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Dorpsfeest zet Donkerbroek
4 dagen op de kop

Saamhorigheid
Het was er toch wel weer.
Het saamhorigheidsgevoel. Het
gevoel van horen bij je dorp en
misschien nog wel meer bij je
eigen buurtje of straat.
Samen een thema verzinnen,
timmeren en verven, koffiedrinken en gezellig borrelen.
Ondanks kleine ruzietjes en
meningsverschillen trots zijn
op wat je met elkaar hebt neergezet. En al ging het dan niet
om een prijs men was fanatiek
.zowel in het versieren van de
straat als tijdens de optocht.
Buren leren kennen die je van
gezicht wel kent maar nooit
spreekt. Of verbaast zijn dat
diegene ook bij jouw in de
straat woont.
Raar dat daar eerst een dorpsfeest voor moet plaatsvinden
om dit allemaal te voelen en
teweeg te brengen.

Vier dagen lang vierde Donkerbroek het feest waar men zich al
5 jaar op verheugde. Het dorpsfeest was ook deze keer weer een
groot succes.

Van gezelligheid in de tent tot spektakel in de optocht het hele
dorp was een groot feest. Midden in de krant blikken we terug
op het feest.

Naam van de nieuwe basisschool onthuld
Net voor de zomervakantie was het zover. Na het akkoord voor
de fusie van de basisscholen in Donkerbroek, werd 11 juli door
de kinderen van beide scholen de naam van de nieuwe identiteitsrijke basisschool onthuld.
In de bussen die de laatste 2 weken
van juni op verschillende plekken in
Donkerbroek te vinden waren, werden vanuit het hele dorp de Friese,
Nederlandse en Stellingwerfse sug-

gesties en motivatie daarvan gedaan.
De naamcommissie koos uit deze
meer dan 80(!) inzendingen de
naam die het meest aansprak, het
meest 'toekomstbestendig' was,

De Twirrewyn is een oud Fries
woord, dat staat voor dwarrelwind/
wervelwind en is gekozen met een
verwijzing naar hoe kinderen leren
en zich ontwikkelen, soms dwarrelend, soms in windstilte, dan weer
onstuimig.
voor iedereen goed uit te spreken is
en daarnaast uniek is als naam voor
een basisschool.

Kinderen dwarrelen ook door hun
schooltijd, het gaat met vallen en
opstaan, pieken en dalen van weinig
tot veel kennis, met in het oog van
de onstuimigheid ruimte om te ontdekken en ontwikkelen wie je bent.
Omdat de naam ook vergezeld gaat
van een logo, is direct nadat de
keuze goedgekeurd werd door het
bestuur van de nieuwe school, een
bijpassend logo ontwikkeld.
Een 'molentje' in beweging gezet
door de Twirrewyn, met 8 kleuren,
8 wieken en 8 cirkels als verwijzing
naar de 8 basisschool jaren en een
'levenslijn' van punt naar punt, die
ook na afloop van de basisschool
nog verder doorloopt.
Ook het nieuwe logo werd onthuld
met het hijsen van de nieuwe vlag.

Jammer dat de feesttent niet
méér gebruikt werd voor dorpsbijeenkomsten. Daarvoor in de
plaats organiseerde de buurten
zelf maar feestjes. Heel gezellig
en met de jas aan buiten nog
heel goed te doen. Opgefleurd
door de muzikale bijdragen.
Na al het feesten dan nog het
gezamenlijke opruimen en
constateren dat er weer “mensen” waren die meenden de
boel kapot te moeten maken.
Vernielingen in veel buurten.
Drank is dan natuurlijk geen
excuus maar zal wel de oorzaak
hiervan zijn. De negatieve kant
van het feest.
En dan is het weer voorbij.
Duizenden foto,s, verslagen in
kranten, vele herinneringen,
de tent weer weg, bedankjes
richting de organisatoren en
de straten weer schoongeveegd.
En de saamhorigheid……..
ook verdwenen?????
De klokkenluider (s) (waren
óók actief tijdens het nachtelijk
feesten!)
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FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever
dit schriftelijk in bij Loes Ree (Herenweg 102) of
mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Op 21 juli 2018 hebben wij als buurt afscheid
moeten nemen van onze buurvrouw

Mevrouw Boonstra - Gjaltema
Wij wensen de familie veel sterkte toe.
Bewoners van Zandenstraat

Op 9 augustus is na een langdurige ziekte
overleden onze gym-vriendin

Anneke Weeber

Na meer dan 65 jaar lid te zijn geweest van de
Damclub Donkerbroek is overleden ons trouw lid

We wensen alle nabestaanden veel kracht toe
bij dit verlies.

Namle Otter
Namle heeft veel betekent voor onze damclub
Hij was een echte liefhebber

Dames Senioren gym
s.v. Donkerbroek

Bestuur/leden Damclub Donkerbroek
Langs deze weg willen wij een ieder bedanken
voor de blijken van medeleven na het overlijden
van myn frou, ús mem, beppe en oerbeppe

Imkje Menger-Hoekstra

Een ieder hartelijk bedankt voor de felicitaties bij
ons 55 jarig huwelijk.
Fam G. Schievink

Het heeft ons goed gedaan
Jan Menger
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

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

Haulerwijk, september 2018

Voetfirst Verlaan, gediplomeerd
Pedicure, Wilma Verlaan, Herenweg 39, Donkerbroek, tel.:
0516-426068, lid Provoet. Behandeling volgens afspraak

Snertakties 2018/2019
De zomer is nog maar koud begonnen maar achter de
schermen worden de plannen voor het nieuwe snert seizoen
2018-2019 alweer gesmeed. De stichting snertacties heeft de
data voor het nieuwe seizoen alweer vastgesteld (onder voorbehoud) en deze kunt u dan ook alvast in de agenda noteren.

dorpskrant.opehichte@gmail.com

UITVAARTVERENIGING
DRAAGT ELKANDERS LASTEN
DONKERBROEK

De data zijn:
6 oktober - 27 oktober - 17 november - 8 december
12 januari - 2 februari - 23 februari en 16 maart

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

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

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

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

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,

Bode:

mw. Erna Jansen, tel. 0512-539898 mob. 06-30389594
Voorzitter: dhr. B. Rekker, tel. 0516-491429
Secretaris: mw. W. ten Wolde-Dongstra, tel. 0516-491389
Beheer aula: dhr. J. Baron, tel. 0516-491958

De Friese Wouden
werkt samen met u
aan de beste zorg
Zo doen we dat:
• Onze zorg, uw regie
• 24 uur per dag
• Ook specialistische zorg

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

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

beheer
begraafplaatsen

Voor informatie over:

C
C
C
C

VERKRIJGBAAR BIJ:

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

kunt u contact opnemen met:
dhr. J. Hartink, ’t West 16, Donkerbroek, telefoon 491702

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

bvk
GRAFISCH
VORMGEVER

Oog voor
kwaliteit!

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

Jo
dru uw
d i c k ke r i
htb j
ij!
WWW.BVKVORMGEVER.NL
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Colofon

Oproep Dorpsbelang Donkerbroek:

Uitgever:

Brug zoekt naam...

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.
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Wie verzint de naam voor de fietsbrug? Het kan nog!
Lever voor 14 oktober, o.v.v. naam en telefoonnummer / mailadres, een suggestie in via dorpsbelang@donkerbroek.nl of
www.facebook.nl/dorpsbelangdonkerbroek en win een leuke
prijs! (en natuurlijk levenslange eer...)

Start snertseizoen

De volgende krant
verschijnt op of rond
26 oktober 2018
Kopij inleveren kan t/m
21 oktober 2018
Bezorging:

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

Inleveren kopij:

Digitale kopij kunt u aanleveren
tot en met zondag 21 oktober 2018
op het volgende mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Affiche/poster:

De vereniging die activiteit wil
aankondigen in de vorm van een
affiche betalen €15,- tenzij van de
activiteit een verslag naar de krant
wordt gezonden.
De bedragen kunt u overmaken op
IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11
o.v.v. Broekje c.q. Familiebericht
en uw naam.
Inleveren kan bij Loes Ree,
Herenweg 102. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke
aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende
met publicaties in dorpskrant “Op’e hichte”. Op alle
in deze krant gepubliceerde advertenties en 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.

Uitvaartvereniging
D.E.L. Donkerbroek
Geef uw veranderingen van
de gezinssituatie door
aan de Ledenadministratie.
DIT IS IN UW EIGEN BELANG !
Voor adressen :
Zie advertentie in dit blad.

DOKTERSWACHT
Dringend een huisarts nodig
tijdens avond of nacht,
weekend of feestdag ?

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Het is bijna weer zover! Het nieuwe
snertseizoen staat voor de deur. De
deelnemende verenigingen nodigen
u uit om weer snert van hen te
kopen. De te genereren inkomsten
hieruit zijn voor hun van groot
belang.
Zoals bekend; de snert wordt onder
hygiënische omstandigheden bereid
en supervers bij u aangeleverd. Naar
wens een beetje zout en/ of peper
en een rookworst erbij, en u heeft
in een oogwenk overheerlijke snert
op tafel. We hebben de prijs van de
snert ook dit jaar weer op € 2,50 per
liter weten te houden.

De eerste actie is op 6 oktober
aanstaande en de opbrengst komt
geheel ten goede aan de Stichting
snertacties. Warm aanbevolen. De
overige actiedata staan elders in
deze krant.
Wilt u geen snert? De verenigingen zijn ook heel blij met uw
gift. Zo helpt u ook mee met een
stukje verbondenheid in de dorpen
Donkerbroek en Haule en naaste
omgeving. Dank voor uw medewerking.
Namens de Stichting Snertacties
Donkerbroek.

“Hulpdienst”
Donkerbroek en Haule
Als kerk in Donkerbroek-Haule
ontvingen we een signaal van een
paar van onze nieuwe inwoners in
Donkerbroek, dat zij in hun vorige
burgerlijke gemeente deelnamen
aan een soort hulpdienst/klussendienst.
De hulpdienst kon gevraagd worden
voor kleine klusjes, zoals bijvoorbeeld (bij nood) een tuin opknappen, de hond uitlaten, een lamp
ophangen, een wandeling maken,
een ritje naar het ziekenhuis enz.
Er was 1 centraal punt waar hulp
gevraagd kon worden en waar
bekeken werd of de hulpvraag niet
thuishoorde in “het professionele
circuit”, om concurrentie met professionele bedrijven te voorkomen.
Het is fijn als mensen in voorkomende gevallen hulp kunnen
krijgen van hun dorpsgenoten, en
als kerk vinden we dit dan ook
een mooi en aansprekend idee. We
hebben afgesproken hiervoor het
initiatief te zullen nemen, maar
het gaat in feite om een op zichzelf
staande hulpdienst bestaande uit
bijvoorbeeld 1 of 2 “coördinatoren”
die het leuk vinden om vraag en
aanbod bij elkaar te brengen, en
uit een stuk of 10 mensen die zo
nu en dan een klusje willen doen of
een dorpsgenoot op een of andere
manier willen helpen. Uitgangspunt
hierbij is dat het in principe niet
moet gaan om op zichzelf staande

klusjes (dus niet om bijvoorbeeld
wekelijkse of maandelijkse klusjes)
en dat een klus in maximaal een uur
uitgevoerd moet kunnen worden.
Spreekt dit idee u aan en wilt u
hier aan meewerken? Dan kunt u
zich tot 16 november aanmelden via
diaconie@pkndonkerbroek.nl of bij
Martha Veenstra (06 5790 1231) of
Otto Haakma (06 536 796 34). Ook
met vragen kunt u bij hen terecht.

