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Info avond N381 druk bezocht

Woensdag 10 oktober zat de zaal van het Witte Huis vol, bij
de voorlichting over de verdubbeling van de N381. Deze avond
kwam Jan Jelsma van Heijmans uitleggen wat de werkzaamheden rond de N381 in gaan houden.
Heijmans was ook verantwoordelijk
voor het gedeelte van de N381 bij
Appelscha. Wat nu al te zien is bij
Donkerbroek zijn de voorbereidende werkzaamheden. De duiker die
onder ’t west door gaat en de waterberging moeten verplaatst worden
om ruimte te maken voor de nieuwe

tunnelbak. Deze komt namelijk 25
meter vanaf de huidige bak, aan de
dorpszijde te liggen. Dit in tegenstelling tot de rest van de nieuwe
rijbaan richting Oosterwolde die
aan de westkant komt te liggen.
Om de tunnelbak te kunnen graven

en het verkeer door te kunnen laten
rijden wordt er een bypass aangelegd. Deze bestaat uit de nieuwe
op- en afritten voor de nieuwe tunnelbak en een weg die met een tijdelijke brug aan de Drachten zijde
de tunnelbak oversteekt. (Zie ook
de artist’s impression.) Om deze
brug aan te kunnen leggen wordt
de weg in februari een weekend
afgesloten. In het lege (witte) gebied
kan Heijmans het eerste deel van de
tunnelbak gaan bouwen. Wanneer

de overgang over de nieuw tunnelbak klaar is wordt de bypass opgeruimd en kan het laatste deel van de
tunnel worden afgemaakt.
De nieuwe rijbaan richting
Oosterwolde komt aan de westzijde te liggen. De aanleg start bij
Donkerbroek en gaat dan richting
de Drie Tolhekken. Tijdens het aanleggen wordt de nieuwe vangrail
alvast geplaatst zodat het verkeer op
de N381 gewoon met 100 kilometer
per uur door kan rijden. De tunnel
bij ‘t Hogezand hoeft bijna niet te
worden aangepast en zal voor fietsers gewoon open blijven tijdens de
bouw. Dit kan door het gebruik van
een fietscontainer. De tunnel bij de
Balkweg is een grotere uitdaging.
Hier zal de onderdoorgang moeten
worden verlengt. Dit is een grote
klus waarbij er goed op gelet moet
worden dat de polder, die de tunnelbak droog houdt, niet lek word
gemaakt. Dit houdt dan ook in dat
de Balkweg 3 maanden afgesloten is
vanaf april.
Eind 2019 is de nieuwe rijbaan klaar
volgens de huidige planning. Begin
2020 word het verkeer omgezet van
de huidige naar de nieuwe rijbaan.
Dan wordt in 4 maanden de huidige
rijbaan aangepast zodat deze goed
afwatert voor het vierbaans systeem.

Artist’s impression van de bypass van ‘t West over de N381

Tijdens de informatieavond werden
er op een aantal momenten kritische vragen gesteld door aanwezigen. Bij de vorige werkzaamheden aan de N381 zijn er nogal wat
zaken fout gelopen en dat willen
omwonenden nu graag voorkomen.
Jelsma gaf aan ook graag problemen
te voorkomen. Dit willen ze doen
door actuele informatie beschikbaar
te maken via een speciale N381 app
en een email nieuwsbrief van de
provincie waar belangstelleden zich
voor kunnen aanmelden. Als alles
dan volgens planning gaat, rijden
we 3 juli 2020 zonder enig ongemak
vierbaans naar Oosterwolde. Nog
eventjes volhouden dus.w

Gezellig gezelschap
De dagen worden korter en de
avonden worden snel donker en
duren voor het gevoel dan ook
steeds langer. Of het zomertijd is
of blijft bestaan in de toekomst,
dan wel een wintertijd gaat worden, de donkere dagen voor kerst
komen er aan. Welk gedeelte van
onze bevolking dit het meest voelt
en daar mee te maken krijgt, zijn
de ouderen en dan met name de
alleenstaanden.
Op dit moment telt Nederland
ruim drie miljoen vijfenzestig
plussers waarvan driekwart miljoen tachtig plus inwoners. De
voorspellingen voor het jaar twee
duizend veertig zijn nu dat er dan
bijna vijf miljoen mensen wonen,
welke ouder zijn dan vijfenzestig. Van dit aantal zijn er in dat
jaar dan twee miljoen ouderen
op dat moment tachtig jaar en
ouder. De levensverwachting van
de kinderen, welke de komende
jaren worden geboren, is voor de
mannen tachtig jaar en voor het
sterke vrouwelijke geslacht wordt
dit drieentachtig lange jaren.
Van deze groep vijfenzestig plus
mensen wonen er globaal vijftig
procent nu alleen en dat houdt
in dat eenzaamheid om de hoek
komt kijken, er komt uiteraard
niemand of heel weinig bij de
alleen staande om de hoek kijken.
Van de groep vijfenzeventig en
ouder voelt vijftig procent zich
zeer eenzaam en vooral sociaal
eenzaam. Eenzaamheid heeft nare
gevolgen voor de algemene conditie/gezondheid t.w. bloeddruk verhoging en depressief gedrag komt
veel voor.
Genoeg cijfers en aantallen. Het
kan in heel veel gevallen anders
en beter. De ouderen en alleenstaanden onder ons kunnen contacten zoeken en vooral die goede
gelegenheden opzoeken, welke
voor hen worden georganiseerd.
Probeer eens een etentje voor
oudere echtparen en alleenwonenden in de eigen buurt of in
het dorp. Ga eens een samenkomst bezoeken, in welke vorm
dan ook. Dit kan zijn een lezing
of toneel, film, muziek, excursie of bezoek aan een wekelijkse
soos op cultureel of kerkelijk basis.
Vraag de buren, kennissen, familie
voor meerijden in auto of meehelpen voor regelen bus of taxi
vervoer. Voor de jongeren is een
taak weggelegd om bij regelmaat
eens de alleenstaande ouder op
te zoeken en even een uurtje een
praatje met een kopje thee te doen.
Gezelligheid kent geen tijd in deze
moderne snelle maatschappij. Het
kost geen groot kapitaal, maar
krijgen er wel grote dankbaarheid
voor terug.
De klokkenluider.
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FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever
dit schriftelijk in bij Wilma Verlaan (Herenweg 39)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Wij willen iedereen bedanken voor de vele
blijken van medeleven en steun die we hebben
ontvangen in de periode dat

Johannes

Snertakties 2018/2019
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:

27 oktober Gymnastiekvereniging Haule
17 november VZK
8 december Excelsior
12 januari SV Donkerbroek
2 februari Chr. Brassband de Bazuin
23 februari IJsclub Haule
16 maart HOP oudejaarsvereniging Haule

ziek was en na zijn overlijden.
Het is hartverwarmend.

Na een kort ziekbed is overleden
onze buurtgenoot

Iemie de Jong en kinderen

Wiebe Dijkstra

Beste mensen,
Bedankt voor al die mooie kaarten die we kregen
voor ons 60 jarig jubileum.
Ook namens de kinderen hartelijk bedankt.

Wij wensen de naaste familie veel sterkte.
Buurtvereniging Herenweg 1.

Hette en Zus Teijema

Tot ons grote verdriet hebben we
afscheid moeten nemen van

Liesbeth Veldkamp-Herder
Ze is altijd op haar eigen openhartige en bijzondere wijze actief geweest binnen onze kerk.
Tijdens haar laatste maanden als ouderlingkerkrentmeester, moest ze door haar ziek zijn,
stoppen met haar werk. Liesbeth bleef zo lang
ze kon meevieren, meeleven, meedenken en
betrokken bij het wel en wee in onze gemeente.
Dankbaar zijn we voor al het werk dat zij binnen
onze gemeente heeft gedaan.
Wij wensen Roel, kinderen en kleinkinderen
veel sterkte en Gods nabijheid toe.

Hierbij willen we iedereen bedanken Voor de
kaartjes, bloemen en het bezoek na het overlijden
van Franke.
Daarnaast iedereen bedankt voor de steun na de
brand, dat er zoveel mensen met ons meeleefden.
Vriendelijk groeten,
Attie, Marco en Jordi

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule.

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

Donkerbroek, 7 oktober 2018

UITVAARTVERENIGING
DRAAGT ELKANDERS LASTEN
DONKERBROEK
Voor het verzorgen van Uitvaarten en Crematies kunt u
een beroep doen op onze vereniging.

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
De volgende krant verschijnt
op of rond 23 november 2018.
Kopij inleveren kan t/m 18 november 2018

Wie kent?? Wij zoeken Hillie Meijering voor een reünie
van kinderdagverblijf Joepie
in Hoogezand. (Haar achternaam kan intussen gewijzigd
zijn.) Graag bellen naar Greetje
Kroon: 06-14613027

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

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

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

VERKRIJGBAAR BIJ:

Bode:

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

U kunt Sanne de Ree, diëtist en
voedingskundige bereiken middels:
Telefoon : 06-30375766
Email : info@sannederee-dietist.nl

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

Consulten zullen op afspraak
worden gehouden bij
Huisartsenpraktijk Donkerbroek,
Herenweg 43, 8435 WP Donkerbroek

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

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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Een echt snertdorp

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
23 november 2018
Kopij inleveren kan t/m
18 november 2018

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?

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 18 november
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.

Door Wiebe de Jong
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

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 sne-

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.

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

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

den 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
gebruikt voor het opscheppen van
de snert. Het venten gebeurd nu
in roestvrijstalen dubbelwandige

gamellen die overgenomen zijn van
defensie.
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 het 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

Snert afmakers
De snert van de snertactie is elke
drie weken gelijk, maar niet iedereen eet de erwtensoep gelijk. De
basis snert kan ongelofelijk veel
manieren worden afgemaakt. Op
facebook vroegen we naar de favorieten van Donkerbroek dit zijn zes
manieren waarop Donkerbroek zijn
snert afmaakt
De minimalistische finishing
touch
Rookworst en zout en bij het bord
nog wat maggi. Als iets goed is
waarom zou je dan nog meer toevoegen?
Het mag wat groener
Soepgroente met een pakje groetensoep met worst en rookworst. Wat
meer ”bite” en zo wordt de soep nog
een stukje groener.
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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.
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
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.
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
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.
De stichting is stiekem best trots op
de sociale functie van de snertactie.
Je werkt veel samen als vereniging
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.

