengd koor “Looft den
Heer” uit Donkerbroek weer
om. Vanaf 27 augustus zijn de
repetities weer gestart.

Damclub
Donkerbroek

Een week eerder werd het zangseizoen geopend met een barbecue bij één van de koorleden in
de tuin. Zo kon er lekker gegeten
maar vooral eerst even gezellig
bijgepraat worden. Deze gelegenheid werd ook aangegrepen om
dirigente Annemarie Bax-van der
Giessen in het zonnetje te zetten
want zij staat alweer 5 jaar voor het
koor! Dit lustrum mocht natuurlijk
niet ongemerkt voorbij gaan en de
altijd enthousiaste en inspirerende
dirigente mocht een boeket bloemen en een fles wijn in ontvangst
nemen van de bestuursvoorzitster
Netta Baron.

De onderlinge competie is weer
begonnen. Er werden weer spannende wedstrijden gespeeld. We
zoeken nog een paar dammers
om onze vereniging te versterken.
Ook beginners zijn van harte welkom.Speelavond dinsdag in dorpshuis Aan de Vaart. Inlichtingen
kunt u krijgen bij voorzitter J.D.
Klooster (tel. 491791) Donkerbroek
is het enige dorp in gemeente
Ooststellingwerf die nog een damclub heeft.
Uitslagen van de eerste twee wedstrijden: J. Sikkens - G. Poortinga
0-2; J.D. Klooster - L. Snijder 2-0; J.
Smid - H. Hoks 1-1; L. vd. Sluis - J.
Klooster 2-0; G. Poortinga - H. Hoks
1-1; J. Sikkens - J.D. Klooster 1-1; J.
Klooster - H. Hoks 2-0.

Komende maanden wordt er hard

gerepeteerd want er staat een wel
héél bijzonder concert op het programma! Op zondagmiddag 29
maart 2020 viert het koor namelijk haar 100 jarig bestaan! Let
op de berichtgeving in de media !
Binnenkort hoort u meer over dit
speciale concert!
Heeft u ook zin om te komen zingen? Er wordt iedere dinsdag vanaf
19.45 uur gerepeteerd in Pro Rége,
Donkerbroek. Altijd welkom!

Volleyballen? Ja toch!!
Zoveel talent is er gescout bij de
buurtvolleybal in Donkerbroek.
Mensen laat dat talent niet liggen! Elke maandagavond kun je je
talent laten zien in de gymzaal aan
de Schoolstraat te Donkerbroek!
Gewoon in eigen dorp!

Snertakties
2019/2020

12-10-2019:
Stichting Snertakties
01-11-2019:
Korfbalvereniging VZK
23-11-2019:
Muziekvereniging Excelsior
14-12-2019:
Sinterklaascom. Donkerbroek
11-01-2020:
SV Donkerbroek
01-02-2020:
Basisschool de Twirrewyn
29-02-2020:
Brassband de Bazuin
21-03-2020:
Gymnastiekvereniging Haule

• 5 oktober: sc Heerenveen – PEC
Zwolle
• 
29 november: sc Heerenveen –
Vitesse
• 21 maart: sc Heerenveen – RKC
• 3 mei: sc Heerenveen - PSV

Lustrum dirigente

Wij willen iedereen die ons steunt
nu al bedanken.

De stichting snertacties heeft
de data voor het nieuwe
seizoen vastgesteld (onder
voorbehoud) en deze kunt u
dan ook alvast in de agenda
noteren. De data zijn:

sv Donkerbroek doet mee
aan Sportief Partnership!
sv Donkerbroek afdeling voetbal
is een Sportief Partnership met sc
Heerenveen aangegaan waarin kennis, binding en beleving de kernwoorden zijn. Hierdoor kunnen wij
onze leden en vrijwilligers extra
ondersteuning en leuke uitjes en
activiteiten aanbieden.

Alle afdelingen van de sv
Donkerbroek (voetbal, korfbal en
gym) doen dit jaar mee aan de
Grote Clubactie.