Ballonvaart dorpsfeest
Donkerbroek
Zoals we allemaal hebben gemerkt was het zomerweer tijdens
het dorpsfeest helaas ineens op. Daarom konden ook de ballonvaarten die op donderdag en vrijdag waren gepland niet
doorgaan.
De eerste inhaal poging was op zondagavond 9 september. Om zes uur
werd er verzameld maar jammer
genoeg ging ook die op het laatste
moment vanwege onverwacht vlagerige wind niet door.
Zondagavond 16 september was het
weer prima voor een nieuwe poging.
Met 9 mensen en de piloot in een
mandje, vertrek vanaf het evenemententerrein. Het was, hoorde ik
Dorcasdepot Wijnjewoude

Kledinginzameling
Al ruim 30 jaar sorteren wij kleding voor Dorcas. Ook dorpen om
ons heen brengen hun kleding bij
ons depot in Wijnjewoude. Hartelijk
dank daarvoor!

van de deelnemers een geweldige
ervaring.
Over Donkerbroek, prachtig in
beeld, over Waskemeer en zo door
richting Leek. Om even voor acht
uur stonden ze weer aan de grond
in Lieveren. Daar werden de deelnemers “geridderd” en kregen ze een
glaasje champagne. Unaniem waren
ze het eens: Een prachtige ervaring
met geweldig zicht en prima weer.
Gedurende het gehele jaar kunt
schone en goede kleding schoenen dekens en textiel inleveren en
draagt u bij aan een betere toekomst voor de allerarmsten. Samen
in actie omdat wij om hun geven!!
Doet u ook mee!!
Dorcasdepot Fam. B. Karssen
Opperhaudmare 1,1 Wijnjewoude
Tel 0516 481758
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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

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

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP
BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

BOONSTRA

Centrale verwarming
Water & Sanitair
Dakbedekking
Gasinstallaties
Zonnepanelen
Onderhoud
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
Tel. 0516 - 42 15 10
info@devegt.nl

www.devegt.nl
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Lichtjesavond 2018

Uitvaartvereniging “Draagt Elkanders Lasten” organiseert
opnieuw een lichtjesavond op zaterdag 3 november a.s. om
19.00 uur op de begraafplaats aan de Kerkereed.
De lichtjesavond is bedoeld om
herinneringen aan de overledenen
levend te houden. Ieder jaar proberen we hier een thema aan te koppelen. Dit jaar is het thema “Het vijfde
jaargetijde”, met hierin verweven
het leven op de weegschaal.
In samenwerking met onze bode

mevr. Erna Jansen en ds. Wieger
Baas zal er in het kader van het
thema enige woorden en gedichten
uitgesproken worden. Tevens zal er
gepaste muziek ten gehore worden
gebracht.
De begraafplaats aan de Kerkereed
zal deze avond sfeervol verlicht wor-

Verslag van de vergadering van Vrouwen op Weg
(voorheen CPB)

Donordonatie: wel of niet?
De eerste vergadering van onze
organisatie onder de nieuwe naam,
werd door Martha Veenstra, onze
voorzitter, geopend door ons allen
welkom te heten. In het bijzonder
ds. Wieger Baas, die deze avond
met ons zou nadenken over het
vraagstuk van de donordonatie.

Martha vervolgde met gebed en we
zongen een lied. Zij las een drietal gedichten. Elk van de drie had
betrekking op het onderwerp van de
avond, donordonatie. Het ene sprak
van hoop, het andere van dankbaarheid en het derde benaderde het op
een humoristische wijze.
Na deze start volgde het huishoudelijk gedeelte. De notulen van 11 april
werden voorgelezen. De ingekomen
stukken behandeld en er werden
diverse mededelingen gedaan.
Van de beide reisjes van onze vereniging werd een fotopresentatie
vertoont. Het reisje in mei naar de
Stoeterij in Hemrik was al bijna
weer uit de herinnering verdwenen,
maar de Orchideeënhoeve zat nog
vers in ons geheugen. Daarna was
het tijd voor de koffie.

Na de pauze kwam ds. Baas aan het
woord. Hij had het zichzelf niet eenvoudig gemaakt met de keuze voor
dit onderwerp. Eerst was hij maar
eens gaan googelen op informatie
over donorschap. Zo kwam hij bij
het verhaal van het 11 meisje, dat
door een ongeluk hersendood was
geworden. Gelukkig herinnerden de
ouders zich, dat zij zich, na een
spreekbeurt van haar broertje over
orgaandonatie, heel duidelijk had
uitgesproken: “Dat wil ik ook”. Zo

was voor hen de beslissing of ze de
organen van Evelyn ter beschikking
wilden stellen niet zo moeilijk. Wat
wel moeilijk was, was te geloven,
te beseffen dat hun dochtertje echt
hersendood was, zoals de artsen
zeiden. Zij ervoeren het echter als
troost dat hun dochter door het
geven van haar organen voor acht
andere mensen heel veel kon betekenen.
Er zijn veel verschillende kanten
rondom donordonatie. Aan de
gevende kant word je er vaak heel
plotseling mee geconfronteerd door
het overlijden van een geliefd familielid en dan overvalt de vraag je.
Aan de ontvangende kant gaat er
eerst een lijdensweg aan vooraf en
kan het een uitkomst zijn. Als we
vanuit ons geloof naar het onderwerp kijken, hoe kijk ik dan naar
mijn eigen lichaam? Is het een
gebruiksvoorwerp zoals een gereedschapskist waar ik naar believen uit
kan halen wat er nodig is? Of is het
heilig “ons lichaam een tempel” en
mogen we er zelf niet over beschikken?
Ook van invloed op de beslissing
of je meegaat in een donorsituatie
is, hoe je in het leven staat. Ben
afstandelijk of ben je meevoelend.
Hoe denk je over je eigen naderende afscheid. Ga je mee in de ontwikkeling van de techniek, in alle
mogelijkheden die er tegenwoordig
zijn? Niemand kan voor een ander
beslissen hoe hij/zij daar over moet
denken. Alles is afhankelijk van de
persoonlijke beleving. Wat wel van
iemand gevraagd kan worden dát
hij/zij er over nadenkt en dat hij/
zij een weloverwogen standpunt
inneemt. Iedereen is echter vrij in
zijn keuze.
Het donorvraagstuk werpt steeds
weer andere vragen op. We vinden het heel gewoon om bij een
operatie bloed te ontvangen van
een ander. Maar ook hierbij zijn
de ethische vragen hetzelfde. Het
is bij bepaalde kerkelijke groeperingen niet gewoon om bloed te
ontvangen. Ook niet als het leven,
van bijv. een ongeboren kind, ervan
afhangt. Mensen sterven immers op
Gods tijd. Maar wat is Gods tijd? Is
dat inclusief de extra tijd die je zou
krijgen bij een orgaandonatie of
grijp je dan te veel in in Gods plan?
Na al deze vragen was het tijd om

Rabobank sponsort
brassband De Bazuin
Dankzij een bijdrage van €7.500,- van het Rabobank maakte chr.
brassband De Bazuin een start met het venieuwen van het instrumentarium. Op 28 juni j.l. overhandigde de heer Gerrit Boes namens het
Rabobank Cooperatiefonds de cheque aan de heren Willem Hoekstra
en Tjeerd Oldersma van de chr. brassband De Bazuin uit Donkerbroek
(zie foto). Door deze bijdrage kon De Bazuin inmiddels 3 cornetten
aanschaffen. Een mooi begin om ons instrumentarium te vernieuwen.
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den met kaarsen en fakkels waarbij
een ieder in de gelegenheid wordt
gesteld zijn/haar overledenen te
herdenken met het plaatsen van een
grafkaars (deze wordt uitgereikt)
bij een graf, de urnenmuur of op,
de speciaal voor deze gelegenheid
gemaakte, algemene locatie achter
op de begraafplaats.
Na afloop is er gelegenheid voor het
nuttigen van een kop koffie/thee of
warme chocolademelk.
U bent van harte welkom.
onder het genot van een tweede kop
koffie er met elkaar over te praten.
Na de pauze praatte ds. Baas verder
met ons over de situatie waarin je
kan komen te verkeren: Weet waar
je het over hebt. Wat is hersendood,
hoe loopt het proces? Het is een
afscheid bij het leven, Als besloten
is om over te gaan tot donatie, dan
wordt de patiënt in leven gehouden
tot het moment van afstaan. De
familie is dus in de meeste gevallen niet aanwezig bij het werkelijk
overlijden van hun dierbare. Hoe
wordt er omgegaan met degene die
zijn organen afstaat. Taalgebruik
is o zo belangrijk, familie wordt
zo snel gekwetst door onachtzaam
taalgebruik.
Hebben we het recht om te eisen
dat er alles aan gedaan wordt opdat
wij maar wat langer kunnen leven?
Hoeveel geld mag dat kosten? Wie
heeft er voorrang als er twee mensen wachten op een donatie en er
is er maar één orgaan beschikbaar.
Wat is dan het criterium? De langere levensverwachting van de een?
Het ziekteproces? De rijkdom van
de ontvanger? Willen we toe naar
een dergelijke maatschappij? En
wie maakt de keus? Werken we de
handel in organen in de hand en
daardoor de onvrijheid van individuen? Kunnen we begrijpen en respecteren dat andere culturen andere
ethische normen hebben, ook op dit
gebied?
Als je dit allemaal overdenkt komen
er vanzelf allerlei andere dingen
naar boven. Zoals het gedichtje
van Toon Hermans: ga nooit heen
zonder te groeten. Of de tekst uit
Prediker: leef niet al te rechtvaardig
en leef niet al te goddeloos. Hoe
maakbaar is het leven? Is het leven
een gunst? Of een recht of een
cadeau? Er zijn veel vragen rondom
dit gebied en geen eenduidige antwoorden.
Belangrijk is het respect dat we voor
elkaars standpunt kunnen opbrengen ook al denken we zelf totaal
anders. Belangrijk is ook dát we
erover nadenken en dat we onze
gedachten hierover met onze naasten delen zodat zij weten hoe te
handelen.
Martha bedankte ds Baas voor zijn
boeiende voordracht. Zij besloot
de avond met het lezen van het
gedicht: “Je weet wat je wil of niet”,
uit het tijdschrift van de donorvereniging, waarna ds. Baas ons voorging in dankgebed. We hadden veel
om over na te denken!