Spek op de soep binden
Prei, spekjes en groentebinder. Wat
meer pit door de spekjes en prei
en nog wat meer binding voor een
extra stevige soep.
Voorjaarssnert
Pakje lente-uisoep, rookworst en
ribbetjes. Met lente-uitjes moet je
snert wel meer naar voorjaar smaken.
Mag het wat meer zijn?
Spek, rookworst, grovere verse
worst, roggebrood, bouillon blokjes.
Zo kleed je de soep flink aan en heb
je van 1 liter snert nog veel meer
plezier.
Fantasie van de kok/koelkast
Alles wat in de koelkast ligt op voorwaarde dat het lekker is. Chorizo,
paprika, courgette en prei. Zo is de
snert elke keer weer anders en verveelt hij nooit!
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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

Voor auto en motorrijlessen:

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

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

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

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.

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

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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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 worden 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.

De nieuwe uitgave van de fotokalender Donkerbroek is bijna
klaar. Met het oude foto-materiaal is weer een prachtige
kalender samengesteld met
foto’s uit de afgelopen eeuw.
Op de voorkant van de kalender
een foto van peterolieboer Jan
Veldkamp. In de komende week
zal de kalender worden gedrukt en
afgewerkt. In de maand november
wordt door leden van De Bazuin
begonnen met een deur-aan-deur
verkoop om deze kalender in ons
dorp aan de man/vrouw te brengen. Mede door deze actie hoopt De
Bazuin geld binnen te krijgen voor
het vernieuwen en verbeteren van
hun instrumentarium.
Speciale dank aan drukkerij Pool
uit Wijnjewoude die deze keer een
gedeelte van de kosten sponsort.

Zangavond in
Donkerbroek

Ledenvergadering
IJsclub Donkerbroek op
9 november
Vrijdagavond 9 november houdt
de IJsclub hun jaarlijkse ledenvergadering. Om 20:00 uur zijn alle
leden van harte welkom in Café
Donkerbroek.
De huidige stand van zaken zal
dan uit de doeken gedaan worden

Verschijningsdata Dorpskrant
Verschijning:
• Vrijdag 23 november
• Vrijdag 21 december

en het voltallige bestuur zal zich
voorstellen. Met de komst van
Herbert Daling, Jan de Boer, Theo
Minkes en Aukje van der Weij hebben oudgedienden Pietsje Dijkstra,
Hans Menger en Ivar Anbergen
een enthousiast bestuur bij elkaar
gekregen.
In maart 2018 hebben zij zich direct
waar mogen maken tijdens een
heerlijke ijsperiode waarin volop
geschaatst kon worden. Ook is de
samenwerking met de Nachtdravers
geïntensiveerd waardoor er een
aantal gezamenlijke projecten op
poten kon worden gezet, zoals de
snertactie en het aanpassen van het
ijsbaanhokje.
Voor alle nieuwtjes nodigt het
bestuur u graag uit voor de ledenvergadering, graag tot 9 november!

Het is traditie dat deze zangavonden
met liederen uit Johannes de Heer
plaatsvinden op de 1e advent en op
Palmpasen. Zondag 2 december is
het 1e advent en dan hebben we dus
weer een zangavond. Het is inmiddels al de 48e keer dat er een zangavond gehouden wordt. Naast deze
liederen uit de bundel van Johannes
de Heer worden er ook gedichten voorgedragen. Medewerking zal
worden verleend door de zanger:
Annejaap Soldaat( tenor) W.v.d.
Veen op het orgel. Kleintje Bazuin
zal ook een gedeelte van de liederen
begeleiden. Ook zullen zij solistisch
te horen zijn.
Locatie: Laurenstsjerke,
Donkerbroek
Aanvang: 19.30 uur.
Kom op tijd, want vol is vol.

Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 4 november
9.30 uur: ds. P. Hulshof, Jubbega
Bijzonderheden: koffiedrinken
Woensdag 7 november
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: dankstond
voor gewas en arbeid, dienst in
Laurenstsjerke
Zondag 11 november
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: m.m.v. Eaglefield

Zondag 25 november
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: laatste zondag
kerkelijk jaar
Zondag 2 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 1e advent, koffiedrinken
19.30 uur: mw. A. Kalteren
Bijzonderheden: missionaire zangavond in Laurenstsjerke
m.m.v. kleintje Bazuin

Zondag 18 november
9.30 uur: mw. ds. Y. Riemersma,
Heerenveen
Bijzonderheden: geen

Fotokalender Donkerbroek 2019
met prachtige oude foto’s uit dorp

Op de foto de maand februari van de kalender.

Kerkdiensten

Tsjerkeproat
Over nieuwe wegen …
Afgelopen zomer fietsten mijn zus en ik (ja wel met EO) in de omgeving van Westerbork. [Met elektrische ondersteuning, het waaide
die dag] Iedereen kent het dorp Orvelte wel. Een prachtig mooi oud
dorpje. Maar ik laat me vertellen dat het nagebouwd is.
Toch kwamen we nog echte oude dorpjes tegen. Zo mooi. De oude
huisjes zijn bewaard. De straatjes met hun kinderhoofdjes hobbelen
dat het een lieve lust is. Bankjes staan er voor een genoeglijk praatje.
Eventjes terug in de oude tijd toen we nog tijd hadden.
Het is wel heel bijzonder dat we zulke oude stekjes bewaren. Want er
is al zo veel veranderd.
Rondom het dorp waar ik naar school ging, is het ook anders geworden. En ik kan niet eens meer terug halen hoe het vroeger was.
Toen we vroeger gingen uitvanhuizen bij een oom en tante op de
Tolberterpetten beleefden we dat als een wereldreis. We waren meer
dan twee uur onderweg. Nu ligt er een grote weg en we mogen 130.
Wat een Ferrarisnelheid.
Het tempo van het leven heeft zich versneld.
Nieuwe wegen, ook de N381, verbindt het ene dorp in nog kortere tijd
met het andere dorp. We zijn er blij mee. Maar we leveren ook in. De
mensen die er dicht bij wonen, merken het dagelijks. Het is de prijs
van de vooruitgang.
Alles heeft z’n prijs. De snellere en modernere communicatiemiddelen maken dat we vaker in contact staan met elkaar zonder echt
contact met elkaar te hebben. De eenzaamheid onder alle leeftijden
groeit. Soms raken mensen hopeloos verdwaald en dat veel jongeren
hun eigen levensboek dichtslaan, galmt als een verschrikkelijke kreet
lang na.
Ik ga niet zeggen dat het vroeger beter was. Dat is niet zo. Maar wel is
één beeld voor mij belangrijker geworden. Namelijk: het bankje.
En in mijn gedachten zitten daar twee oude mensen op. Ze zitten op
dat bankje lekker tegen elkaar aan genesteld en ze zeggen niks. Je ziet
dat ze blij zijn met elkaar. Ze hoeven niks te zeggen want ze voelen
zich THUIS bij elkaar.
Tegenwoordig komen er op verschillende manieren nieuwe wegen. De
N381 net zo goed als allerlei communicatiewegen. In die oude Drentse
dorpjes zag ik mensen op een bankje. Met tijd voor elkaar.
Mijn nieuwe weg brengt me vaker naar een bankje. Meer tijd voor
me zelf, meer aandacht voor de ander. Want als alle glans verloren is
geraakt dan telt ‘t meest de zorg en de aandacht. SAMEN …. OP EEN
BANKJE … THUIS …. BIJ ELKAAR. (er is geen woord meer nodig).
ZIJ hebben de weg tot elkaar gevonden. En hoeveel van onze snelle
wegen gaan er niet aan elkaar voorbij? VanAnaarBeter.nl met meer
tijd, zorg en aandacht. Ik zie graag op één van onze bankjes mensen
tegen elkaar aan genesteld. Misschien ontmoeten we elkaar eens ….

Alvast een bericht uit Spanje
Na deze mooie warme zomer hopen we Sint en zijn
Zwarte Pieten weer met de boot te mogen ontvangen
in Donkerbroek. Ze verwachten zaterdag 24 november
om half 2 het dorp in te varen. Houd de volgende krant,
dorpssite en facebook informatie goed in de gaten, want
de Sint en zijn pieten hebben de hulp van Donkerbroek
hard nodig. We hopen dat jullie er allemaal bij zullen
zijn.
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KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

www.postmahoveniers.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!

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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Donkerbroekster lijnrobot
maakt Johan Cruijff

DORPSAGENDA
OKTOBER
27 09.00 uur: Oud ijzer actie Prot. Gem. Donkerbroek-Haule
Snertactie
20.00 uur Dorpshuis: BINGO zaal open om 19.00 uur Hoofdprijs: een goed gevulde winkelwagen.
NOVEMBER
3 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen
8 19.00 uur ‘t Witte Huis: Informatieavond glasvezelaanleg Kabel
Noord
9 20.00 uur Café Donkerbroek: Ledenvergadering IJsclub
Donkerbroek
10 19.00 uur in Pro Rege en de Sintrumtsjerke Federatiefestival door
muziekvereniging Excelsior
17 Café Donkerbroek: Las Bandidas
18 Uiterste inleverdatum kopij Dorpskrant
21 Vrouwen op weg: Lezing door mevr. R. Bakker uit Tijnje over
project Grannies2Grannies.
23 Verschijningsdatum Dorpskrant Op ‘e Hichte
29 14.30-16.00 uur Pro Rege: inloopmiddag Diaconie/Zonnebloem
- muziek

Deze zomer introduceerde ondernemer Gertjan Hilarius uit ons
dorp vol trots ’s werelds eerste en enige volledig GPS-gestuurde
robot die zelfstandig lijnmarkering op sportvelden uitvoert: de
Intelligent One.

zij op een filmpje van het Deense
Intelligent Marking, ontwikkelaar
van de Intelligent One. In dit filmpje is te zien hoe de Intelligent
One het logo van een goed doel op
een Deens voetbalveld aanbrengt.
Uiteindelijk kwamen de programmamakers uit bij het bedrijf van
Gertjan Hilarius “Gazonbemesting.
nl” met de vraag of ze wilden meewerken hun idee te realiseren!

DECEMBER
1 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen
2 19:30 uur Laurenstsjerke, Donkerbroek Zangavond met liederen
uit Johannes de Heer

De Wijkagent
Val op in het
donker en bij
regenachtig weer
De donkere dagen aangebroken. De dagen met slecht zicht
door mist en of regenachtig weer nemen toe. Het zicht
wordt slechter. In dit soort weersomstandigheden krijgen
veel fietsers haast.