De opbrengst wil de Omni vereniging besteden aan zaken waar normaal gesproken geen geld voor is:
zoals training pakken voor de jeugd
en verduurzaming van het sportcomplex. U kunt de verkopers vanaf
nu verwachten. De actie loopt tot 20
september 2019.

september 2019

Bernou 25 jaar gymjuf!
Bernou Veenstra was afgelopen 1 september 25 jaar in dienst voor SV
Donkerbroek afdeling gymnastiek dit kon natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Deze gymjuf is altijd vrolijk, zorgt voor een grapje in elke les, is
lief en zorgzaam en levert de gymlessen volgens de eisen van KNGU (De
Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie). We zijn erg blij met haar als
gymjuf en hopen dat ze nog vele jaren lessen voor onze afdeling wil blijven
geven. Op maandag 2 september hebben we haar verrast door tijdens de
gymles binnen te vallen met bloemen, roltoeters en een hele stoet aan
mensen, die via de mail op de hoogte waren gesteld, uiteraard wist Bernou
van niets. Het meest blij was zij misschien nog wel met het boekwerk wat
we voor haar hebben samengesteld, met daarin allemaal tekeningen van
haar leerlingen. Speciaal voor de gelegenheid zijn alle kinderen en gymjuf
Bernou in het klimrek geklommen voor een mooie foto. Er is nog wat lekkers uitgedeeld en daarna is Bernou weer verder gegaan met de gymles.

Maandags om 19.30 staat er een
clubje volleyballers klaar om een
lekker een balletje te slaan! Het
niveau? Leuk, enkele oud-nevobo
spelers (die hebben dus bij de volleybalbond competitie gespeeld).
Enkele spelers die leuk meekomen
en enkele spelers die erg hun best
doen (geintje natuurlijk), dat vormt
samen een gedreven en gezellige
club. Allemaal vinden ze het erg
belangrijk dat er gelachen wordt en
iedereen wil winnen!
Indeling van de les: Een gezamelijke
warming-up, een paar oefeningen
om de techniek een beetje op te
krikken en dan een aantal sets spe-

len. Afhankelijk van de stand wordt
er besloten om nog een set te doen
of niet. Op 2-2 kun je natuurlijk niet
naar huis!!
Heb je nadat je dit artikel hebt
gelezen verschrikkelijk veel zin in
gekregen om iedereen een poepie te
laten ruiken kom dan zeker langs.
Van te voren melden is niet nodig.
Je mag 2 lessen gratis meedoen voor
je de papieren voor de contributie
mee krijgt. Tot maandag!!

Data verschijning
• 25 oktober
• 29 november
• 20 december
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Brassband De Bazuin en
toanielselskip Spilersnocht
spilje

nei „A Christmas Carol” van Charles Dickens
14 decimber 2019
om 20 oere yn ’e Sintrumtsjerke
fan Donkerbroek
Tagong € 5,00

bvk

Jo
dru uw
d i c k ke r i
htb j
ij!
Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78
info@bvkvormgever.nl

GRAFISCH
VORMGEVER
www.bvkvormgever.nl
www.bvkvormgever.nl

VOOR HET ONTWERPEN & DRUKKEN VAN:

huisstijlen, brochures,
kranten, posters, flyers,
drukwerk bedrijven, stickers,
reclameborden/vlaggen,
geboorte-/trouwkaarten,
rouwdrukwerk
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OPGERICHT

De ladder...
Asp C in actie

Pup F strafworp
Gelukkig weer veel jeugdteams
te bewonderen in Donkerbroek.
Waaronder de F1.
Onze pupillen F1 doet het namelijk
goed: 3 gespeeld 3 gewonnen. Na
een seizoen “zoeken” nu dus de
vruchten plukken.
Ook de D1, B1 en E1 doen het goed.
Zie Tussenstanden.

Senioren

Sociaal . . .
Najaarscompetitie
De R is weer in de maand: de suikerbietencampagne begint.
Net als de scholen en alle buitenteamsporten. Op moment van
tikken is de korfbalnajaarscompetitie alweer halverwege.
De samenwerkingen waar sv
Donkerbroek aan meedoet zijn nog
intensiever geworden: Bij de junio-

ren een gezamenlijk team van
ODIS/Donkerbroek/DIO en VZK
(junioren A3). (Of dit positief te
noemen is is natuurlijk discutabel).
Junioren A1 t/m A3 nemen we een
volgende x even onder de loep.
Ook bij de senioren een groot
samenwerkingsverband:
VZK/
Donkerbroek/Dio 3.
Na een jaar afwezigheid dus weer
een 3e seniorenteam van 40-plussers. Met de hulp van Dio’ers (waarin oud-Donkerbroekemers !!)