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 30 september
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig
Avondmaal
Zondag 7 oktober
9.30 uur: ds. C. de Graaf,
Kallenkote
Bijzonderheden: Israëlzondag, koffiedrinken
Zondag 14 oktober
9.30 uur: mw. ds. N.M. Drop,
Nieuwe Pekela
Bijzonderheden: geen

Zondag 21 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen
Zondag 28 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Bijbelzondag
Zondag 4 november
9.30 uur: ds. P. Hulshof, Jubbega
Bijzonderheden: koffiedrinken
Woensdag 7 november
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: dankdag voor
gewas en arbeid, dienst in
Laurenstsjerke

Tsjerkeproat
DE DRIJVENDE KRACHT ….
Vaak zit er achter alles een drijvende kracht. Maar die blijft onzichtbaar.
De afgelopen zomer stond de Elfstedentocht opnieuw in de belangstelling. Zwemmer Maarten van der Weijden trok de aandacht toen hij de
Elfstedentocht zwom. We weten van zijn eigen gevecht met kanker.
Hij weet dus waar hij het over heeft. Met zijn inzet heeft hij bijna
5 miljoen euro opgehaald. Daarmee worden een 12 tal onderzoeken
mogelijk gemaakt.
Dit prachtige resultaat is mede te danken aan de hoge gunfactor die
deze sympathieke zwemmer heeft. Ik werd getroffen door de puurheid. Velen kregen de tranen van ontroering in de ogen toen de dokter
Maarten verbood om nog verder te zwemmen. Velen sloten hem in
hun hart. Het was ook heel bijzonder om te zien dat boeren met hun
trekkers ’s nachts klaar stonden met hun lichten. De donkerte werd
deze nacht op een hele bijzondere manier met bundels van liefde en
betrokkenheid verlicht. Deze zwemmer mocht zich op zijn zware
tocht ommanteld weten met een weldadig licht van een warm welkom.
Het voelde als een warme mantel die zoveel extra power in dat zo vermoeide lijf bracht.
De drijvende kracht die Maarten van der Weijden dreef heb ik nooit
gezien. Ik kan mijn vingers er niet op leggen. En toch spatte een regen
van vonkjes er aan alle kanten van af. Velen werden door die kleine
vonkjes geraakt en kwamen in beweging.
Een onzichtbare kracht die achter alles verborgen bleef. En niemand
zal die onzichtbare kracht ontkennen.
Die onzichtbare kracht brengt mensen in beweging.
* We herkennen die kracht in deze zwemmer en ook in die vele betrokken onderzoekers en specialisten met hun tomeloze inzet. Het blijft
nodig!
* In die mensen die de schouders er onder zetten en een dorpsfeest
organiseren. De vonkjes spatten er af en velen worden aangevuurd
en doen mee. Wat een mooi feest!
* Die onzichtbare kracht brengt mensen in beweging en je stuurt een
blijk van aandacht omdat je weet dat iemand er van opkikkert.
 ie onzichtbare kracht wordt zichtbaar als je je deken aan de buren
*D
leent, je luchtbed, een pan met soep kookt. Omdat je je buren niet
dakloos op straat laat staan.
* Die onzichtbare kracht wordt zichtbaar die laatste donderdagmiddag
van de maand tijdens die ontmoetingsmiddag.
* Die onzichtbare kracht wordt zichtbaar als de Thuiszorgers met
helpende handen liefdevol nabij komen.
* Die onzichtbare kracht gaf met het Dorpsfeest aan onze gemeenschap en saamhorigheid een nieuwe boost.
Mooi om te zien hoe die onzichtbare kracht mensen dichter bij elkaar
brengt. Tot helpers van elkaar.

Dorcas
Voedselactie
Van 4-11 november wordt voor de
23e keer de Dorcas Voedselactie
gehouden. Velen dragen hier een
steentje aan bij. Op honderden locaties zamelen vrijwilligers samen met
consumenten producten en geld in
voor de allerarmsten in Albanië,
Moldavië, Oekraïne en Roemenië.
In Donkerbroek wordt op 9 en 10
november de Dorcas Voedselactie
gehouden op de volgende locatie(s):
Coop Supermarkt, Herenweg 13.
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Heeft u
iets
te vieren?
„Stap es in”
regelt het graag voor u,
met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq,
koffietafels,
bittergarnituren

Vandaag
bellen.

n
Laat u vrijblijve

d informeren!

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

WIETSE EN THEA FABER

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

Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

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

U kunt Sanne de Ree, diëtist en
voedingskundige bereiken middels:
Telefoon : 06-30375766
Email : info@sannederee-dietist.nl
Consulten zullen op afspraak
worden gehouden bij
Huisartsenpraktijk Donkerbroek,
Herenweg 43, 8435 WP Donkerbroek

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek
POSITIEF OPVOEDEN EN
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT
www.hondenschooljoka.nl
www.postmahoveniers.nl

Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043

&

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

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

Rinse Taekema Tel. 06 - 46 03 84 42
Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude
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Een uit de hand gelopen hobby
De uit de hand gelopen hobby gaat deze keer over Wietze
Nuwolt, zanger. Zijn hobby is zingen, eigenlijk al zolang hij
zich kan herinneren. En als mij dan ter ore komt dat Wietze een
heuse CD heeft opgenomen wordt het tijd om eens te gaan praten over deze hobby en te vragen of het uit de hand gelopen is.

zier natuurlijk! En zo is het gekomen. Peter vroeg mij daarna of ik
een single CD wilde opnemen. Ik
had geen idee hoe dat ging maar ik
ben naar de studio gegaan en daar
heb ik de single “sorry schat van
gisterenavond” opgenomen.”

50 jaar
Donkerbroek in het nieuws

Wietze vertelt dat de single eigenlijk
heel snel was opgenomen. Mede
omdat hij totaal niet zenuwachtig was. Hij kreeg 5 cd’s mee die
hij heeft uitgedeeld aan familie.
Af en toe wordt het nummer ook
gedraaid op een piratenzender en
daar is hij best trots op. En, als u
het wilt horen is het te beluisteren
op youtube.

Hoe is het zo gekomen? “Nou, ik
zong altijd al op feestjes en partijen.
Met heel veel plezier. Een aantal jaar
geleden vroeg café Donkerbroek mij
of ik wat zangers kende. En dan
in de stijl van piraten muziek. Ik
ken Peter Alma van opnamestudio

Zijn bijnaam is Zwarte Zwaluw en
er komt zelfs eerstdaags een tweede cd aan. Tijdens het dorpsfeest
was Wietze ook heel actief. Hij was
degene die de muziek verzorgde
van de mooie radio die door de
Wemerstraat is gemaakt en
bekroond werd met een
Zijn
tweede prijs.

bijnaam is
Harkema goed en die heb
Ik vind het een hele
ik toen gevraagd of hij
Zwarte
leuke hobby. Uit de hand
wat artiesten wist. Dat
gelopen? Niet echt denk
kwam goed voor elkaar
Zwaluw
ik. Gewoon een hobby
en op de avond zelf werd
waaraan Wietze heel veel
mij gevraagd of ik ook wat
plezier beleeft.
wilde zingen. Nou, met alle ple-

Bent u ooit van de Bovenweg het Bovenveld opgegaan (Of
andersom van Bovenveld naar Bovenweg) terwijl u dacht goh,
wat zit daar toch? Of is het u misschien nooit opgevallen?
In de eerste eik op de hoek van de
Bovenweg aan de oneven kant, zit
een raar stuk ijzer ingegroeid in de
boom. Dit is het verhaal erachter:

In de jaren vijftig is er door de
coöperatieve aankoopvereniging
CAV op verschillende plekken in
Donkerbroek een soort postbus

geplaatst. Hierin konden de boeren uit de omtrek hun bestellingen
doen. De CAV was een organisatie, gevestigd aan de vaart waar nu
Sil’s home is. De boeren bestelden
zo hun agrarische producten zoals
veevoer en meststoffen. Dit scheelde
veel tijd want men hoefde zo niet
bij alle boeren langs te gaan. De
bestellingen werden dan later bij de
boeren afgeleverd.
Zo werd ook bij de familie Klooster
een postbus geplaatst. Zij woonden
in een boerderijtje op de plek waar
nu Bovenweg 2 is, tegenover die eik
dus. De bestelbus was bevestigd aan
de stookhut.
Eens per week kwam iemand van de
CAV de bestellingen ophalen.
Echter na verkoop van de boerderij
kwam de heer Kees Walda er wonen
met zijn zuster Hiltje. Zij waren
geen lid van de CAV, dus de postbus werd verwijderd en verplaatst
van het stookhok naar de boom.
Hoe lang hij daar nog heeft dienst
gedaan is niet bekend.
De postbus is natuurlijk al lang verdwenen, maar het ijzer, vergroeid
in de boom herinnert ons nog aan
vroegere tijden.
Lia Braber

Week van de Huidtherapie: Zorg voor
je huid, ga naar de huidtherapeute
Van 8 tot en met 14 oktober vindt landelijk de ‘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 prak-

tijkeigenaar. 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
085-8770688 of donkerbroek@huid
therapie-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

Bron: Friese Koerier 24 augustus 1968

De Wijkagent
Cybercrime –
bescherm uw
belangrijke data
De computer en internet zijn niet meer weg te denken.
Computertechnologie vernieuwt zich razendsnel, hiermee is ook de
cybercrime onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld. Steeds
meer mensen worden getroffen door cybercrime. De politie werkt
samen met de overheid en het bedrijfsleven om cybercrime op te
sporen en te bestrijden. U kunt ons daarbij helpen door aangifte te
doen en uzelf te beschermen.
Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. U hoeft
geen computer of internetaansluiting te hebben om er slachtoffer van
te worden. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips, die kunnen worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Maar
ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor
cybercrime. Voor het plegen van cybercrime gebruiken criminelen
speciale apparatuur en software. Daarom hanteert de politie voor de
opsporing van cybercrime op haar beurt ook geavanceerde middelen
en technieken.
Tips van uw wijkagent
Uw digitale veiligheid is niet te garanderen, maar u kunt zich wel
wapenen tegen veelvoorkomende cybercrime.
• Zorg dat uw computer goed beveiligd is en dat u de benodigde
updates downloadt en installeert.
• Maak gebruik van een virusscanner, firewall, anti-spyware, advertentieblockers (apps die advertenties tegenhouden die mogelijk een
virus bevatten) en veilige websites.
• Gebruik een goed wachtwoord van minimaal acht tekens, met hoofdletters en kleine letters, cijfers en bijvoorbeeld symbolen als een
vraagteken of uitroepteken erin.
• Maak een back-up van uw documenten, klik niet op onverwachte
linkjes en geef nooit uw inlog- of pincode af.
Hoe doe ik aangifte van cybercrime?
Van alle criminaliteit kunt u aangifte doen via het telefoonnummer
0900-8844 of bij uw lokale wijkteam. Bij aangifte van cybercrime is
het goed om te vragen of een digitaal expert aanwezig kan zijn bij
uw aangifte. Zorg dat u geen digitale sporen verloren laat gaan: zet
de computer niet uit en bewaar zoveel mogelijk informatie of breng
deze mee. Van een aantal delicten kunt u ook online aangifte doen via
www.politie.nl
Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl
(Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en
foto.

DORPSAGENDA
SEPTEMBER
30 19:00 Café Donkerbroek: Helden fan hjir
OKTOBER
6
Snertactie
14:00 Café Donkerbroek: Klaverjassen
10 20:00 ‘T Witte Huis: Informatiebijeenkomst verdubbeling N381
13 Café Donkerbroek: Williams Town Inc.
14 19:30 Sintrumtsjerke: De Bazuin: Gouden koralen
25 11:00-15:00 Gymzaal: Testdag sport en bewegen 55+
14:30 Inloopmiddag Pro-rege Spelletjes
27 Snertactie
	20.00 Dorpshuis: BINGO; Hoofdprijs: een goed gevulde winkelwagen
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verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen
verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

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

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
verschilzijn 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

T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl
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Dit jaar opvallend veel exemplaren langs de nieuw aangelegde bermen bij de N381 van deze soort.
Ze stonden er zeer opvallend te
bloeien. Door de hoogte van de
plant en de grote bloeiwijze was dit
onmiskenbaar de soort Wilde Peen.
Verwarring ontstond met het veel
lagere Duizendblad dat eveneens
een schermbloemige bloeiwijze
heeft.