De lijnmarkeringsrobot was op dinsdagavond 9 oktober in actie te zien
tijdens de uitzending van De Wereld
Draait Door. Met de Intelligent One
is de afbeelding van Johan Cruijff op
het veld van Sportpark Oostenburg
in Oosterwolde gemaakt.
De Wereld Draait Door (DWDD)

Die combinatie maakt ze extra kwetsbaar in het verkeer, waarschuwt
de politie. Goede fietsverlichting en reflectie wordt dan belangrijk voor
hun veiligheid. Automobilisten en andere weggebruikers zien fietsers
met licht en reflectie sneller. Die zichtbaarheid kan het verschil betekenen tussen wel of niet botsen. Met licht kom je veiliger thuis.

brengt in een serie
uitzendingen
een
documentaire over de
legendarische Johan
Cruijff.
In hun zoektocht naar iets of iemand
die zijn afbeelding op een voetbalveld kon aanbrengen, stuitten

50 jaar
Donkerbroek in het nieuws

Maandagmorgen 1 oktober 2018
was het zo ver in Oosterwolde. Het
was niet eenvoudig een club te
vinden waar nog geen belijning
op de velden stond. En bovendien
een veld wat een paar weken niet
bespeeld hoefde te worden. Cruijff
op de middenstip is natuurlijk fantastisch maar mag officieel niet als
middenstip gelden. De ochtend is
gebruikt om het ontwerp te testen
en om 13:00 uur is de filmploeg van
DWDD daadwerkelijk gaan draaien.
Tijdens de uitzending van DWDD op
dinsdagavond 9 oktober 2018 was
te zien hoe met de Intelligent One
een afbeelding van Johan Cruijff –
ontworpen door BNN-VARA - op het
Friese sportveld werd aangebracht.
Stefan Thilemann van het Deense
Intelligent Marking heeft van het
ontwerp een projectie gemaakt voor
de software van de markeringsrobot. Het resultaat was een haarscherpe afbeelding van Johan Cruijf
op de middenstip.
In het 14e seizoen van DWDD een
mooie ode van onze dorpsgenoot
aan de legendarische nummer 14
van het Nederlandse voetbal.

Collecte
Nierstichting
Bron: Friese Koerier 9 november 1968

De collecte voor de Nierstichting
werd gehouden van 16 t/m 22 september en heeft in Donkerbroek
753,39 euro opgeleverd. Iedereen
hartelijk dank voor zijn/haar bijdrage!

En belangrijk voor de portemonnee: zonder kans op een fikse bekeuring. De politie controleert namelijk regelmatig. Vroeger moest
verlichting aan de fiets vastzitten. Tegenwoordig mag je ook losse
lampjes gebruiken. Een setje (wit voor, rood achter) kost in de winkel
ongeveer € 5,-. Ruim tien keer minder dan het boetebedrag inclusief
administratiekosten).
De regels rond fietsverlichting:
• Vóór een witte of gele lamp, achter een rode.
• De lampjes moeten aan de fiets zitten, of aan je kleding, tas of
rugzak.
• De lampjes moeten goed zichtbaar zijn en recht vooruit en achteruit
schijnen.
• Lampjes moeten continue branden en mogen niet knipperen.
Andere verplichte fietsonderdelen:
• rode achterreflector
• pedalen met gele reflectoren

Bestel nu
alvast uw
medicatie bij
uw huisartsenpraktijk voor
volgend jaar!
In december worden er in
huisartsenpraktijk & apotheek Donkerbroek veel
medicijnen (herhaalrecepten) besteld. Omdat december een drukke maand is,
verzoeken wij niet te wachten tot december met het
bestellen van medicatie. Als
u vroegtijdig bestelt, loopt
u ook niet het risico dat uw
medicatie niet op tijd leverbaar is.

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

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

Muzikale
inloopmiddag
Donderdag 29 november hebben
we weer een inloopmiddag. Sieb
van Lingen komt met zijn trekharmonica en zal voor ons spelen. Hij
neemt een verhalen verteller mee
en dit is Henkie fan de Polderdyk.
Het belooft een gezellige middag te
worden.
Zegt het voort en kom naar deze
gezellige middag. Neem gerust een
vriend of vriendin mee.
Datum: 29 november.
Plaats: Pro Rege, Donkerbroek
Aanvang: 14.30 uur.
Kosten: € 2,00
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verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen
verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

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

&

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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Koelkasten
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Leeuwenbekjes (vlas)

hommels zijn in staat om bij het
nectar en stuifmeel te komen.

Latijnse naam: Linaria Vulgaris
Fryske namme: Liuwebek

Dit stuifmeel nemen ze vervolgens
mee en bij bezoek aan een andere
bloem zorgen ze zo voor de bestuiving. Maar de natuur is slim want

Het bloeiseizoen van de planten
is bijna voorbij. Dat betekent ook
dat de insecten hun kostje moeizaam bij elkaar moeten scharrelen. Maar gelukkig, er zijn nog wel
enkele soorten die nog hun best
doen om zaad te vormen en zo hun
voortbestaan proberen te garanderen. Zo staat er wel zeer opvallend
een prachtige plant met fraaie gele
bloemen en een rood-oranje hartvormige lip te bloeien. Dit is het

er is een kleinere hommel die het
niet lukt om door de opening naar
binnen te komen, en die eet een
gaatje aan de zijkant van de lip en
haalt zo het nectar en stuifmeel
uit de plant. Die hommels hebben de fraaie naam van ‘’inbrekers’’
gekregen. De bloeitijd is dus van
eind september tot soms wel tot
eind november. Opvallend is dat een
plant wel 30000 zaden kan leveren.
Ook bijzonder is dat ze een zeer
sterk en lang wortelstelsel heeft dat
wel tot een meter diep de grond in
gaat. De standplaats is in de meeste
gevallen een berm of een ruigte

die aan de schrale kant is. Vroeger
kwamen ze ook in gewoon grasland
voor. Opvallend is dat ze bijna altijd
in een groepje staan. Dan even over
de naam van vlas Leeuwenbek. Dat
voorvoegsel van vlas is ontstaan
vanwege de vorm van het blad. Dat
heeft dezelfde vorm dan het blad
van vlas.

Leeuwenbekje die vroeger het voorvoegsel vlas had.

Tegenwoordig zijn er ook gekweekte
soorten in het tuincentrum te vinden met allerlei verschillende kleuren. Ook werd ze in de geneeskunst
gebruikt. Heel vroeger werden de
kinderen wel gewassen met een
aftreksel van deze plant, dan waren
ze beschermd tegen allerlei boze
geesten.

Tegenwoordig is dit niet meer zo.
Dan de naam van de plant, als de lip
van de bloem samen knijpt vormt
zich een figuur die lijkt op een
opengesperde leeuwenbek. De nectar van de plant en het stuifmeel
bevinden zich in deze lip. Die is bijzonder taai en de opening gaat zeer
moeizaam open. Alleen de sterkste

UW GAZON

Foto’s Marga

voeding, een compacte grond en minder
luchtbeweging.

Najaarsbemesting
Als het gaat over de grasgroei in het najaar
en de winterperiode, is er nog wel eens
sprake van misverstanden of nalatigheid.
Een veel voorkomende gedachte is dat gras
in deze periodes geen voeding nodig heeft.
En dat is zonde voor het mooie gazon waar
de rest van het jaar zoveel energie in is
gestoken. Voeding speelt jaarrond een zeer
belangrijke rol bij de kwaliteitsgarantie van
het gazon. Met een vitaal en groenblijvend
gazon de winter door; dat is waar najaarsbemesting voor zorgt!
Jaarrond bemesten
Een jaarrond goede bemesting is een manier
om te zorgen voor een optimale grasvitaliteit. Grasvitaliteit is één van de actuele thema’s bij de implementatie van verschillende
Green Deals vanuit de overheid. Hierbij
wordt op een innovatieve manier gezocht
naar een andere, duurzamere manier om
ziekten en plagen te bestrijden. Voor een
grasmat is goede voeding hierbij van groot
belang, waarbij wij durven te stellen dat
juist de najaarsbemesting misschien wel
het meest cruciale bemestingsmoment in
het jaar is.
Gazonziekten bestrijden
Maar waarom is het vitaal houden van het
gazon zo belangrijk? Een van de redenen
is het bestrijden van gazonziekten. Het
najaar en de winter zijn periodes waar
deze ziekten de kop opsteken. Rooddraad
en sneeuwschimmel zijn twee veelvoorkomende schimmels als gevolg van een gazon
met te weinig voeding. We behandelen
enkele symptomen en gevolgen die met een
juiste najaarsbemesting voorkomen kunnen
worden.
Rooddraad
Deze gazonziekte verschijnt vaak bij nat en
broeierig weer als de temperatuur tussen
de 16 en 24 graden ligt. De voornaamste
oorzaken zijn stikstofgebrek door te weinig

Een voorbeeld van sneeuwschimmel
Rooddraad
Rooddraad is te herkennen aan de kleine
gele plekjes die op het gazon verschijnen.
Deze plekjes verkleuren in een later stadium bruin. Bij nat weer zijn deze plekjes
voorzien van een fijn “spinnen”web van roos
mycelium.

Rooddraad close-up
Rooddraad is een typische bladschimmel
waarbij de wortels gezond blijven en het
gras dus zelden dood gaat. Om de visuele
aantasting te beperken adviseren we niet te
lang te wachten met het toepassen van een
goede stikstofgift.
Sneeuwschimmel
Een andere aantasting van het gras in het
najaar of de winterperiode is sneeuwschimmel. Laat je niet misleiden door de naam,
want deze schimmel kan ook optreden zonder dat er sneeuw gevallen is.
Een hoge luchtvochtigheid, teveel vilt en

een te hoge of niet uitgebalanceerde
stikstofgift werkt de ziekte in de hand.
Sneeuwschimmel begint als kleine waterige
plekken die vervolgens in grootte toenemen. De geelbruin tot zelfs donkerbruin
verkleurde plekken kunnen zich vaak snel
uitbreiden over grotere oppervlakten.
Gevolgen van schimmelaantastingen
Deze schimmelaantastingen zijn esthetisch
niet alleen lelijk, maar zorgen bovendien
ook voor een extreem verzwakte grasmat
met open plekken. Zelfs al zou je met het
blote oog de omschreven aantastingen niet
direct kunnen waarnemen, zal de grasmat
in het najaar en de winterperiode beduidend
veel opener worden en van kleur veranderen. Met als gevolg dat deze open plekken
een ideaal zaaibed vormen voor mos en
onkruid.
Bemestingsstrategie per grasmengsel
Om deze symptomen te voorkomen en te
zorgen voor een gezond gazon dat weerbaar is voor schimmelaantastingen, is een
goede bemestingsstrategie van belang. Bij
de keuze in grasrassen en grasvariëteiten
dient men niet alleen te letten op de mate
van ziekteresistentie en onderhoud. Elk van
deze grasrassen en grasvariëteiten heeft
zijn unieke eigenschappen, dus ook wat
winterkwaliteiten betreft. Een goede vergelijking van alle voor- en nadelen van elk type
grasmengsel zou daarom centraal moeten
staan in het maken van de juiste keuze voor
doorzaaien in het najaar.