De senioren 1 komen dit seizoen op
het veld uit in de 2e klasse. (poule
2A voor de feitenverzamelaars). En
dat is een unicum in de combigeschiedenis.
Op moment van tikken (22 september) is de ploeg aan het reizen naar
Enschede om daar uit te komen
tegen EKC Naas (met puntjes op de
beide a’s; waarom dat is zoeken we
effe uit).
Zijn dan alle uitwedstrijden ver
over de Friesche grenzen? Nee
hoor. Wij noteren Kinea (De Knipe,
Sios (Wolvega). En ook ZKC’19
(het Drentsche Zuidwolde) en de
Grunniger ploegen Rodenburg
(Leek), ROG en Club Brothers
(beide laatste uit Groningen-stad).

Senioren 2
Het tweede team heeft iets meer
uitdaging in het reizen: naast ook
hier Enschede staat er een trip op
het programma naar Hardenberg
(reeds afgehandeld) en Apeldoorn.
Daarnaast uit naar Sios
Senioren 2 heeft 2x met 1 punt verschil verloren.

Sponsorcommissienieuwsflits
Nieuws van de sponsorcommissie.
Zie artikel elders op deze pagina
Asp B fanatiek in voorbereiding wedstrijd

We zijn het nieuwe seizoen goed van start gegaan met spiksplinternieuwe materialen!
De kassabonnenactie van Groengoed Hans Menken heeft ons maar liefst 12 nieuwe ballen en een set veldlinten opgeleverd.
We zijn hier hartstikke blij mee, Groengoed Hans Menken, heel erg bedankt!

De kassabonnenactie wordt uiteraard voortgezet.
We hopen dat iedereen de bonnen mee blijft sparen voor onze korfbalclub.
De bonnen kunnen ingeleverd worden bij de leden van het bestuur of de sponsorcommissie.

Pup F strafworpen

Website
Voor algemene info, rangen en
standen en wat meer naar de vernieuwde website www.korfbaldonkerbroek.nl .

Facebookpagina
In de lucht: De Facebookpagina
van korfballend Donkerbroek. www.

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

Okotoberfest

Tussenstanden veldcompetitie
Aspiranten B1
Wordt Kwiek B1
Donkerbroek B1
OKO/BIES B3
Noordenveld B1

3
3
3
3

6
4
2
0

Aspiranten C1
ODIS/DIO C1
Noordenveld C1
Quick ’21 C1
Donkerbroek C1

2
3
2
3

4
4
2
0

Pupillen D1
VZK/Donkerbroek D1
WIK’34 D2
De Granaet D2
Oerterp/VKC D2

3
3
3
3

5
5
1
1

Pupillen E1
Flamingo’s E3
Donkerbroek E1
Noordenveld E1
Rodenburg E1

3
3
2
2

6
4
0
0

Pupillen E2
Quick ’21 E1
Sparta (Ze) E1
VZK/Donkerbroek E2
WWMD E2

3
3
3
3

6
4
2
0

Pupillen F1
Donkerbroek F1
ZKC’19 F2
Roreko F1
Leonidas F2
KIOS (R ) F1
Thrianta F1
DOS’46 F3

3
2
3
3
1
2
2

6
4
4
2
0
0
0

Senioren 1
ROG 1
ZKC’19 1
Rodenburg 1
SIOS 1
Kinea 1
EKC Naas 1
Club Brothers 1
Donkerbroek/VZK 1

3
2
2
3
3
3
3
3

5
4
4
3
3
2
1
0

Senioren 2
Apeldoorn 4
SIOS 3
AVO 4
ZKC’19 4
Juventa 3
Donkerbroek/VZK 2
EKC Naas 2

2
3
3
3
2
3
2

4
4
4
2
2
2
0

Senioren 3
Lintjo A1
KIOS / DOS’46 5
VZK/Donkerbroek 3
Roreko 2

3
2
2
3

6
2
2
0
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VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

‘t Witte Huis
DONKERBROEK

BOONSTRA

Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur
of op afspraak
keuken open vanaf 11.30 uur
Tel: 0516-491288
reservering@restauranthetwittehuis.nl

!! MEGA AANBIEDING !!
Oktober woonmaand actie
PVC vloeren van Viva Floors

15 % korting.
QUALITY PARKET OUDE TRAMWEG 15 DONKERBROEK