De Wilde Peen kwam hier de laatste
jaren vrij weinig voor en vandaar
dat de bekendheid ook minder is. De
plant houdt van een zandige grond
en het liefst aan de schrale kant. Ze
vermeerdert zich door zaadvorming
en dat doet ze vrij uitbundig. Het is
een tweejarige plant dus voor dat de
bloei aanwezig is moet je twee jaar
wachten. Er moet eerst een koude
golf over de kiemplant gaan zodat ze
het volgende jaar kan gaan bloeien.
Ze vormt eerst een penwortel die in
omvang bijna gelijk is als de gewone
wortel alleen is de kleur van de
Wilde Peen wortel wit. De geur is
wel zo als de gewone wortel alleen
de smaak is anders. Hier ontbreekt

Page. Het is dan ook een prima leverancier van nectar en stuifmeel. Ze
bloeit dus met een witte schelpvormige bloeiwijze heel fraai is op dit
moment te zien dat als de plant is
uitgebloeid ze een kommetje vormt
van de uitgebloeide meeldraden. Ze
heeft dan ook in sommige streken
de bijnaam van vogelnestje.

de stof die de gewone wortel zoeter
maakt. Ze zijn dan ook familie van
elkaar maar komen wel elk uit een
andere landstreek. Door kweken is
de oranje kleur er in gekruist en
ook de zoete smaak. De Wilde Peen
is wel eetbaar maar is zeer vezelig
en flauw van smaak. Zo las ik een
verhaal van iemand die zaad van de
wilde peen gezaaid had. Na twee jaar
de penwortels gerooid en gekookt.
Wat de opmerking van zijn vrouw
opleverde: ‘Dit is eten voor een
oorlogswinter’. Dus maar niet weer
geprobeerd.

Het blad van de plant is wel bijna
gelijk aan de gewone wortel, sommige planten kunnen wel een meter
hoog worden. Ze zijn hier niet op
een natuurlijke wijze zo massaal
terug gekomen maar duidelijk uitgezaaid, maar dat zal het insectenleven een zorg zijn. Hopend dat ze
volgend jaar weer met zo’n groot
aantal terug komen want het was
een fraai gezicht en heb er veel
mensen over horen praten. Als je de
geneeskrachtige werking van deze
plant er op na slaat is dat een hele
rits van kwalen waar voor men ze
vroeger gebruikte.

De bloeitijd is van juli tot soms ver
in september. Zo als veel schermbloemigen trekken ze heel veel
insecten aan, met name een zeer
fraaie vlindersoort de Koninginne

TESTDAG SPORT EN BEWEGEN 55+
MEER WETEN OVER UW GEZONDHEID?

Op donderdag 25 oktober staan in de gymzaal
aan de Schoolstraat in Donkerbroek
verschillende testen voor u klaar.
Van 11.00—15.00uur is er een vrije inloop
waar u kosteloos gezondheidstesten kunt
laten doen en informatie kunt inwinnen over
de sport en beweegmogelijkheden in
Donkerbroek.
U hoeft zich voor deze testdag niet op te
geven en het is geschikt voor zowel actieve,
inactieve, als minder mobiele 55+ers.
Wij hopen u daar te zien!

SPORT
BEWEGEN
GEZONDHEID

MAAK OP DEZE DAG KENNIS MET:
 De Buurtsportcoaches
 SV Donkerbroek
 Voedings- en beweegconsulent
 Beweeggroepen

Meer informatie?
Neem contact op met:
Buurtsportcoach Anoek Pothoven
06-46134641
apothoven@scala-welzijn.nl

Donderdag 25 oktober
Gymzaal Donkerbroek
11.00-15.00uur

Iedereen van 55+

Deze dag is tot stand gekomen door samenwerking tussen:
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Mooi dat Dorpsfeest
Donkerbroek 2018
Na 5 jaar was het dan eindelijk weer zover,
het Dorpsfeest Donkerbroek 2018 van donderdag 6 t/m zondag 9 september.
Er volgt nu een terugblik van het feest waarbij vast niet alles wordt genoemd om de eenvoudige reden dat dit niet te doen is gezien
de vele leuke activiteiten. Waren er ook negatieve zaken ? Jazeker maar om positief af te
sluiten beginnen we de negatieve zaken die
echter klein worden afgedrukt om weer te
geven dat dit volledig in het niet verdween
bij dit fantastische feest.
1) Het weer had wel wat beter gekund 2)
Jammer dat een aantal gasten het nodig vonden om spullen te vernielen in de nacht van
zaterdag op zondag .
DONDERDAG 9 SEPTEMBER:
l Donkerbroek werd wakker geschud om
7 uur ’s ochtends. De burgemeester van
Donkerbroek Sietze Dijkstra ,ondersteund
door muzikanten van Donkerbroek , hield
op strategische punten in het dorp een
korte toespraak en riep de bewoners op
om te genieten van het dorpsfeest. Aan
deze oproep werd graag gehoor gegeven!
l Vanwege het weer werd het straatontbijt
een tent ontbijt. Ruim 130 deelnemers
genoten van de maaltijd die gesponsord
werd door Bakkerij v/d Molen, de eieren
van De Jong en beleg en melk van de COOP.
De bediening werd op een fantastische
wijze verzorgd door de leerlingen van de
Twirrewyn. De winnaar van het grootste
aantal opgegeten broodjes is helaas niet
bekend gemaakt.
l De Jury die de buurtversiering beoordeelt,
maakt een rondrit door het hele dorp tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Zij komen tot
het volgende oordeel: 1 Buurtvereniging
“West-Kapelle” met als Thema Flodder .
2 Buurtvereniging “Ruskepolle” met als
thema Ruskenstein . 3 “Buursterlaan” met
als thema De Smurfen.
l Start van de bus rondrit door het dorp en
de buitengebieden. De eerste rit werd op
tempo uitgevoerd en met beslagen ramen;
de stoom van al dat moois sloeg er toen al
af. Later werd het tempo verlaagd en verscheen ook een helder zicht.
l De feestcommissie hield een promotietour
onder het motto: “De Commissie komt
naar u toe vandaag”. De buurten werden
getrakteerd op livemuziek verzorgd door
gitarist/zanger Chiel, duo Geartsje & Johan
en het duo Max & Femke.
VRIJDAG 10 SEPTEMBER:
l Ter geruststelling; alle kinderen zijn weer
gezond thuisgekomen. Niemand is geprikt
opgegeten of gewurgd tijdens de reptielenshow voor de schooljeugd. Hoewel verschillenden daar misschien andere gedachten over hadden bleek het maar een beetje
eng te zijn en juist vooral boeiend, spannend en interessant. De show werd verzorgd door Ferry Torrez die zeer deskundig is en de leerlingen ook uitermate wist
te boeien al blijft het best wel apart dat er
2 alligators door de tent wandelen.
l Voor de sportievere senioren was er Senior
fit georganiseerd door de feestcommissie. De praktische uitvoering van de deze
activiteit was natuurlijk in de deskundige
handen van Guus Hoekstra. Het werd een
gezellige boel met circa 15 deelnemers
waarbij de koffie niet ontbrak. De minder
sportieve ouderen konden deze keer niet
kiezen voor een alternatief programma
voor senioren .
l De Kinderoptocht was een grandioos succes! Er deden meer dan 100 kinderen mee
aan de optocht Onder de muzikale begeleiding van de Bazuin en Excelsior trok een
bonte stoet van versierde fietsen, dansende kinderen en omgebouwde skelters en
karren door het dorp. De derde prijs was
voor Marije Timmermans ( indiaantje) de
tweede prijs was voor Ida, Aafje, en Hester

de Boer (suikerspin) en de eerste prijs ging
naar Jurre Dam ( takelwagen) Maar voor
iedere deelnemer was er een ijsje en dus
waren het allemaal winnaars!
l Voor het eerst werd er een foodfestival
georganiseerd en uitgevoerd door de
plaatselijke ondernemers ’t Witte Huis, Café
Donkerbroek, vishandel van der Meulen,
KookNzo, ijssalon Enjoy, Vos&Zo, Jacob
Zwaagstra . Cafetaria Stap es in moest
helaas wegens omstandigheden verstek
laten gaan. Het was druk, zeg maar erg
druk. Vele inwoners van Donkerbroek hadden duidelijk honger. Het spellen circuit
voor de jeugd kende een drietal winnaars :
1e prijs Kalinka,2e prijs Jens,3e prijs Sander.
De poedelprijs was voor Elynn. De muzikale omlijsting was in handen van Tsjuster
Rocksum en DJ Maffick.
l De vrijdag werd afgesloten met een daverend show “Die verruckte stunde” van
Radio 538 door de Dj’s Rick Romijn en
Ronald de Bas. Volgens ooggetuigen en
ervaringsdeskundigen had er niemand
meer dorst aan het eind van de avond.
ZATERDAG 11 SEPTEMBER
l Tijd voor de optocht. De muzikale omlijsting was in handen van “Excelsior” en
dweilorkest “De Boljeiers “. Ook Clown
Auke was van de partij. Een prachtige
optocht waarbij de foto’s duidelijke taal
spreken ( Kijk ook eens bij de collega’s
van donkerbroek.nl ) De publieksprijs was
voor Buurtvereniging “West Kapelle “ met
Flodder . de 1 e prijs was voor “De Draak
“ Van buurtvereniging ’t Oost, de 2e prijs
viel in handen van “Wemerstraat FM “van
Buurtvereniging “de Wemerkes, de 3e prijs
was voor “Een heidevolkje anno 1920 van
Buurtvereniging “Heidevolkje”.
l Na de optocht werd er een feestje
gebouwd bij Café Donkerbroek tijdens de
Café matinee met Frerik de Swetser.
l Om 14.00 uur begon er een spannende
zeskamp die uiteindelijk gewonnen werd
door team Timmermans. Voor de volledige
uitslag verwijzen we graag naar de feestcommissie.
l ’s Avonds werd er voor de 2e keer een
rondgang gemaakt met de praalwagens
en alles wat daarbij hoorde maar nu met
medewerking van de Bazuin.
l Tsjuster Rocksum bestaat nu vijf jaar en gaf
daarom na de avond optocht in hun eigen
tent bij de brug hun jubileum concert.
l Vanaf ongeveer 21.30 uur nam coverband
“Broadway “ het stokje over en bouwde
met de bezoekers een knap feestje. Ook
deze avond klaagde niemand over droge
kelen.
ZONDAG 12 SEPTEMBER
l Zondagmorgen was er een kerkdienst in de
tent met als voorganger Wieger Baas .Het
thema van de dienst was “Jij bent zo kostbaar “. Gospelband “Sinjael” verzorgde de
muzikale omlijsting. Natuurlijk was er ook
tijd voor koffie en een gezellige nazit.
l Zo’n 200 bezoekers hebben gebruik
gemaakt van de boerengolfbaan bij het
Boerengolf resort Flodder. Niet iedereen
heeft het geheim van de familie Flodder
ontdekt . Kijk hiervoor op de facebookpagina van Op ’Hichte .
l Het laatste woord was aan “Spilersnocht
“ op de zondagmiddag. De tent was afgeladen vol. De voorstelling werd geopend
door een spetterend optreden van een
drietal jongeren die een perfect getimde
powerdance lieten zien. Van dit drietal
gaan we zeker nog veel meer zien en
horen! Er werden 5 sketches opgevoerd
die een prachtig mooie afsluiting van het
dorpsfeest vormde. Lachend naar huis;
mooier kan het niet.

Mooi dat Dorpsfeest Donkerbroek 2018
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Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516
Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

Vakmanschap met passie

Voor al uw:

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

Eindeloos veel
mogelijkheden
Bij iedere woonstijl en in iedere
situatie past een kast op maat.
Quality Parket kan voor u een
kast op maat maken.
U kunt al uw wensen en kleuren
verwerken in een systeem van
een ongekende kwaliteit tegen
een zeer goede prijs!
Laat u verrassen en
stap eens binnen in onze
showroom in Donkerbroek.