De risico’s van verkeerde bemesting
Gras is een groenblijvend gewas dat in het
najaar en de winter deels op zijn opgeslagen
energie moet teren. Deze energie wordt
opgedaan tijdens de zomerperiode. Doordat
we een deel van die reserves nog net voor
de winterperiode wegmaaien, is er vrij spel
voor allerlei gazonaantastingen en bijkomende risico’s. Een slechte gazonkleur,
een openvallend gazon, onkruiddruk en
mosgroei zijn een aantal van die gevolgen.
In het najaar heeft gras dus juist extra
energie nodig om zijn wortelactiviteiten
te onderhouden. De vraag is natuurlijk
welke soort bemesting hiervoor geschikt
is. De afweging kan worden gemaakt tussen snelwerkende-, organische- en aangepaste najaarsbemesting waarbij elk type zijn
eigen kenmerken heeft.
Wanneer je gebruik maakt van een snelwerkende meststof voor het aanvoeren van deze
extra energie zal er al snel sprake zijn van
een ‘zweepslageffect’; de weelderige groei
die bij het gebruik van snelwerkende meststoffen hoort, zorgt ervoor dat het gras juist
ziektegevoeliger wordt.
Ook het gebruik van een organische najaarsbemesting kan risico’s met zich meebrengen. Organische bemesting moet altijd eerst
omgezet worden naar een voor het gras
opneembare stikstof-vorm. In deze periode
is een organische voedingsgift zeker niet
aanbevolen aangezien een groot deel van de
gazonproblemen in de hand wordt gewerkt
door teveel vilt, de organische stof die
meer wordt omgezet dan wordt verteerd.
Deze omzetting gebeurt door het aanwezige
bodemleven en is afhankelijk van onder
meer de bodemtemperatuur. Wanneer deze
soort bemesting bij gebrek aan temperatuur
niet kan worden omgezet in een voor een
grasplant opneembare voeding is dit puur
snoepgoed voor winterschimmels en ander
onheil.
Met een vriendelijke groet,
Gertjan en Dilande Hilarius
Buursterlaan 32, 8435 XN Donkerbroek
www.gazonbemesting.nl
0657869921
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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

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

www.bouwservicedvdwal.nl
info@bouwservicedvdwal.nl

Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

Wij staan voor u klaar.

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

www.kittysplaza.nl

Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden
Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden

Voor al uw:

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

Heeft u
iets
te vieren?
„Stap es in”
regelt het graag voor u,
met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq,
koffietafels,
bittergarnituren
nd info
Laat u vrijblijve

rmeren!

WIETSE EN THEA FABER
Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232
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Een uit de hand gelopen hobby
Fysiotherapeut Guus Hoekstra heeft als grote hobby het meedoen aan triatlons. Ik zoek hem op en vraag hoe dat zo gekomen
is.

we gedaan. Dat was best extreem.
Het zwemmen was koud en als
laatste moesten we rennen tegen
de berg op. Best zwaar.
Hielke is ook een keer in
Noorwegen geweest. Als verrassing ben ik hem gaan
supporten. Dat was ook erg
zwaar. Met het zwemmen in
heel koud water. In principe
zijn de wedstrijden tussen
mei en oktober. Maar trainen doen we natuurlijk het
hele jaar.”
Guus vertelt dat hij als fysiotherapeut ook een soort voorbeeld wil
zijn om de mensen te laten weten
dat bewegen een must is! Op maandagavond om half 8 kan iedereen
aan de Herenweg bij hem terecht
om te fitnessen. Er is ook een speciaal uur voor alleen dames.

”Als kind al was ik gek op sporten. is en heb meteen grote bewondeVoetbal, korfbal, eigenlijk heel veel ring. Maar liefst 3,8 km zwemmen,
sporten vond ik leuk. Ook hard- daarna 180 km fietsen en tenslotte
lopen deed ik fanatiek. Dan ga je 42 km hardlopen. Ongelooflijk!! En
eens 5 kilometer lopen, dan 10. Ik dat dan in 10.43 uur., zijn beste tijd
ging meedoen aan een wedstrijd en tot nu toe.
toen wilde ik wel eens een maraGuus vertelt dat het wereldrecord is
thon lopen. Met mijn vriend Hielke
gevestigd door een Duitser. Die deed
Nienhuis uit Lekkum liep ik samen
er 7.35 uur over. Op mijn vraag wat
de marathon. Maar na 20 keer
voor hem het zwakste onderdeel is
wordt dat gewoon saai. Eigenlijk
zegt hij “zwemmen! En NEE,
ben ik altijd op zoek naar
ik heb nog nooit een prijs
een nieuwe uitdaging.
“Een
gewonnen. Maar daar
Zo zijn we begonnen aan
gaat het ook niet om.
verrekte
de triatlon. We doen nog
Het gaat mij om de uitaltijd samen mee aan
leuke
daging, meestal gaan we
wedstrijden. Natuurlijk
met z’n drieën. In 2010
sport”
deden we niet meteen de
hebben we voor het eerst
hele triatlon. We begonAlmere gedaan. Om het
nen met een kwart, daarna
jaar doen we een hele triatlon.
de halve en nu de hele.”
Almere hebben wij nu drie keer
Ik vraag Guus hoe lang zo’n triatlon gedaan. Ook Alpe D’huez hebben

Peuterpret weer van
start na de zomer
Na een heerlijke zomer waarin
we volop genoten hebben van het
prachtige weer was het begin september weer zo ver. De scholen
begonnen weer en ook wij als peuterspeelgroep zijn weer gestart.

en 2 buiten. Kinderen die net iets
ouder zijn en natuurlijk ook meer
kunnen, durven en mogen. Maar
wat gaat dit verrassend goed. En wat
is het leerzaam voor alle kinderen
om zo samen te spelen.

Het mooie zomerweer leek niet op
te kunnen dit jaar en zo konden we
ook de hele maand september nog
veel buiten spelen. Er is tijdens de
zomervakantie een hek rondom het
speelplein van de school geplaatst.
De peuters kunnen nu ook veilig op
het plein voor de school spelen. En
wat nog mooier is, de peuters spelen
nu soms ook samen met groep 1

Fantastisch om te zien dat kleuters
met een kar achter de fiets, de peuters voorzichtig vervoeren op die
kar. Met beleid en veel liefde worden
de peuters begeleidt door de kleuters. En natuurlijk zijn wij er ook
om het spelen te begeleiden en de
veiligheid te waarborgen. De afgelopen weken hebben we ook veel
aandacht besteed aan het wennen

De triatlon is een snelgroeiende
sport. Er zijn wel meer dan 10 á
15 wedstrijden per jaar, alleen in
Nederland. Daar zijn soms wel 200
deelnemers. En in de winter is er de
run bike run wedstrijd. Omdat het
open water dan natuurlijk te koud
is. Ook kun je de triatlon met twee
of drie personen doen. Dus de één
zwemt, de ander fietst en de derde
rent. Er is heel veel mogelijk in
deze sport.
Zelf traint hij dagelijks. Fitness in
de avond. Op dinsdag is de hardloop training, woensdag de fietsdag. Racefiets of mountainbike.
Donderdag zwemmen en vrijdag
rust. In het weekend is er dan de
wedstrijd of een lange duurtraining.
Een uit de hand gelopen hobby?
“Nee hoor, gewoon een verrekte
leuke sport”.
Lia Braber

aan elkaar. Er zijn een aantal nieuwe kinderen gestart bij Peuterpret.
Voor hen is alles om hen heen eerst
even nieuw. Deze eerste weken van
het nieuwe schooljaar is er dan ook
gewerkt met het thema Welkom
in de peuterspeelgroep. Binnen dit
thema is vooral veel aandacht voor
het dagritme van de groep en de
vaste activiteiten zoals het in de
kring zitten, het eten en drinken,
waar is de wc, wat zijn de namen
van alle kinderen in de groep en hoe
kan ik zelf mijn jas aan doen.
Inmiddels hebben alle nieuwe kinderen hun plek weer gevonden in
de groep. Fijn om te zien dat er
zo ontzettend leuk wordt samengespeeld. Het samenspelen stimuleert
alle facetten van hun ontwikkeling,
zowel op cognitief gebied als op
sociaal gebied.

Inloopspreekuur bloedsuiker en bloeddruk meten 13, 14 en 16 november
Woensdag 14 november is het
werelddiabetesdag. Diabetes (ook
wel suikerziekte genoemd) is één
van de meest voorkomende chronische ziekten in Nederland. Iedereen
kan het overkomen. In Nederland
hebben al ruim 1,2 miljoen mensen
de diagnose Diabetes.
Daarnaast lopen er nog veel mensen
rond die deze aandoening hebben
zonder het te weten. Door vroegtijdig diabetes op te sporen willen
wij onder andere voorkomen dat de
hoge bloedsuikerwaarden de organen in het lichaam beschadigen
en klachten veroorzaken. Daarom
organiseren wij een diabetesweek
in huisartsenpraktijk & apotheek
Donkerbroek (Herenweg 43). In
deze week kunt u uw bloedsuiker

en bloeddruk laten meten en kunt
u informatie krijgen over deze aandoening. Wist u dat u een groter
risico op diabetes heeft als diabetes
type 2 (ook wel ouderdomssuikerziekte genoemd) bij u in de familie
voorkomt? Omdat er vanwege diabetes ook hart- en vaatlijden ontstaat, kunnen wij tijdens deze week
ook uw bloeddruk meten en informatie op maat geven.
U kunt tijdens de diabetesweek zonder afspraak uw bloeddruk en bloedsuiker laten controleren tijdens het
inloopspreekuur van de praktijkverpleegkundige op:
• Dinsdag 13 november van 13.00
tot 15.30 uur
• Woensdag 14 november van 8.00
tot 12.00 uur

• 
Vrijdag 16 november van 10.30
tot 12.00 uur en van 13.00 tot
15.00 uur
Heeft u thuis een bloeddrukmeter
en/of bloedglucosemeter en wilt u
graag weten of deze de juiste waarden meet? Neem deze dan mee naar
het inloopspreekuur, de praktijkverpleegkundige kan dan de waarden
van uw meter vergelijken met de
waarden die zij meet met geijkte
apparatuur. Graag tot ziens op één
van bovenstaande dagen.