Oude Tramweg 15, Donkerbroek
0516 49 1345

www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl
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Flessenactie bij Coop Boonstra
bestemd voor De Bazuin
In het kader om oude instrumenten te vervangen door nieuwe is
inmiddels een statiegeldflessenactie gestart door brassband De
Bazuin in samenwerking met Coop Boonstra.

Elke vijf jaar vieren we in
Donkerbroek het Dorpsfeest. Het
feest heeft de nodige tradities en
vaste gebruiken, maar hoelang
bestaat het al en waar is het uit ontstaan? Daarom deze keer DeZes!
dingen over het dorpsfeest die je
(misschien) nog niet wist.

Deze statiegeldactie loopt nog tot en met 31 december 2018. De Coop
verdubbeld het bedrag wat aan lege flessen en kratten wordt ingeleverd.
Daarom roepen we de 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 gratis
concertje thuis (in overleg met De Bazuin). En op 5x2 vrijkaarten voor het
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 doe uw wekelijkse inkopen bij
Coop Boonstra en doneer uw statiegeld aan brassband De Bazuin! Alvast
bedankt voor uw bijdragen!

Activiteitenverslag multifunctioneel sportveldje
Het is nu al meer dan een jaar geleden dat we massaal met het
dorp hebben gelobbyd om een financiering te krijgen van het
Fonds Ooststellingwerf.

nieuwe school te zijn. Vlak voor het
einde van het schooljaar is de naam
voor de nieuwe school Twirrewyn
bekendgemaakt.
Nu betekent het voor mij dat er
nogmaals een uitstel aanvraag
aan Burgemeester en wethouders
gestuurd moest worden want de
locatie wordt uitgebreid om alle
leerlingen te kunnen huisvesten.
Eind juli is de aanvraag verzonden.
Na een paar telefoongesprekken om
het uitstel uit te leggen en kracht
bij te zetten kan ik melden dat
het is gelukt om een uitstel van
college van burgemeester en wethouders te krijgen. We hebben tot
de zomervakantie van schooljaar
2019/2020 de tijd voor het realiseren van het multifunctioneel sportveldje Donkerbroek.
Vanaf oktober 2018 zal er een commissie worden ingesteld die zich
gaat bezig houden met de inrichting van het schoolgebouw en het
schoolplein. Onderdeel van het plan
voor het nieuwe schoolplein is het
multifunctionele sportveld.
Ik houd jullie op de hoogte van de
ontwikkelingen!

Vorig jaar is er een uitstel aangevraagd omdat er veel onduidelijkheid was omtrent het wel of niet
samengaan van, CBS de Peggebult
en OBS 't Starblok. En hebben we
een uitstel van een jaar gekregen.
Dat zou betekenen dat het multifunctioneel sportveldje dit jaar voor

1 november gerealiseerd had moeten worden.

Gratis “probeerles”
trekharmonicavereniging Paulus
Jakje in Jubbega

proberen. Er staat een gratis les
gepland op dinsdag 2 oktober 2018.
De les begint om 19.00 uur in het
M.F.G. de Kompenije in Jubbega.
Ook een trekharmonica wordt dan
beschikbaar gesteld.

Trekharmonicavereniging Paulus
Jakje heeft voor het komend seizoen weer plaats voor nieuwe leden.
Om te kijken of het een geschikt
instrument voor je is, stellen we
je in de gelegenheid om dat uit te

Om trekzak te kunnen spelen is
kennis van het notenschrift niet
direct nodig. 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

Begin schooljaar 2017/2018 zijn
de scholen in gesprek gegaan
om één gezamenlijke school in
Donkerbroek te worden en na veel
overleggen is het gelukt om een

UW GAZON
Kaal en verbrand
Gazon !! help
De afgelopen zomerperiode is bijzonder
lang en warm geweest. Op zich heerlijk
natuurlijk, ware het niet dat er wekenlang
achtereen geen regen viel. Grote droogte
en lage waterstanden waren het gevolg.
Er werd zelfs gesproken over code rood
in verband met levering van energie, die
beïnvloed door de hoge temperatuur van
het te gebruiken koelwater voor energiecentrales en waterzuivering. Er dreigde een
algemeen watertekort, waarbij een ieder
werd aangesproken op zijn/haar waterge-
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Met vriendelijke groet,
Initiatiefneemster aanvraag
subsidie voor het multifunctioneel sportveldje bij het Fonds
Ooststellingwerf. Marjan Teijema
Arendshorst

proefles ( ook voor verdere informatie) op tel. 0513 463320 of 0513
851228.

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

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

bruik. On-Hollandse toestanden! Zo werd er
afgeraden om op bepaalde momenten van
de dag waterrovende activiteiten, zoals het
besproeien van de tuin, uit te voeren. Vooral
voor mensen voor wie hun broodwinning
ervan afhangt, zoals boeren, tuinders en
schippers, een vervelende situatie. Maar ook
lastig voor de hobbytuinier!
Verdorde gazons
Veel Nederlandse tuinen tonen momenteel
bruine, verdorde gazons. Bij de een heeft
dit te maken met een watertekort en bij
een ander is er door de aanhoudende hitte
pure verbranding opgetreden, ondanks bij
regelmatig sproeien. Kortom, het gazon
ziet er in veel gevallen bijzonder slecht
uit. Met een dergelijk slagveld wil menig
tuinliefhebber beslist niet de herfst en winterperiode in. Maar wat nu te doen?

Het ontstaan
Het eerste echte dorpsfeest zoals
we het nu kennen werd gevierd in
1978. Vijf jaar daarvoor werd in
Donkerbroek het 25 jarig jubileum
van toenmalige Koningin Juliana
gevierd. Men besloot toen om de vijf
jaar een feest te organiseren wat dus
in 1978 voor het eerst gebeurde.
Van 3 naar 4 dagen
Elk dorpsfeest is natuurlijk anders.
Elke feest commissie geeft zijn
eigen invulling aan het feest. Toch is
er elke editie een optocht, versierde
buurten, een activiteit voor de jeugd
en voor de ouderen. Ook het feest in
de tent is in geen enkele editie overgeslagen. De dorpsfeesten duren
vanaf 1993 zelfs een dag langer.
De zondag is aan het programma
toegevoegd. Er is een kerk dienst in
de tent. Vanaf 2013 word het zondag
programma aangevuld met theater.
Wat staat er nog meer
op het programma
Naast de vaste dingen wordt het
programma met de meest uiteenlopende zaken aangekleed. Sport
en spel is er vaak bij. Zo hadden
we volksspelen, stoelendans en een
vier of zeskamp. Ook races met
bedden, vlotten of speciekuipen zijn
gehouden om de krachten te meten
binnen het dorp. Daarnaast is er ook
ruimte voor cultuur. Zo waren er
toneelavonden, country middagen,
modeshows en talentenjachten,
waar de chippendeals optraden. Het
is in elk geval nooit saai.
Waar staat de tent
Het centrum van het feest is toch
eigenlijk altijd de tent. Die is in de
loop van de jaren van locatie veranderd en dan hebben we het niet over
het feit dat de tent in 1983 is weggewaaid. De eerste editie stond de tent
achter het gymlokaal. In 1983,1988
en 1993 stond de tent aan de veerhuisweg waar nu de Helmholtstraat
is. De 4 edities daarna stond de tent
achter het parkeerterrein tegenover
Het Wittehuis aan het einde van de
Posthuisweg. 2018 kreeg de tent
voor het eerst zijn plaatsje op het
nieuwe evenementen terrein aan de
Oude Tramweg.
Optocht
Naast de versierde straten is het
hoogtepunt van het feest toch wel
de optocht. Het aantal wagens varieert tussen de 20 en 30 met een
uitschieter van 37 wagens. Tel daar
nog de individuele deelnemers bij

Nu tijd voor herstel
Op dit moment zijn de temperaturen
gedaald naar normale waarden. Hier en daar
is een regenbui gevallen. Het is nu de ideale
tijd om iets te doen aan het herstel van dat
stukje tuin dat mooi groen hoort te zijn. Als
er nu niets aan gedaan wordt, dan zal het
probleem in het volgende voorjaar alleen
maar groter zijn. Mosvorming en onkruid
slaat namelijk gedurende de winterperiode
vooral toe op zwakke, kale gazons.
Door het volgen van een drietal eenvoudige
stappen ontstaat er een optimaal resultaat
in een relatief korte periode en wordt de
basis gevormd voor een mooi, dicht en
diepgroen gazon.
Stap 1: De bruine, verdorde stukken gazon
openharken of verticuteren. Hierdoor komt
er lucht in de bodem en wordt het dode

op en dan heb je een grote optocht
voor een klein dorpje. Soms zijn de
wagens zelf ook wat groot. Nadat
een radarboot door de straten van
Donkerbroek aan de optocht mee
deed zijn er, naast afmetingen voor
de lengte en breedte, ook hoogte
restricties aan de wagens gesteld.
Er moesten namelijk wel heel veel
bomen worden gesnoeid.
Het feest gaat door
Na een dorpsfeest wordt alles weer
afgebroken en op geruimd. Toch
blijven sommige zaken in ere, ook
na het feest. Denk bijvoorbeeld aan
De Drie Musketiers die 1983 tijdens het dorpsfeest hun eerste officiële optreden hadden en daarna
jaren zijn blijven optreden. Of aan
Tsjuster Rocksum die ook na het
dorpsfeest van 2013 het dorp op
de kop zijn blijven zetten. En dan
wagen we ons niet eens aan de blijvende herinneringen die zijn ontstaan achter de tent.

Geachte
dorpsgenoten,
De zomervakantie is alweer voorbij,
dit betekend dat de Nachtdravers
weer met frisse moed en veel energie gaan beginnen met het vergaderen voor het winterseizoen.
Afgelopen zaterdag 22 september
zijn we gestart met het jaarlijkse
wok uitje. Helaas zonder Mirjam
Bergsma, Marlies Draaistra en
Elbrich Poelsma. Ze zijn bedankt
voor hun inzet bij de Nachtdravers
door middel van het erelid vest van
de Nachtdravers. Ze kunnen zich
vanaf nu ‘erelid van de Nachtdravers’
noemen.
Voor Mirjam, Marlies en Elbrich
hebben de Nachtdravers uiteraard
nieuwe leden gekregen. Harold
Vogelzang, Thymen Visser en
Marleen vd Belt. Deze nieuwe leden
zijn na oud en nieuw gekomen en
hebben het 50 jarige jubileum al
volledig meegedraaid.
Het is u misschien al opgevallen
dat de welbekende ‘Nachtdraversenvelop’ in de dorpskrant zit. De
envelop word in een periode van
15 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/
haar witte Nachtdraverssjaal. Wij
waarderen het enorm als de briefjes
worden ingevuld, zodat wij weer een
leuke/terechte Donkerbroekemer
van het jaar kunnen kiezen en leuke
giften kunnen geven.
De Nachtdravers hopen er weer
een leuk en gezellig seizoen van te
maken en we dat we weer iets kunnen betekenen voor ons dorp. In de
volgende dorpskrant zult u weer een
update lezen van de Nachtdravers.
De Nachtdravers.

materiaal zo veel mogelijk verwijderd.
Stap 2: Hierna de ontstane kale plekken
opnieuw inzaaien met passend graszaad
bijvoorbeeld de hersteller. In veel gevallen
zal het een mengsel zijn dat geschikt is voor
een zonnig gazon.
Stap 3: Het hele gazon, zowel op het graszaad als het bestaande gras, behandelen
met Marathon najaar. Dit is een mineraal/
natuurlijke meststof die ook in deze tijd van
het jaar zeer goed gestrooid kan worden.
Het laat het gras regelmatig groeien en
zorgt ervoor dat de grasmat snel herstelt
Mocht u advies willen neem dan contact
met ons op.
Gertjan en Dilande Hilarius
Gazonbemesting.nl
Buursterlaan 32, 0657869921
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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!
Verhuur van:

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

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

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

www.bakkerijvandermolen.nl

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES
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50 Jarig jubileum ‘de Nachtdravers’
Twee Abrahams en twee Sarahs verwelkomen de bezoekers
zaterdagmiddag 7 juli op een afgesloten deel van de Vosseheer
en de Schapendrift. In, voor, achter en in de steeg naast café
Donkerbroek zijn 7 spellen opgesteld voor de 14 aangemelde
teams voor de zeskamp.
Nadat de wedstrijdleiding het startschot heeft gegeven voor de wedstrijden, strijden 2 ploegen tegen
elkaar op 1 onderdeel. Ondanks het
prachtige weer houdt niemand van
de deelnemers het droog.
Zeskamp:
Aan de vaartzijde vind met de onderdelen “Rodeo surfplank”, “Bungee
running” en “Letter A lopen”, in
de steeg naar de Schapendrift is
de “(Bier)Krattenrace”, terwijl op
de Schapendrift “Dartvoetbal”,
“Tobbedansen” en “Levend Sjoelen”
moeten worden afgewerkt. Vooral
bij onderdeel 2, 6 en 7 is de groene
zeep en het water niet aan te slepen.
Met passie en strijdlust gaan de
teams de uitdaging aan en er wordt
af en toe flink gelachten. Maar ja
wat wil je ook met de teamnamen
als “De Moiden”, “Die Kale is voor
Feyenoord” of “Bonken ohne ende”.
Je moet er maar op komen.
Tenstoonstelling:
Zo rond een uur of drie kan de
wedstrijdleiding de stand opmaken, en zich voorbereiden op het
volgende spel. De uitslag zal pas
worden bekendgemaakt na het volgende onderdeel van de middag: Het
spijkerbroekhangen boven de vaart.
Tot 4 uur kan men de tijd doden
door te kijken in de achterzaal van
het café. Hier lag het volledige
archief van de afgelopen 50 jaar van
de Nachtdravers tentoongesteld.
Natuurlijk kan men ook genieten
van een hapje of een drankje op het
terras van het café.
Spijkerbroekhangen:
Een speciale editie deze keer, want
de winnaar zal niet degene zijn
die het langst blijft hangen, maar
die het dichtst bij de 50 seconden
zit voordat hij of zij het ruime sop
kiest. Het is voor de 36 deelnemers
dus zaak om ook nog te gaan tellen
en het goede moment te kiezen nat
te worden. Duidelijk wordt dat voor
de een 50 seconden langer duurt

dan voor de ander.
Prijsuitreiking:
Nadat de laatste deelnemer is gevallen ging de wedstrijdleiding even
naar binnen de stand opmaken, en
natuurlijk de prijzen te pakken.
De prijswinnaars worden als eerste
bekendgemaakt van de Zeskamp.
Het blijkt de team: “Masters zonder
de Masters” (Jan merte Draaistra,
Niels Poelsma, Johannes van de
Veen, Harm Tel en Gydo Reinders) de
beste score heeft van alle 14 teams.
De winnaars krijgen voor hun prestatie een speciale “Nachtdravers 50
jarige jubileum” medaille om hun
nek hangen, ook krijgen ze nog
eens 10 munten.
Waar ze nog een paar keer met
elkaar proosten op hun overwinning. Ook de prijswinnaar van het
spijkerbroekhangen word bekend
gemaakt. Uiteindelijk blijkt Tjeard
Jongsma met 49,88 seconden het
dichtst bij de 50 seconden te hebben gehangen. Ook Tjeard kreeg als
winnaar een speciale “Nachtdravers
50 jarige jubileum” medaille en nog
eens 4 munten.
Nachtdraverspubquiz:
Op de avond rond 2000 uur
volgt dan nog de speciale
“Nachtdraverspubquiz”. Heeft men
op de middag goed rondgekeken in
het Nachtdravers archief in de achterzaal, dan heeft men een voordeel.
Gydo Reinders de quizmaster stelde
de vragen aan maar liefst 17 teams
die allemaal voor de 1e plek gingen.
Veel vragen gingen over activiteiten, voorzitters, burgemeesters en
over Donkerbroek uit de voorbije
jaren. Team “All stars”, “De lesten”
en “Ereleden en Esther” eindigden
na 5 moeilijke en spannende rondes op de 1e plek met 21 punten.
Er werd een bonusvraag gesteld,
waarvan het antwoord binnen 30
seconden op het papier ingeleverd
moest worden. Team “All stars” wist
de vraag; ‘Wat is de leeftijd van

N381

Informatiebijeenkomst 10 oktober 2018
Verdubbeling Donkerbroek - Oosterwolde

Aannemer Heijmans en provincie Fryslân nodigen u graag uit voor
de informatiebijeenkomst over de verdubbeling van de N381 tussen
Donkerbroek en Oosterwolde.
Woensdag 10 oktober informatiebijeenkomst
Tijdens deze avond krijgt u meer informatie over de planning en werkzaamheden
van de verdubbeling N381 Donkerbroek – Oosterwolde.

Tijd:
Locatie:

20.00 - 21.30 uur
‘t Witte Huis
Geert Wolter Smitweg 20
8435 WG Donkerbroek

n381@fryslan.frl

www.n381.frl

@projectN381

alle Nachtdraversleden bij elkaar?’,
maar met 1 jaar verschil juist op
te schrijven. 301 jaar oud zijn alle
leden bij elkaar en het antwoord van
“All stars” was 300 jaar.
Pieter Meerten Reinders, Marco
Bergsma, Willem Veldkamp, en
Trienke Zandstra krijgen ook de
“Nachtdravers 50 jarige jubileum”
medaille om hun nek gehangen,
ook kregen zei nog eens 10 munten
om de overwinning te vieren.
Nachtdraversjubileumfeest:
Na al deze lichamelijke en geestelijke inspanningen stort iedereen zich
vervolgens in een feestelijke ontspanning, die werd verzorgt door
DJ Arnoud van Noovids. Het feest
is nog tot ver in de kleine uurtjes
doorgegaan.
Voor een foto impressie van deze
feestelijke dag kunt u kijken op
www.donkerbroek.nl of op onze
Nachtdravers facebook.

Buitenspeeldag Donkerbroek
Afgelopen 2 juli hebben de kinderen van Donkerbroek weer kunnen
genieten van het samen buitenspelen.
Ik wil iedereen bedanken die ervoor
zorgden dat het een mooie middag is
geworden en in het bijzonder de vrijwilligers. Dorpsbelang Donkerbroek
en HDTentfeest Donkerbroek hebben allebei voor de helft de kosten
vergoed. Bedankt voor deze financiële ondersteuning. Op 3 september
kreeg ik ook nog een cheque met

Voor dag en Dou opent
BSO Villa Picasso
Donkerbroek is sinds 3 september
een buitenschoolse opvang (BSO)
rijker. Naast dat Donkerbroek een
sterk netwerk van gastouders heeft
is de opvang van kinderen nu dus
uitgebreid. Dit omdat het aantal
gastouders niet toereikend was
voor de opvang van alle kinderen
na schooltijd.

Ook was het voor de gastouders
soms lastig om de kinderen van
school te halen in combinatie met
slapende baby's en kleuters. De BSO
is gevestigd op de gehele bovenverdieping van dorpshuis "Oan'e Feart".
Wat is BSO?
BSO staat voor Buiten Schoolse
Opvang en houdt precies in wat het
zegt: wij vangen uw kinderen op
wanneer de school gesloten is. De
locaties van Voor dag en Dou gaan
open om 5.30 uur en gaan dicht om
22.00 uur. In de tijd dat uw kinderen op school zijn, gaan we dicht.
Is er echter een studiedag of is het
vakantie? Dan zijn we natuurlijk de
hele dag open en bieden we uw kind
een gevarieerde, gezellige dag.
Wat doen we daar?
Kayleigh Bakker, de vaste pedagogisch medewerker van BSO Villa
Picasso, zal uw kinderen in de ochtend uren opvangen, eventueel met
hen ontbijten, een rustige activiteit
aanbieden en dan de kinderen naar
school brengen. Kleuters brengen
we altijd in de klas en we zorgen
voor een goede overdracht aan de
juf of meester. Na schooltijd staat
Kayleigh uw kind op te wachten op
het schoolplein en drinken we op de
BSO wat, eten we fruit en vaak iets
van een koek of cracker. Wat er in
de middag op het programma staat
is iedere dag weer anders! Op onze
activiteitenkalender leest u welke
leuke dingen we zoal doen op de
BSO. De activiteitenkalender krijgt
u maandelijks per mail toegestuurd,
maar kunt u ook bekijken op: http://
www.dagendou.nl/index.php/activiteitenkalender-bso-2018
Samen met de Buurtsportcoaches
van Scala die in Donkerbroek al
diverse sportieve activiteiten op
touw zetten, zullen we dit programma specifiek voor Donkerbroek
kunnen vullen. Natuurlijk kunnen
de kinderen ook zelf spelen op de
BSO. Er is voldoende spelmateriaal
aanwezig om te knutselen, te bouwen, te verkleden of lekker buiten te
spelen. Indien gewenst kan uw kind
om 17.30 uur warm eten.
Hoe flexibel is Voor dag en Dou?
Wij vangen uw kind op wanneer

u dat nodig heeft. Villa Picasso is
van maandag tot en met vrijdag
geopend van 5.30 - 22.00 uur. Naast
deze ruime openingstijden bent u
niet gebonden aan het afnemen van
vaste dagen. We hanteren wel een
minimale afname van 2,5 uur per
maand. De planning van de opvang
geeft u eenvoudig door via een app
op uw mobiele telefoon. Heeft u
met spoed opvang nodig voor de
volgende dag, dan stuurt u tot 22.00
uur 's avonds een bericht naar onze
spoedtelefoon.
Wat kost BSO?
Het uurtarief van buitenschoolse
opvang in 2018 is € 7,41. Wanneer
u werkt of studeert, krijgt u van
dit bedrag een groot gedeelte terug
van de belastingdienst middels de
maandelijkse kinderopvangtoeslag.
Hoeveel u aan toeslagen ontvangt
en wat uiteindelijk uw eigen netto
bijdrage zal zijn, kunt u eenvoudig
berekenen op http://www.dagendou.

een mooi start bedrag bij Coop
Boonstra Donkerbroek. De ene helft
van de flessenactie gedoneerd door
de boodschappende mensen van
Donkerbroek en verdubbeld door
COOP.
Namens de kinderen van
Donkerbroek, bedankt allemaal!
Kijk ook eens op Facebook @buitenspeeldagdonkerbroek.
Ingezonden door Marjan Teijema
Arendshorst

nl/index.php/kinderopvangtoeslagnetto-kosten
Voor wie is Villa Picasso?
Alle schoolgaande kinderen uit
Donkerbroek die naar de nieuwe
school "De Twirrewyn" gaan, zijn
van harte welkom op de BSO.
Hiernaast komen de kinderen van
OBS De Trede die gebruik willen
maken van de opvang, uit school
met een taxi naar Villa Picasso. Zo
maken we er één gezellige groep
van. Zodra er meer dan 10 kinderen
op de BSO komen, krijgt Kayleigh
versterking van een collega.
Aanmelden of eens kijken?
Via www.dagendou.nl kunt u aanmelden. We zullen dan de kennismaking plannen.