Vrijwilligers gezocht

Schouder aan Schouder
opent nieuwe
dagbestedingslocatie
Zorgaanbieder Schouder aan Schouder opent een nieuwe dagbesteding locatie op Tuinderij de Cuynder te Donkerbroek. Hier
kunnen deelnemers terecht voor diverse activiteiten waarmee ze
invulling geven aan hun dagelijks leven.
“Mooie en bijzondere locatie waar
deelnemers zich thuis mogen voelen en persoonlijke kunnen groeien.” Aldus Martijn Kuizenga van
Schouder aan Schouder.

De locaties voor dagbesteding bieden diverse activiteiten zoals het
plukken van fruit maar ook het
zorgen voor dieren en maken van
houtproducten.

Locatie
De
Cuynder
(in
Donkerbroek, vlakbij Oosterwolde)
is een kleinschalige tuinderij met
bijzondere groente- en fruitgewassen. Daarnaast is er een boomgaard,
een minicamping en een winkeltje.
De locatie biedt deelnemers afwisselende en uiteenlopende mooie
activiteiten zoals het werken in de
kassen, plukken van fruit, zorgen
voor de dieren of werken in het
winkeltje. Bijzonder op de locatie is
het Cuynder-Huys waar deelnemers
in een huiselijke sfeer tot rust kunnen komen nadat ze buiten hebben
gewerkt.

aanbieder in Noord-Nederland. Ze
biedt o.a. zorg op het gebied van
dagbesteding voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt (op
diverse locaties), beschermd wonen
en begeleiding thuis. Schouder aan
Schouder vindt dat elk mens waardvol en uniek is en recht heeft op een
veilige plek om te wonen en te werken. Schouder aan Schouder heeft
een samenleving voor ogen waarin
iedereen mee telt en mee mag doen.
www.schouderaanschouder.nl

Vrijwilligers gezocht
voor cliëntenvervoer
Op 15 oktober zijn wij gestart met
de dagbestedingsactiviteiten en
hiervoor zoeken we nog vrijwilligers
die een rol willen gaan spelen o.a. in
het vervoer van onze deelnemers.
Over Schouder aan Schouder
Schouder aan Schouder is een zorg-

Contact
Meer weten over deze bijzondere
locatie en de mogelijkheden voor
dagbesteding neem dan contact op
met Cor Schmohl (verpleegkundig
specialist, werkzaam bij Schouder
aan Schouder) E-mail: cor@
schouderaanschouder.nl Telefoon:
06-27005871
Link naar film de De Cuynder:
https://www.youtube.com/
watch?v=kZqnWcd0zf0&t=1s

22, 24 en 25 november in de
Boekengroothandel Steven Sterk

Vrijwilligers gezocht
opera in Gorredijk
Voor de opera over het bijbelverhaal Samson zijn we op zoek naar
een aantal vrijwilligers. De opera
‘Samson en Dalila’ van Camille
Saint-Saëns wordt uitgevoerd door
solisten, een orkest, een groot koor
uit de regio en een exotisch ballet.
De muzikale leiding is in handen
van Andrew Wise en de productie
wordt ondersteund door 12 zangers
van Concensus Vocalis en tientallen
amateurs.
'Tenor om útens', Albert Bonnema,
is initiatiefnemer en regisseur van
de opera. In het kader van LF2018
was hij dit jaar al betrokken als
artistiek leider bij het Under de Toer
project De klokken fan Berltsum en
als tenorsolist bij de productie Altyd
Seumer.
Het verhaal
De sterke held Samson, aanvoerder van de Israëlieten, wordt verleid door de beeldschone Dalila
een priesteres uit het kamp van de
vijand, de Filistijnen. Samson is

gevreesd vanwege zijn bovenmenselijke kracht. Waarom hij zo sterk is
blijft een raadsel.
Voor de opera zijn we op zoek naar
een aantal vrijwilligers. Denk aan
helpen bij de catering, parkeren,
verkeer regelen, EHBO en andere
hand- en spandiensten. Lijkt het je
leuk om te helpen bij deze bijzondere opera mail dan naar Monique
Jansma, productieleider van de
opera, via info@m-unyk.nl. Geen
tijd om vrijwilliger te zijn maar wil
je wel naar de opera? Bestel dan je
ticket via www.vanplan.nl.
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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
www.dekappersjop.nl
0516491550

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

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie
h Onderhoud
h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk

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

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren

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

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

• PVC en isolatie
• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

BELANGRIJKE TIP

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

voor het aanleveren van foto’s
voor de Dorpskrant
Stel de camera in op een zo hoog mogelijk aantal pixels.
Voeg de foto’s toe als losse bijlage in de mail.
Geen foto’s in een Word document!
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Muziekvereniging Excelsior
Griepvaccinatie 2018
organiseert federatiefestival
in Donkerbroek
Op 10 november 2018 organiseert muziekvereniging Excelsior
uit Donkerbroek het federatiefestival, met meerdere muziekverenigingen uit de omtrek. Een interview met de drijvende
krachten achter dit evenement, Aukje Bergsma en Wiebe Duin.

Door Wilma Verlaan
Wiebe, jij hebt het grootste muziekinstrument van Excelsior, waar ik
wel benieuwd naar ben: hoe zwaar
is jouw bas eigenlijk?
Duin:”Dat is wel een goeie, ik zou
het niet weten. Ik zet hem even voor
je op de weegschaal.” De weegschaal
wordt tevoorschijn gehaald en het
weegmoment vindt direct plaats. De
es-bas blijkt 11 kilo te wegen. En
dat is dan nog zonder koffer, die ook
nog aardig wat kilo’s weegt.
Jullie organiseren namens muziekvereniging Excelsior het federatiefestival in Donkerbroek. Een federatiefestival, wat moet ik me daarbij
voorstellen?
Duin:”Dat deelnemende korpsen
muziek ten gehore brengen en dat
een jury dat beoordeelt.”
Hoeveel verenigingen doen er mee
en waar komen ze allemaal vandaan?
Duin:”Alle muziekverenigingen uit
de gemeente Ooststellingwerf doen
mee. Dit zijn er 7, waarvan 1 combinatievereniging. Oosterwolde en
Oldeberkoop vormen gezamenlijk 1
harmonie. De deelnemers zijn: De
zojuist genoemde combinatie, de
Bazuin uit Donkerbroek, Concordia
uit Elsloo, Excelsior uit Haulerwijk/
Waskemeer,
Laudando
uit
Appelscha, Crescendo uit Makkinga
en Excelsior uit Donkerbroek.”
Kunnen er prijzen gewonnen worden en waar moet ik dan aan denken?
Bergsma:”Nee, er kunnen geen prijzen gewonnen worden. De verenigingen krijgen een beoordeling, een
kritisch verslag.”
Hoe werkt het nou met de puntentelling?
Duin:”Die is er niet, je krijgt alleen
een verslag. Een concours is veel
strenger hè? Dan krijg je punten, bij
dit festival niet.”
Wordt er ook in verschillende klassen gespeeld, wordt er rekening
gehouden met niveauverschillen?
Bergsma:”Nee, de moeilijkheid
wordt bepaald door het stuk dat
gespeeld wordt. Dirigenten en
de jury weten exact van wat voor
niveau een muziekstuk is en soms
is dat een uitdaging.”
Duin:”Het is zelfs mogelijk als je

oud muzikant en erelid van de fanfare in Joure.”
Is het ook mogelijk om een kijkje
te komen nemen als je niet lid bent
van een deelnemende vereniging?
Duin:”Jazeker, graag zelfs! En de
entree is gratis.”
Bergsma:”Iedereen is welkom.”

Hoe verloopt zo’n avond boordevol
muziek van 7 verschillende korpsen?
Bergsma:”Het gaat een half uur op
en af: het eerste korps speelt in en
treedt daarna op. Terwijl zij optreden in de kerk, speelt het volgende
korps in in de aparte ruimte, enzovoorts. De volgorde waarop men
op mag treden is van tevoren niet
bekend, er wordt geloot, want er
zijn altijd bepaalde verenigingen
die als eerste willen en dan meer
publiek hebben……..”
Duin zegt lachend:”Dat DENKEN
ze, maar dan komt het addertje: het
slotstuk wordt met alle vereniginnaar een concours gaat, dat een gen tezamen gespeeld. Het slotstuk
stuk dan van tevoren op zo’n festi- is overigens wel al bekend, dat is bij
val als dit gespeeld wordt en er dan de federatie al besloten, het wordt
op verzoek van de betreffende ver- “Grutsk”, een compositie van Jacob
eniging een extra kritisch verslag de Haan. Dit hebben alle verenigingen in Friesland gekregen in
gevraagd wordt ter voorbereiding
het kader van LF2018 culturele
op het concours.”
hoofdstad van Europa. Dit
7 verenigingen van elk
moet te doen zijn voor
In
zo’n (25?) personen,
alle verenigingen.”
waar gaan jullie die alle-

Pro Rege:

maal laten?
Eeeeeeeeeeeh, alle verfederatieBergsma:”In Pro Rege.
enigingen met zijn allen
Dat gaat wel lukken hoor:
tegelijk op het podium?
festival!
er zijn verschillende
Duin:”Haha, ja, dat
zalen waar de muzikanten
wordt wel even proppen op
de koffers kwijt kunnen, de grote
het podium, 239 leden, maar dat
zaal kan in drieën verdeeld worden, komt wel goed. De kerk wordt aaner is een inspeelruimte en de con- gepast, er gaan een paar banken uit
certen worden in de Sintrumtsjerke en er wordt een geschikt podium
gegeven.”
gebouwd.”
Speelt iedere muziekvereniging
hetzelfde stuk, of heeft een ieder
zijn eigen repertoire op zo’n dag?
Duin:”Iedereen heeft zijn eigen
stuk, maar het kan natuurlijk voorkomen dat meerdere verenigingen
hetzelfde stuk ten gehore brengen,
dat hebben we wel eens meegemaakt.”
Hoeveel stukken speelt iedere club
en moet zo’n muziekstuk ook aan
bepaalde eisen voldoen?
Bergsma:”Dat ligt er aan hoe lang
de stukken duren. Iedere vereniging heeft 20 minuten podiumtijd.
Je hoeft niet aan bepaalde eisen te
voldoen, of een bepaald aantal stukken te spelen, dus dat mag je zelf
weten. Verenigingen geven ook zelf
aan welke stukken er beoordeeld
moeten worden, meestal zijn dat
er 1 of 2.”
Duin vult aan:”De verenigingen zijn
wel zo chauvinistisch dat ze wat
moois willen laten horen en zich er
niet te gemakkelijk van af maken,
een gemakkelijk stuk geeft niet het
niveau van de club aan. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met een koraal,
dan 2 mooie stukken spelen die je
laat beoordelen door de jury en eindigen met een gemakkelijker stuk.”
De jury van zo’n festival, uit wat
voor soort mensen bestaat die:
muziekleraren, dirigenten, beroepsmusici?
Duin:”Van alles wat wel: componisten bijvoorbeeld of oud dirigenten
van een behoorlijk niveau. Wij hebben 1 jurylid en dat is Bernard van
der Wal uit Joure. Hij is dirigent,