Collecte KWF
De collecte voor het KWF
Kankerbestrijding
heeft
in
Donkerbroek en Haule € 1541,64
opgeleverd. Iedereen hartelijk dank
voor uw bijdrage.

Huidtherapeuten behandelen mensen met een zieke of
beschadigde huid vaak op verwijzing van huisarts of specialist.
Voor een deel van de behandelingen kunt u nu ook zonder
verwijzing bij ons terecht.
Behandelingen waarvoor u onder andere in de praktijk voor
huidtherapie Keuning terecht kunt zijn:
- Acne
- Elektrische epilatie
- Coagulatie van o.a verwijde vaatjes en steelwratjes
- Manuele lymfe drainage
- Oedeemtherapie
- Het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen
- Camouflagetherapie
- Littekentherapie
- Zonbescherming- voorlichting en adviezen
Epaper:(www.boomregionaleuitgevers.nl)

Naast behandelingen geven wij ook voorlichting en adviezen.
Kijkt u voor meer informatie op onze website.
Vosseheer 7
8435 WL Donkerbroek 085-877 06 88
www.huidtherapie-keuning.nl
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl
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‘t Witte Huis
DONKERBROEK

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

Bouwkundig Bemiddelingsburo

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

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

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

www.kootstra.info
(0516) 491816
(06) 13012147

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

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
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Stichting Ondernemerscentrum Donkerbroek
maar wilt. En er is genoeg parkeerruimte voor de deur.
Dus, wilt u een eigen onderneming beginnen, lesgeven in een
vreemde taal of muziekles geven, of
heeft u behoefte aan meer ruimte
voor uw reeds bestaande onderneming, neemt u dan contact op met
Stichting Ondernemerscentrum
Donkerbroek aan de Schapendrift
1d. U kunt natuurlijk ook alle informatie vinden op de website www.
defabriekdonkerbroek.nl.
Lia Braber
Zegt u eens eerlijk, weet u wat
er zich in de oude zuivelfabriek
allemaal afspeelt? O, u weet het
wel. Nou, ik had echt geen idee.
Daarom heb ik gevraagd of ik
een keer langs mocht komen bij
de heren van het bestuur van de
Stichting Ondernemerscentrum
Donkerbroek. De heren Speelman,
Rooks, Kazemier en Bosma ontvingen mij hartelijk met een kopje
koffie.
Het bestuur draagt zorg voor het
goed onderhouden van het fabriekspand. Pieter Rooks is inmiddels 21
jaar als bestuurslid bij de stichting
betrokken geweest en draagt nu
het stokje over aan een nieuwe penningmeester.
De melkfabriek in Donkerbroek is
gebouwd in 1955 en heeft als een
van de modernste fabrieken van
Nederland tot 1986 dienst gedaan
als zuivelfabriek.Vier jaar later (om
precies te zijn op 8 mei 1990) is
de Stichting Ondernemerscentrum
Donkerbroek opgericht door dhr.
J. Jansma, dhr. T.Hofstra en dhr.
G. Van der Veer welke het bestuur
vormden. De stichting heeft als doel
het verhuren van bedrijfsruimten
en het verlenen van diensten aan
(startende) ondernemingen. Dit ter
bevordering van de werkgelegenheid in Donkerbroek. Dit laatste
heeft zich bewezen door de ontwikkeling van een aantal bedrijven
welke als starters bij de Stichting
zijn uitgegroeid tot bedrijven welke

zich elders hebben gevestigd en zich
inmiddels op internationale markten begeven, zoals Aludon, Metis en
Frissian Egg.
Op dit moment zijn er 17 bedrijven
en bedrijfjes gevestigd. Voorzien van
stroom, internet en bijna allemaal
van eigen toiletruimte. De stichting Snert heeft hier al vele jaren
zijn onderkomen. Vlak na de oorlog
werd er al snert gemaakt in de zuivelfabriek. Toen de zuivelfabriek in
1986 dicht ging zijn de machines
aangeboden door de toenmalige zuivelfabriek en is de Stichting Snert
opgericht.
De oude melkfabriek is inmiddels
een multifunctioneel onderkomen
voor diverse bedrijven. De vraag
naar bedrijfsruimten is inmiddels
wel enigszins gewijzigd.Diverse
ruimten zijn opgesplitst in kleinere ruimten waardoor er meerdere
huurders zijn gehuisvest in kleinere ruimten. Dat dit in de grote
steden zoals o.a. Den Haag gebeurt
met oude fabriekshallen wist ik wel.
Maar dat wij in Donkerbroek ook
zo’n unieke plek hebben wist ik niet
en ik vind het fantastisch.
En natuurlijk wil ik nog noemen
waarvoor u allemaal terecht kunt
bij de Stichting. Kantoorruimte,
bedrijfsruimte en opslagruimte
. Er zijn afsluitbare opslagboxen
beschikbaar vanaf 10 vierkante
meter. Deze kunt u zelf op eigen
gelegenheid bereiken wanneer u

Zomeravondconcert Excelsior

Gratis fietsroute
‘De Turfroute’
Met het e-book ‘De Turfroute' zet
het Recreatieschap Drenthe, in
samenwerking met Appelscha 3.0 en
de gemeente Ooststellingwerf, een
nieuwe vorm van fiets(knooppunten)
routes voort. Het e-book over de
Turfroute is het vijfde in de reeks
ebooks over waterwegen in en om
Drenthe. De boeiende geschiedenis van de Turfroute vormt de
basis van vijf nieuwe fietsroutes
en een wandelroute in NijberkoopOldeberkoop. Startpunt is steeds
een plek aan het kanaal. Het e-book
is vanaf nu gratis te downloaden
via www.drenthe.nl/ebooks. Het is
gemaakt voor gebruik op een tablet.
Vanaf de 17e eeuw werd het veen
op grote schaal afgegraven om turf
te winnen, lang de belangrijkste
brandstof in ons land. Turfwinning
is alleen mogelijk door het graven
van kanalen voor de afwatering van
het veen en het vervoer van de turf.
De Turfroute is ook ontstaan uit
deze verveening. Een tocht langs het
kanaal is een reis door de geschiedenis van Zuidoost-Friesland en
de aangrenzende regio’s. Met het
e-book komen de verhalen tot leven
en dat maakt de fietsroutes extra
aantrekkelijk.
Het ebook ‘De Turfroute’ is ontstaan uit een gezamenlijk initiatief van Appelscha 3.0, de
Gemeente Ooststellingwerf en het
Recreatieschap Drenthe.
Het e-book is vanaf nu gratis te
downloaden via www.drenthe.nl/
ebooks. Het is gemaakt voor gebruik
op een tablet.

Ook zo’n last gehad van
Ealjebijen met het warme weer?

Toch valt het mee. Ze zijn ook nuttig en helpen ons van veel ongenode
insecten af. Je kunt wel stellen “ze vangen ons de vliegen af” Een hele
maaltijd ontdekte ik tijdens een broodje om een uur of twaalf. Binnen
enkele tellen ontlede deze Ealjebij een behoorlijke vlieg. Ons achterlatend met wat restjes.

Erik Nijholt pakt zilver op NK zwemmen
Het gloednieuwe zwemcomplex in Amersfoort, de Amerena, was
decor van het Nederlands Kampioenschap zwemmen. En dat het
over een snel bad beschikte bleek wel uit de diverse Europese
records voor de paralympische zwemploeg.

Op dinsdag 10 juli jl. gaf muziekvereniging Excelsior een buitenconcert. Dit jaar vond het optreden plaats op het veldje in de
Buursterlaan, tegenover de Oude
Hof.
’s Morgens zag het er niet naar uit
dat het concert doorgang kon vinden, het regende pijpenstelen, maar
naarmate de dag vorderde begon
het steeds zonniger en warmer te
worden en werd het een prachtige
zomeravond. Ondanks een belangrijke WK-wedstrijd (voetbal) was er
behoorlijk veel publiek aanwezig,
wat een gezellige sfeer opleverde.
Er werd gestart met Yellow
Mountains, een rustig nummer
van Jacob de Haan. Verder werden onder andere een medley van
Marco Borsato (met de hits “Je hoeft
niet naar huis vannacht”, “Afscheid
nemen bestaat niet” en “Dromen
zijn bedrog”), Puttin’ on the Ritz
(van onder andere Robbie Williams)
en Radar Love van The Golden

Earring ten gehore gebracht. Simon
speelde een prachtige solo op de
trombone met het nummer “Avond”
van Boudewijn de Groot en tijdens “Hello Merrylou” liet dirigent
Koop Schokker zien niet alleen met
de baton (dirigeerstok) overweg te
kunnen, maar voor een solo op de
eufonium zijn hand ook niet om te
draaien.
Guus Meeuwis en Vagant kwamen
voorbij met de hits “Het is een
nacht”, “Verliefd zijn”, “Ik wil met je
lachen” en “Ik tel tot drie”. Het stuk
BZN Forever, wat bij velen erg in de
smaak viel en bestond uit “Rockin’
the Trolls”, “Waltzing Maria”, “Just
an illusion”, “The old Calahan” en
natuurlijk “Mon amour” bracht ook
bij Schokker jeugdherinneringen
boven.
Er waren meer nummers ingestudeerd dan er in dit uur pasten, dus de
overige stukken houdt Donkerbroek
nog tegoed van Excelsior. Er komen
vast meer gelegenheden.

De 24-jarige Erik Nijholt uit
Donkerbroek, uitkomend voor
DZ&PC Drachten. kwam uit op de
afstanden 100, 200, 400 en 1500 m
vrijeslag.

mate spannende race. Halverwege
de race kwam Erik langzaam, maar
zeker in de buurt van de zwem-

mer die in derde positie lag. Maar
ondanks een verbluffende slotsprint
kon Erik de moegestreden zwemmer net niet te pakken krijgen in
het zicht van de finish en eindigde
als 4e in 16.08.65. Een forse verbetering van zijn persoonlijk record.

Op de eerste dag kwam Erik uitstekend voor de dag. Met een tijd
van 1.53.94 op de 200 m vrijeslag
plaatste hij zich voor de A finale. De
beste 8 zwemmers van de series die
‘s ochtends werden gezwommen,
mochten ‘s middags uitkomen in
de A finale. En ‘s middags ging het
nog een stukje sneller, 1.53.08, dit
leverde een 6e plaats en een persoonlijk record op.
De volgende dag stond de 400 m
vrijeslag op het programma. Met
een gecontroleerde race plaatste hij
zich als 1e voor de A finale in een
tijd van 4.03.81. Jammer genoeg
kon hij dit in de finale niet vasthouden, maar een zilveren plak was ook
een uitstekend resultaat. Zijn tijd
4.02.06.
Op de derde en laatste dag zwom
Erik de 100 m vrijeslag en 1500 m
vrijeslag. De 1500 m werd een uiter-

Erik Nijholt (links) met de zilveren medaille op het podium van de 400 m
vrijeslag. Foto is gemaakt door trainer Rinze Smit.
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Dames en Heren kapper
Haarkleur-specialist
Balayage
Kleurcorrecties
Make-up
Schapendrift 6A, 8435WK Donkerbroek 0516491550

Kijk voor onze openingstijden en
het maken van een afspraak op
Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren
• PVC en isolatie

• Timmerhout

• Etc.