Het lijkt mij een hele organisatie,
er moet heel wat geregeld worden
zeker?
Bergsma:”Ja, het is een behoorlijke
organisatie. Je begint ergens aan,
krijgt een checklist van de federatie
en dan valt er heel wat te regelen.
We hebben bijvoorbeeld een secretaresse gevraagd die ter ondersteuning naast de jury zit, zij legt onder
andere de partituren klaar. De organiserende vereniging, Excelsior dus,
regelt de jury en we hebben een lady
speaker gevraagd om de boel aan
elkaar te praten. Om e.e.a. vlotjes te
laten verlopen, moet de juiste route
bepaald worden. Daarom moeten
de optredende muzikanten voor de
kerk in lopen en na hun optreden achter de kerk weer uit, we
hopen dus op mooi droog weer.
Deelnemende verenigingen hoeven
overigens geen groot slagwerk mee
te nemen, want omdat Donkerbroek
2 muziekverenigingen telt, kan er 1
drumstel in de kerk neergezet worden en 1 in de inspeelruimte, dat
scheelt een heel gesleep (en tijd).”
Duin geeft nog wel even aan dat
er tijdens het festival wel een parkeerprobleem verwacht zou kunnen worden in de omgeving van
Pro Rege, maar verkeersregelaars
hoeven we niet te verwachten, zo’n
vaart zal het nou ook weer niet
lopen.
Wanneer?
Zaterdag 10 november 2018, om
19.00 uur
Waar?
In Pro Rege en de Sintrumtsjerke.

Op maandag 29 oktober organiseert huisartsenpraktijk
Donkerbroek van 16.30 tot 17.30 uur de jaarlijkse griepcampagne in Pro Rege (Herenweg 72a, Donkerbroek). In dit
uur kunt u terecht voor uw gratis griepspuit als u een kaart
ontvangt (neem de kaart wel mee!) of als u op eigen kosten
een griepspuit wilt ontvangen.
Omdat we weten dat er verschillende verhalen over de griep(vaccinatie)
rondgaan, zijn hieronder een aantal feiten en misverstanden op een
rij gezet. Wij hopen hiermee duidelijkheid te creëren en enkele fabels
uit de wereld te helpen. Heeft u nog vragen over de griep of griepvaccinatie? Stel ze gerust aan één van de medewerkers van de huisartsenpraktijk.

FEITEN over griep:
- Elk jaar krijgt 1 op de 10 mensen griep, het gaat om ongeveer
2.000.000 mensen.
- Werken of leven mensen dicht op elkaar? Dan is de kans om besmet
te raken groter, omdat griep besmettelijk is.
- Jaarlijks zijn er duizenden extra ziekenhuisopnames door complicaties van griep, zoals longontsteking. Elk jaar overlijden er in
Nederland ongeveer 2700 mensen aan de griep.
- Een griepepidemie heeft een gemiddelde duur van 9 weken, met
uitschieters naar 15 weken.
FEITEN over het griepvaccin/griepspuit:
- Het griepvaccin beschermt niet alleen de gevaccineerden, maar ook
de mensen om hen heen. Zoals bijvoorbeeld kleinkinderen en mantelzorgers voor ouderen.
- Vaccinatie zorgt voor verlaging van het aantal ernstige ziekmeldingen onder patiënten, wat zorgt voor minder werkdruk op het werk.
- Vanaf 60 jaar vermindert de weerstand van het lichaam. Het griepvaccin helpt om deze weerstand op peil te houden.
- Vaccinatie verkort de periode waarin de patiënt ziek is en het verkleint de kans op ernstige complicaties en eventuele sterfte.
- Het griepvirus muteert continu, waardoor jaarlijkse herhaling van
vaccinatie noodzakelijk is. Het griepvaccin is het best beschikbare
preventiemiddel.
MISVERSTANDEN over het griepvaccin:
‘Ik krijg griep van de griepprik’
Dit is niet mogelijk, omdat er alleen kleine deeltjes van dode virussen
in de griepprik zitten. Deze dode deeltjes zijn onschadelijk en kunnen
geen griep veroorzaken.
‘Griep is geen ernstige ziekte’
Van griep kan je langdurig en ernstig ziek worden. Griep begint vaak
zeer plotseling waarbij koorts binnen 12 uur kan oplopen tot 39 graden
of hoger. Het herstellen van griep kan weken duren. Griep kan leiden
tot ziekenhuisopname en je kan er zelfs aan sterven. Uw gezondheid
kan ook na de griep minder goed blijven.
‘Ik ben gezond, dus de griepprik is niet nodig’
Vanaf de leeftijd van ongeveer 60 jaar wordt het afweersysteem van het
lichaam minder actief. Dit is een feit. Ook al voel je je gezond, je kan
sneller en erger ziek worden door de griep. De griepprik zorgt voor een
hogere weerstand tegen griep.
‘De griepprik heeft vaak nare bijwerkingen’
De griepprik heeft slecht zelden nare bijwerkingen. Uit gegevens van
Lareb blijkt dat de eventuele bijwerkingen van de griepprik vooral mild
van aard zijn. De griepprik kan op de 1e dag op de arm wat pijn, roodheid en dikte veroorzaken. Dit gaat na 1-2 dagen vanzelf over. Soms
kunnen mensen (meestal kinderen) zich de 1e dag niet zo lekker voelen, maar dat is een normale en onschuldige reactie van het lichaam
op een inenting.
‘De griepprik werkt niet’
Door de griepprik heeft u ongeveer 40% minder kans op griep.
Wanneer u toch griep krijgt, wordt u vaak minder ernstig ziek.
‘Ik hoef de griepprik maar 1x te halen, niet jaarlijks’
Omdat griepvirussen regelmatig veranderen, is het nodig elk jaar
opnieuw de griepprik te halen. Heeft u griep gehad of heeft u een
griepprik gekregen? Dan maakt uw lichaam alleen afweerstoffen aan
voor deze griepvirussen. De griepprik biedt ongeveer een half jaar
bescherming.
‘Griep kan behandeld worden met antibiotica’
Antibiotica werken alleen bij bacteriën en niet bij virussen. Griep wordt
veroorzaakt door een virus, waartegen antibiotica niet werken.
Bron: sngp (2018)
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Tijdelijk 1 rijstrook
beschikbaar bij Weinterp

Van maandag 29 oktober 7.00 uur tot en met vrijdag 9 november rijdt het
verkeer over de N381 ter hoogte van de Weinterp over één rijstrook richting Drachten. Richting Oosterwolde is de situatie normaal en zijn twee
rijstroken beschikbaar. De huidige drainage functioneert niet optimaal. De
werkzaamheden, uitgevoerd door Heijmans, duren maximaal twee weken.

Outdoorrun in Ontwijk
valt in de smaak
Daan Heessels en Girbe Zwaagstra hadden weer een tiental uitdagende hindernissen uitgezet in bos Ontwijk. Samen met de
Buurtsportcoaches, enkele jongeren van de CIOS en de leden
van Actief Donkerbroek werden de hindernissen “bemand”
langs de route van ca. 2,5 km.

Coop Boonstra viert 10-jarig Jubileum
In het weekend van 4 t/m 6 oktober was het feest bij Coop Boonstra, het 10-jarig jubileum werd
gevierd. Op 8 oktober 2008 werd de supermarkt heropend onder de naam Coop Boonstra. Na een
periode van ruim 30 jaar dat fam. Hartink Donkerbroek van levensmiddelen hadden voorzien werd
er afscheid genomen en was het tijd voor een nieuwe start. Met een nieuwe frisse wind staat er
een jonge dynamische dorpswinkel met toekomst perspectief voor Donkerbroek en omgeving. In
het weekend waren er spectaculaire aanbiedingen en was er o.a. een mini concert van brass band
‘de Bazuin,

Voorstelling
'Leafdesbrieven'

BEDRIJVIGHEID

Op vrijdag 26 oktober gaat bij
Tresoar in Leeuwarden de Friestalige
voorstelling ‘Leafdesbrieven’ ‘in
première met Inez Timmer en
Tseard Nauta.

“Jouw drukkerij dichtbij!”
Vanaf mei 2016 neemt Bauke
Visser als BVK grafisch vormgever
zijn intrek in het bedrijvencentrum
De Nije Rank in Haulerwijk. Bauke
verzorgt alles op drukwerkgebied:
van ontwerp tot eindresultaat.
Met zijn jarenlange ervaring kent
hij alle facetten van het vak. Eerst
bij drukkerij Van der Meer in
Oosterwolde (1983-2011) en daarna
vanaf 2012 eerst van huis uit. Sinds

hij een eigen ruimte heeft kunnen klanten binnenlopen voor bijvoorbeeld een snel printje of kopie.
Tevens liggen er boeken klaar om
een trouwkaart, geboortekaart of
rouwbrief uit te zoeken. Kortom:
voor al het drukwerk kun je bij BVK
grafisch vormgever terecht.
Meer informatie is te vinden in zijn
advertentie op pagina 2 en op zijn
website www.bvkvormgever.nl

De voorstelling ‘Leafdesbrieven’
vertelt het verhaal van Andrew
Makepeace Ladd III en Melissa
Gardner. Ze zijn al sinds hun kinderjaren bevriend en hoewel ze gek
zijn op elkaar loopt het leven zoals
het loopt. Ze trouwen allebei met
iemand anders, krijgen een eigen
leven, een eigen wereld. Andrew
boekt succes in de politiek en
Melissa in de kunst, maar zij raakt
verstrikt in ongelukkige liefdesaffaires en drankgebruik. Ze blijven
verbonden door een briefwisseling
die ze een leven lang volhouden.
Deze intieme voorstelling heeft de
vorm van een ‘literair hoorspel’.
‘Leafdesbrieven‘ sluit aan bij het
streven om intieme en bijzondere
voorstellingen dicht bij de mensen
te brengen. Na de première is de
voorstelling nog een keer te zien
bij Tresoar (op 8 november) en gaat
dan op reis door Fryslân.

Op de morgen en in de vroege middag was het de beurt aan de basisschoolkinderen vanaf groep 5. Maar
liefst 3 scholen hadden zich aangemeld voor dit spectaculaire evenement. Naast de nieuwe basisschool
"De Twirrewyn" uit Donkerbroek,
waren ook leerlingen van "De
Trede" (Haule) en "De Paadwizer"
(Waskemeer) present.
Veel deelnemers
Op de poster vooraf was nog gerept
over maximaal 100 deelnemers,
maar dankzij goede begeleiding van
juffen, meesters en ouders konden
uiteindelijk over de hele dag ongeveer 180 deelnemers het parcours
meerdere malen doen. De jeugd
was fanatiek en genoot volop van
de uitdagingen van de verschillende hindernissen. Ook het weer
en de entourage van de wandelbos
maken dit tot een prachtige belevenis. Sommige kinderen moesten na
4 ronden worden tegengehouden
omdat de tijd erop zat. Gelukkig

konden de schoolkinderen na
schooltijd op de middag tegen betaling van 2 euro nogmaals een paar
uur op het parcours vertoeven. In
de pauze was er voor de (school)
jeugd ranja en een ijsje.
Vanaf kwart voor vijf:
de oudere "jeugd"
Op de namiddag kwamen er nog een
twintigtal volwassenen hun vaardigheden beproeven op de hindernissen. En dat deden ze zeker niet
onverdienstelijk. Soms fanatiek,
maar vaak met met flinke wat lol
werden de hindernissen genomen.
Uiteindelijk kwam iedereen na een
paar rondjes lachend over de finish.
De organisatie kan terugzien op een
prachtige sportieve dag met veel
deelnemers, die veel plezier hebben
beleefd. Ongetwijfeld hebben ook
juffen, meesters en ouders gemaakt
van dit evenement. Deze zijn te
zien op de schoolwebsites van de
verschillende scholen.
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Vooraankondiging incasso jaarlijkse
contributie Dorpsbelang Donkerbroek
In de week van 12 t/m 18 november wordt de contributie van

Dorpsbelang Donkerbroek over
2018 via incasso geïnd.
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Indien u een machtiging heeft afgegeven wordt in die week een bedrag
van €5,- van uw rekening afgeschreven.
Nog geen lid? Nieuwe leden zijn
altijd welkom! U kunt zich eenvoudig aanmelden via dorpsbelang@
donkerbroek.nl. Op de donkerbroek.
nl en facebook.nl/dorpsbelangdonkerbroek vindt u het laatste nieuws
en actualiteiten die ons mooie dorp
aangaan. Likes zijn ook altijd welkom.

22 dec. 2018
krystkuier!!
Nadat de eerste stappen zijn gezet
zijn we nu bezig om alles in te vullen, hoe wat waar, mensen vragen,
verlichting, catering, kleding, enz.
enz. Het wordt een mooie tocht met
fijne mensen. We houden u/je op de
hoogte!
Noteer de datum maar vast in uw/
je agenda 22 december 2018 vanaf
17.00 uur. Wij hebben er zin in!
De commissie

Wandelend door het bos Ontwijk kwam Femmie de Vegt de natuur op haar mooist tegen. Waar de bomen hun
blad al laten vallen komt andere flora juist tot bloei. Op de plaats waar een paar jaar geleden een nieuw zandpad
is aangelegd kwam nu deze grote oranje bekerzwam in al zijn schoonheid tevoorschijn. Zo mooi is de natuur
rond Donkerbroek

oktober 2018

Tentoonstelling Skjin Laai/
Tabula Rasa over
de scheppende kracht van
de leegte
De dichter of kunstenaar zit voor
zijn witte papier en opeens vallen er
woorden en beelden. Waar komen
die woorden en beelden vandaan?
Uit de leegte? Zomaar? Begin je
steeds weer met een schone lei?
In de expositie Skjin Laai/Tabula
Rasa verwoorden en verbeelden
meer dan dertig dichters en kunstenaars hun begrip van leegte. Wat
betekent leegte? Hoe maken zij leegte? Begint alles altijd weer opnieuw?
Het resultaat is een rijke expositie
met teksten, beelden en geluiden
die ons als toeschouwer meenemen
naar de individuele kunstenaars en
hun wereld, maar ons ook confronteren met de existentiële vraag of
alles met een schone lei weer kan
beginnen. De expositie is te zien van
14 oktober t/m 16 december in de
Dorpskerk in Beetsterzwaag.
De expositie Skjin Laai/Tabula Rasa
is tot stand gekomen als onderdeel
van het programma ‘Sssstt...! Hier
fluistert de tijd’ in het kader van
LF2018. Een van de belangrijkste
taken van Tresoar is het bevorderen
van de Friese literatuur. Tresoar wil
dat doen door het bieden van podia
aan Friese dichters. Tegelijkertijd
willen we verschillende disciplines
bij elkaar brengen: literatuur, beeldende kunst, muziek en toneel. Met
Skjin Laai/Tabula Rasa laten kunstenaars en dichters de rijkdom van die
combinatie zien.
Waar: Projectruimte Hoofdstraat
17, Hoofdstraat 17, Beetsterzwaag
Wanneer: Van 14 oktober t/m 16
december, donderdag t/m zondag
van 13.00 – 18.00 uur.
Naast de tentoonstelling is er een
interessant lezingenprogramma om
het thema verder uit te werken:
Zondag 28 oktober
15.00-16.00 uur,
Dorpskerk Beetsterzwaag,
Hoofdstraat 15
Bert Looper, directeur van Tresoar:
‘De ontdekking van de leegte in de
Friese literatuur en kunst’

Fries Historisch en
Letterkundig Centrum

Elmar Kuiper,
Lânskip, akryl op papier
Zondag 11 november
15.00-16.00 uur,
Dorpskerk Beetsterzwaag,
Hoofdstraat 15
Yvonne F.M. Ploum, kunsthistorica,
Armando-expert, adviseur en curator bij ‘Kunst van Ploum’: ‘Armando
- Tussen het weten en begrijpen’
Zaterdag 24 november
14.00-16.00 uur,
Dorpskerk en Projectruimte
Hoofdstraat 17
Literaire Middag met korte lezingen, voordrachten en optredens
over het thema ‘leegte’
Zondag 9 december
15.00-16.00 uur,
Dorpskerk Beetsterzwaag,
Hoofdstraat 15
Joke Hermsen, schrijfster en filosofe: ‘De leegte van een landschap,
dat zich gestaag vult met tijd’
Voor meer informatie:
info@tresoar.nl
Entree: € 5,00, kaarten aan de kassa
Tresoar werkt voor dit project
samen met Galerie Schoots en Van
Duyse te Antwerpen en CultBee
(Stichting Cultuur Beetsterzwaag).
In de tentoonstelling is werk te
zien van: Armando, Willem Abma,
Harmen Abma, Pieteke de Boer,
Bernard Aubertin, Edwin de Groot,
Sies Bleeker, Tsjisse Hettema, Bram
Bogart, Eeltsje Hettinga, Marije
Bouman, Hein Jaap Hilarides,
Jan Henderikse, Simen de Jong,
Maaike Hogerhuis, Jan Kleefstra,
Elmar Kuiper, Anke Kuypers, Rein
de Lange, Jan Maaskant, Bartle
Laverman, Albert Oost, André
Looijenga, Zoltin Peeter, Aggie van
der Meer, Grytsje Schaaf, Henk Nijp,
Baukje Scheppink, Marije Roorda,
Jan Schoonhoven, Geart Tigchelaar,
Kaneli & Smit, Jetze de Vries en
Syds Wiersma.
Mocht u meer informatie willen
over dit project, dan kunt u contact opnemen met Tresoar, tel. 0587890789, info@tresoar.nl, www.
tresoar.nl

UW KOPIJ IN DE KRANT
EN OP DE DORPSSITE?
Grytsje Schaaf, ruimtelijk werk
'Diiskâld skrousk klomsk', staal en
verschillende coatings

Stuur dit dan naar beide redacties!

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

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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Onderlinge wedstrijd RV DEO
en PC de Ponyvriendjes

ook een aantal tips mee. Traditie
getrouw bleven de punten en uitslag bewaard tot de prijsuitreiking
bij de barbecue.
Aangezien iedereen voor de onderlinge wedstrijd zijn best doet om het
paard en jezelf op zijn allermooist
eruit te laten zien, kwam na de
dressuur fotograaf Marga Boonstra
Schievink (Foto van Marga) langs
om van iedereen een mooie portret
foto te maken!

Zaterdag 6 oktober was het weer tijd voor de jaarlijkse onderlinge wedstrijd van RV DEO en PC de Ponyvriendjes! Behalve
dat deze dag elk jaar vooral heel gezellig blijkt te zijn, is het
fijne dat iedereen dit lid is van RV Deo en PC de Ponyvriendjes
hieraan mee mag doen waardoor de onderlinge wedstrijd heel
toegankelijk is.
Onder een heerlijke najaarszon
konden alle combinaties schitteren
op de mooie locatie van Stoeterij

Hanestreek. Het huren van deze
locatie werd mogelijk gemaakt door
Bouwservice Douwe van der Wal.

Gommelestieken
De afdeling gym heeft een pittig jaar achter de rug! Een zieke
juf, wisseling binnen het bestuur een jubileum valentijnscup.
Bij de senioren damesgroep hebben we helaas definitief afscheid
moeten nemen van 2 meiden, dat heeft er wel ingehakt!
Genoeg beleeft afgelopen seizoen
maar dat kunnen we allemaal hebben mensen! Juf weer beter en klaar
voor het nieuwe seizoen! Allemaal
nieuwe leden bij de gym en freerunnen en volleybal en zelfs bij de senioren dames. Ook een paar afmeldingen maar de balans hangt naar de
juiste kant!
De senioren dames gaan als een
tierelier! Ik denk dat menigeen versteld staat van wat deze voornamelijk 75 plusdames nog voor elkaar
kunnen krijgen. Iedereen is altijd
welkom om een keer een les mee te
doen of 2. De lessen zijn op donderdagmiddag van 13:15 – 14:15. Van

te voren melden is niet nodig. Vraag
gezellig een vriendin mee en kom
een aanwaaien!
Bij de kleuters zijn er lekker veel
dus de zaal is ook lekker vol zodat er
niet teveel stil gezeten hoeft te worden. Maar ook hier is nog ruimte
voor meerdere kleuters van groep
1 en 2. Er kan altijd nog gesplitst
worden.
De peutertjes daarentegen zijn met
een klein groepje. Met 5 peuters en
3 leiding is dat een beetje overdreven dus hier zouden we het heel
fijn vinden als we nog wat kinderen
tussen 2,5 en 4 jaar enthousiast

In de ochtend begonnen 16 combinaties aan de dressuurproef.
Variërend van klasse B t/m klasse Z2
toonden de vele amazones vol passie hun pony of paard aan de jury.
Direct na het rijden van de proef
werd iedereen te woord gestaan
door de jury. De jury kon zo gelijk
vertellen wat goed ging, maar gaf
kunnen krijgen om mee te doen.
Zowel bij de peuters als bij de kleuters zijn we al weer bezig met het
nijntje beweegdiploma! Nog meer
reden om……..
De meisjes en jongens van groep
¾ leren allemaal nieuwe dingen en
menig ouder is niet altijd even blij
met mij, sorry daarvoor! Als je nou
even vertelt aan welke kant van de
deur de handstand of het bruggetje
het handigst is, scheelt dat alweer…
Bij de 4 kinderen van groep 5/6 willen we heel graag wat bij dus ook
als in groep 7 of 8 zit mag je gerust
met deze groep meedoen. Het is
reuze gezellig en aan het eind proberen we altijd een leuk of gek spel
te doen!
Ook bij de recreatievolleybal is er
ontwikkeling! Er wordt eerst namelijk ongeveer een half uur een training verzorgt om de techniek te
verbeteren door Bernou en ook is
het bestuur bezig om 1x per 2
maanden een professionele trainer

Aan het begin van de middag waagden 2 ponyamazones en 6 paardenamazones zich aan het springparcours. En er werd niet onverdienstelijk gereden! Alle pony’s en paarden en hun amazones hebben een
stoer rondje springen laten zien!
Om de gezelligheid nog even door
te zetten werd de dag afgesloten
met de prijsuitreiking en barbecue die verzorgd werd door Slagerij
Aldershof.