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

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

iTOVi-bodyscan
Aroma therapie
Raindrop massage
Essentiële oliën
van Young Living

www.dekappersjop.nl
0516491550

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

Hout met FSC keur mogelijk

Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen
www.dundelle.nl / info@dundelle.nl
Mjumsterwei 16
9243
SK Bakkeveen
0516
541493
www.dundelle.nl / info@dundelle.nl
0516 541493

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

Voor auto en motorrijlessen:

Midgetgolf:
18 Midgetgolf:
holes wedstrijdbaan

Met18verschillende
hindernissen
holes wedstrijdbaan
Uitdagend
spel voor
jong en oud
Met
verschillende
hindernissen
Omringd
metjong
bankjes
Uitdagend
spel voor
en oud
Omringd
bankjes
Kleine met
speeltuin
Kleine speeltuin

Openluchtzwembad:
25 meter bad
Openluchtzwembad:
Ondiep
25
metergedeelte
bad
Springkuil
Ondiep
gedeelte
met Springkuil
2 springplanken en
metonderwater
2 springplanken
en
vensters
onderwater vensters

Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt uit
vooractiviteit
een adempauze
met een wandeling
kop koffie of
of fietstocht
een verfrissend
ijsje. uit
Na een leuke
of een heerlijke
nodigt drankje
het terrasofnodigt
voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje.

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

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

Helden met sokken

Samenwerking jeugd
Ook bij de jeugd is de samenwerking met VZK uit Haule aangehaald.
Alle jeugdploegen, en ze zijn in alle
“klassen” vertegenwoordigd, hebben
de titel Donkerbroek/VZK danwel
VZK/Donkerbroek. (De naam van de
vereniging die vooraan staat geeft
de speelplaats aan; dus Donkerbroek
of Haule).
Dit betekent niet dat het allemaal
“dorpgemengde teams” zijn. Dus
spelers uit beide dorpen. Onze C1 en
D1 bijvoorbeeld bestaat geheel uit
spelers (m/v) uit Donkerbroek. Het
geeft wel de mogelijkheid simpel 1
of 2 spelers (naargelang het aanbod)
toe te voegen aan het gemengde
team als deze bij de vereniging in
eigen dorp staat ingeschreven. Snap
u ????

Start seizoen
Het Ooststellingwerf toernooi, op de
zaterdag voorafgaand aan de competitie, kreeg dit jaar een wat andere
invulling. Door de droogte van afgelopen zomer mochten de hoofdvelden van de Ooststellingwerfse sportverenigingen tot aan de 1e competitieronde niet gebruikt worden.
(een verordening van de gemeente).
Lintjo uit Oldeberkoop heeft toen
aangeboden de wedstrijden op hun
kunstgras te spelen. Het toernooi
werd omgebouwd tot 1 oefenwedstrijd voor alle aangemelde teams.
Een mooi gebaar. En niet minder
feestelijk.
Emelten
Niet alleen de droogte baarde
sportvereniging Donkerbroek zorgen. Ook de velden, en met name

19

het veld tegen de wandelbos aan,
werd weer geteisterd door emelten.
DE snack voor de dassen in het
bos. Kortom, het veld moest weer
worden bestreden tegen emelten
en deels opnieuw ingezaaid. Voor
degene die het resultaat heeft aanschouwt: het ziet er nog niet best
uit. Op de delen die nog goed zijn
worden onze wedstrijden momenteel afgewerkt. Dus is het momenteel maar goed dat er geen 3 wedstrijden tegelijkertijd zijn. Jammer
voor de sfeer, mar it is net oars.

Senioren
Volgende maand een blik op de
senioren. Waarom staat senioren
2 met maar liefs 3 verloren partijen stijf onderaan in het klassement? Hebben de dorpsfeesten van
Donkerbroek en de week erna Haule
hier mee te maken????

Competitie jeugd
In de week na het dorpsfeest werden
er diverse competitiewedstrijden
ingehaald. En nu na 3 competitierondes zijn we weer bijna bij.
Afgelopen zaterdag 22 september
werden er op Ontwijk goede zaken
gedaan. Zowel de D1 als de C1 wonnen overtuigend van hun tegenstanders Wez Warber en Fluch D1
(Goutum/Hempens) respectievelijk OWK/ Rodenburg/Sparta C1.
( Oostwold /Leek/ Zevenhuizen).
(Donkerbroek is blijkbaar niet de
enige met een samenwerkingsverbandje).
Overig:
Donkerbroek D2 verloor in reusachtig Leeuwarden van Pallas ’08
met 5-3.
De E1 verloor in het mooie
Drentsche Zuidwolde met 7-4 van
ZKC ’19. (volgend jaar 100-jarig
bestaan?!?)
De F1 won uit bij LDODK in
Gorredijk met maar liefs 7-11.
GROTE Klasse.
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Eindstanden
Veldcompetitie najaar 2018
Pupillen C1
Hoogkerk/Nic C3
Olympia (T) C1
Donkerbroek C1
OWK/Rodenburg C2

2
3
2
3

4
4
2
0

Pupillen D1
OKO/Bies D1
DTS (S) D2
Donkerbroek D1
Wez Warber & Fluch D1

2
1
2
3

4
2
2
0

Pupillen D2
Drachten D2
Donkerbroek D2
De Graneat D1
Pallas ’08 D2

2
2
3
3

4
2
2
2

Pupillen E1
ZKC ’19 E1
Donkerbroek E2
SCO E5
Moedig Voorwaarts E1

3
3
3
3

6
4
2
0

Pupillen F1
OKO/Bies F1
Donkerbroek F1
LDODK F2
DES (N) F1

2
2
3
3

4
4
2
0

Senioren 1
Roreko 1
Club Brothers 1
Donkerbroek/VZK 1
Dio 1
WSS 1
TFS 1
Vitesse (Be) 1
SD) (S) 1

3
3
2
3
3
3
2
3

6
6
4
4
2
0
0
0

Senioren 2
KIOS (R ) 3
Kinea 2
AVO 5
DE Pein 2
Dio 2
Olympia (T) 2
VZK/Donkerbroek 2

3
2
2
1
2
3
3

6
3
2
2
2
1
0

Kantine
Is weer goed bezet. (maar mogen
de medewerkers niet herkenbaar in
beeld vanwege nieuwe wetgeving)
Website
Voor alle kampioensfoto’s, algemene info en rangen en standen en
wat meer naar 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 !!!
Herfst
Oktoberfesten?
Jaarvergaderingen

Warming up Donkerbroek D1

dorpskrant.opehichte@gmail.com
Viswedstrijd hengelsportvereniging De Kleine Dobber Combi sporters
Zaterdag 21 juli, de weersberichten beloven ons een warme dag.
Naast dat het een warme ochtend
zal gaan worden, hopen wij ook
op goede vangsten. Vandaag zijn
er 9 man komen opdagen om in
wedstrijdverband een hengeltje uit
te werpen.

World Cup winst
voor Tristan Bangma
Tandemstoker Tristan Bangma uit
Donkerbroek wint met zijn piloot
Cor van Leeuwen de wegrace van de
laatste Worldcup van dit seizoen in
het Canadese Baie-Comeau.

hij het toch vol te houden. Met deze
overwinning wisten ze bovendien
het eindklassement van de World
cup te winnen.

Na een 7e plaats op de tijdrit stonden Bangma en Van Leeuwen 2
dagen later vol vertrouwen aan de
start van de wegrace. Het andere
Nederlandse koppel Fransen en Ter
Schure reden lang alleen voorop.
Dat het was aan de andere landen
om hen terug te halen. Ze werden op de laatste klim teruggepakt
waarna er met nog 3 km te gaan
nog 4 koppels overbleven welke uiteindelijk gingen sprinten voor de
winst. Bangma en Van Leeuwen
pakten de winst voor de Britten
Bate en Duggleby en de Spaanse
wereldkampioenen Avila Rodrigeuz
en Font Bertoli. Voor het Duo een
gedenkwaardige overwinning, want
Tristan verloor 15 km voor de finish
zijn zadel. Voor Tristan was het
vanaf dat moment dubbel afzien
maar met meest staand fietsen wist

Dammen
De onderlinge competie is weer
van start gegaan met enkele verrassende
uitslagen.Ondanks
schijfwinst
van
J.D.Klooster
wist J.Smid toch nog remise te
behalen.L.Snyder speelde een prima
party tegen B.v.Ek 2-0.L.vd.Sluis
en J.Sikkens kwamen in tydnood
remise overeen.J.Klooster behaalde
in de opening een schijf winst maar
H.hoks wist deze terug te winnen
en kwam daarna remise overeen.
G.Poortinga en J.D.Klooster speelden op het scherps van de snede en
na 72 zetten werd het 1-1. B.v.Ek
speelde tegen J.Sikkens in gelyk
opgaande party remise. Heb je ook
zin in een avondje dammen? Je
bent welkom op dinsdagavond in
Dorpshuis Oan ‘e Feart.

Het viswater waar we vandaag ons geluk beproeven is het
Hearrenfeanster kanaal, aan het
Greebepad. Zon in de rug, een licht
briesje dwars over het water; wat
kan het mooi zijn.
Na het startsignaal gaan de beaasde
haken de diepte in. Vervolgens worden de ballen lokvoer erachteraan
gegooid. Een lichte stroming in
het water zorgt er voor dat het voer
verspreid wordt. Door hier met de
beaasde haak overheen te driften
wordt de vis getriggerd tot azen.

En dat dit werkt blijkt al gauw: er
wordt vis gevangen! Aan het eind
van de wedstrijd, 11.30 uur, wordt
de gevangen vis gewogen. De volgende hoeveelheden kwamen deze
ochtend boven water:
Jouert Hoekstra
4700 gram
JW vd Molen
3630
Jan Rozenberg
3440
2540
Henk Hoekstra
Graddus Schievink
1570
Piet Douwsma
1250
Berend Joustra	  600
Teun de Vries	  500
Joop Boltjes	  470
Na een warme ochtend nemen we
om 12.30 afscheid van elkaar, en
spreken af de komende wedstrijd 22
september er weer bij aanwezig te
zullen zijn.
Bestuur hengelsportvereniging
De Kleine Dobber Donkerbroek.

openen
het seizoen met
softbal

De eerste lessen zijn inmiddels
achter de rug. De dames zijn t/m
oktober te vinden op het sportveld
van SV Donkerbroek waar zij softbal lessen volgen van trainer Hans
Reijgersberg van honkbalvereniging Drachten - Diamonds.
Het is dit seizoen gelukt een wisselend programma neer te zetten.
Na de softbal lessen verhuist de
groep sporters naar de gymzaal voor
een serie zumba lessen van Ben
Vieberink. Ben heeft vorig seizoen
ook zumba lessen gegeven en iedereen was daar zo enthousiast over
dat hij dit jaar terug komt. Naast de
zumba lessen gaat Ben in maart en
april yoga lessen geven. Daar tussenin zitten nog 2 maanden boksen.
Het seizoen eindigt, als alles loopt
zoals het moet, met fitness lessen.
Hierover later meer.
Het is ook mogelijk om per module
deel te nemen aan de combi sport.
Interesse in èèn van boven genoemde sporten? Dan is het mogelijk om
daaraan deel te nemen. Er telt voor
sommige modules wel een maximum aantal deelnemers. Het is dus
belangrijk om snel op te geven.
Voor meer informatie kijk op de
Facebook pagina: combi-sport SV
Donkerbroek of neem contact op
met Elly Oosterhof.
Overzicht seizoen 2018 - 2019
september - oktober
softbal
november - december
zumba
januari - februari
boksen
maart - april
yoga
mei - juni
fitness
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Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

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

Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

www.kittysplaza.nl

h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk

Wij staan voor u klaar.

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

Koelkasten