Tijdens de altijd spannende prijsuitreiking is het afwachten wie er
een jaar lang de wisselbeker in huis
mag zetten. Daarbij krijgt iedereen een prachtige club rozet. De
rozetten zijn ook nog eens prachtig
bedrukt door: ByWenn79. Naast de
traditionele wisselbeker zijn er voor
alle winnaars leuke extra prijzen te
winnen zoals cadeaubonnen voor
ruitersportwinkels, snoepjes voor
de pony’s/paarden en een bon om
kleding te laten bedrukken.
Alle deelnemers van deze dag,
gefeliciteerd met jullie uitslagen
en bedankt voor de vele gezelligheid. Deze dag is mede mogelijk
gemaakt door: stoeterij Hanestreek,
Bouwservice Douwe van der Wal,
SAC melkmachines, ByWenn79,
Foto van Marga en Slagerij
Aldershof. Allen Enorm bedankt
voor jullie hulp!
RV DEO en PC de Ponyvriendjes

een training te laten geven. Ook
iedereen die hier wil komen is altijd
welkom om 2 lessen mee te doen.
We volleyballen op maandagavond
vanaf 19:30. De eindtijd is afhankelijk van de partij na afloop. niemand
wil namelijk gelijk eindigen!

te bieden heeft zou ik zo zeggen. De
lestijden staan hieronder! Iedereen
is altijd welkom zonder vooraankondiging en mag gratis 2 lessen
meedoen alvorens de aanmeldingsformulieren mee gegeven worden.

Bij onze stoere freerunners en 1
freerunster zijn de groepen leuk vol.
Bernou en Stijn doen met zijn 2en
hun uiterste best om de kids allemaal coole tricks en skills te leren.
Dit is in de 4 jaar dat het nu loopt al
aardig gelukt. Kunt u zich Siem nog
herinneren met zijn wallflip een
paar weken geleden op facebook??

kleuters 1 en 2
peuters vanaf 2,5 jaar
meisjes en jongens ¾
jongens en meisjes
5/6/7/8
19:30-21:15 recreatievolleybal

Dan hebben we nog de afdeling acro
met hun spectaculaire kunsten. De
teams zijn zo goed als rond. Er
wordt nog gezocht naar een meisje
of jongen tussen 9 en 12 jaar ongeveer dus als het je leuk lijkt kun je
ook hier gerust 2x meedoen!
Al met al een geweldige afdeling
binnen SV Donkerbroek die genoeg

Maandag:
14:30-15:15
15:15-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00

Dinsdag:
16:00-17:30 Acrogym E
17:30-20:00 Acrogym A,B,C,D
Donderdag:
13:15-14:15
14:30-15:30
15:30-16:30
16:30-17:30

Senioren damesgym
Freerunnen ¾
Freerunnen 5,6,7
Freerunnen 8 en
voortgezet onderwijs

Vrijdag:
16:00-17:30 Acrogym E
17:30-20:00 Acrogym A,B,C,D

Tresoar zoekt hulp bij groot invoerproject Friese overlijdensaktes
Wie was je vader, wie was je moeder? Om digitaal onderzoek naar
Friese voorouders te vergemakkelijken zoekt Tresoar vrijwilligers
die familierelaties willen toevoegen
aan overlijdensaktes. Iedereen kan
vanachter zijn eigen computer een
bijdrage leveren op het platform
FryskeHannen.frl.
De ultieme startplek voor een zoek-

tocht naar Friese familiegeschiedenis is de grote genealogische database op AlleFriezen.nl. Daarop staan
de overlijdensaktes van 750.000
Friezen. Bij ongeveer een half miljoen aktes zijn alleen de namen

van de overledenen ingevoerd, en
niet die van de ouders of eventuele
partners. En die gegevens zijn juist
zo belangrijk: daarmee kan Tresoar
personen virtueel aan elkaar knopen
en bijvoorbeeld stamboomonderzoek een stuk makkelijker maken.
Nu de techniek ons meer dan ter
wille is, gaat Tresoar proberen om
daarin een grote stap te zetten. Wilt
u meehelpen? U kunt zich aanmelden op het platform FryskeHannen.
frl en meteen beginnen.
Over FryskeHannen.frl
Met het tweetalige platform
FryskeHannen wil Tresoar grote
gedigitaliseerde collecties verrijken met gegevens. Dat kunnen
de eigen archieven zijn, maar ook
andere organisaties kunnen via
FryskeHannen hun collecties ter
bewerking voorleggen aan hun achterban. Eerder al beschreven vrijwilligers op FryskeHannen.frl duizenden onderduikerskaarten en dia’s

van Friese monumenten. Samen
met Omrop Fryslân wordt gewerkt
aan het project Omroplûden, waar-

bij vrijwilligers helpen met de
beschrijving van duizenden uren
omroepmateriaal.
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Bouwkundig Bemiddelingsburo

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

DIENSTEN

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

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

HAVEMAN
Installatietechniek

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing
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

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

KORFBAL

oktober 2018

19

OPGERICHT

Reusachtig
Groene gras ?!?
Het valt nog niet mee, de toestand
van het sportveld. Wel een deel van
het veld tegen de bos aan opnieuw
ingezaaid, maar dat deel absoluut
het aanzien nog niet waard. Laat
staan er op te spelen (want daar gaat
het uiteindelijk om).
De afdeling korfbal heeft er afgelopen weekend (op het goeie deel) de
laatste competitiewedstrijden van
het kalenderjaar 2018 op gespeeld.
De afdeling voetbal moet nog even.
Hopelijk groeizaam weer en dus een
goed herstel de komende weken.
Nieuwe sponsoren
De afdeling korfbal is verheugd
met de nieuwe kledingsponsoren.
Vishandel Thijs Van der Meulen
heeft de C1 in nieuwe shirts gestoken: “Een wagen vol gezondheid”
is de slogan van ondernemer Thijs
van der Meulen. Voor zijn wagen
staan - in prachtige nieuwe shirts de sportievelingen van de C1 samen
met hun coach. De nieuwe kledij
in clubkleuren beloofd alvast een
goede start van een nieuw seizoen!
“Donkerbroek is een fanatiek sportdorp en als wij daar op deze manier
een bijdrage aan kunnen leveren,
doen we dat graag! Ik hoop dat de
shirts een heleboel winstpunten op
gaan leveren!” aldus Thijs. Onze
dank is GROOT!
Ook Oeds de Jong, ondernemer in

31 oktober:

Jaarvergadering
Afdeling Korfbal
Aanvang 20.00 uur
22 november:

Algemene
ledenvergadering
sv Donkerbroek
Aanvang 20.00 uur
Donkerbroek werd bereid gevonden
een aantal kledingstukken te sponsoren binnen de afdeling korfbal.
Dit keer zijn de o zo belangrijke
coaches aan de beurt. Zij werden
ook in de prachtige clubkleuren
gestoken ( gesponsord door Oeds
de Jong Machines). Ook hier: Onze
dank is GROOT!
Competitie jeugd
De najaarscompetitie zit er op. Geen
kampioenen, geen hoogvliegers.
Meeste ploegen zijn (na de vorige berichtgeving) zelfs een positie
gezakt in de ranglijst. Behalve de
C1 en de E1. (die zijn een positie
gestegen). Voor de meeste ploegen
is het even wennen aan hun nieuwe
team. En met nieuwe teamleden

Coaches hebben de aandacht bij
Donkerbroek D2 - Drachten D1
uit Haule er bij is het nog meer
wennen (want die zijn zo anders
!!!!). Dit geldt voor de D2 en de
F1. De teams C1, D1 en E1 zijn
fully Donkerbroek. A1, B1 en B2
zijn combi Donkerbroek, VZK en
Dio (Oosterwolde).
Competitie Senioren
De teams waar het al 2 decennia
prima samen gaat zijn de combisenioren. Het 1e team doet het
momenteel verrassend goed. Zij
overwinteren op de 2e positie in
de ranglijst. Afgelopen zaterdag 20
oktober de kraker, de clash der
giganten, de derby tegen het welbekende (en vrienden) Dio 1 uit
Oosterwolde. En dat was vanaf het
beginsignaal een zeer onderhoudende partij. (Scheidsrechter Blauw
deed er persoonlijk nog een schepje
boven op qua vermaak, want hij bleek
erg gevoelig voor opmerkingen van
zowel spelers als coach). Maar een
onderhoudende pot korfbal dus. De
1e helft een gelijkopgaande score
(5-5, 6-6) waarbij Donkerbroek/VZK
met een positieve 8-6 voorsprong
de rust in ging. Na de thee een op
stoom gekomen Dio die de achterstand omzette naar een 8-9 voor-

Derby tegen DIO

sp ro ng .
Hierna volgde een fase met te veel
passfouten aan beide kanten, maar
opnieuw een gelijkopgaande score.
De laatste 10 minuten waren echter voor Donkerbroek/VZK waaraan onze Aukje en onze Janneke
een zeer positieve bijdrage leverden.
Uitslag: 15-13.
De senioren 2 hebben het lek nog
niet boven: 5 gespeeld nul punten.

Zaalcompetitie 2018/2019
Bij het ter perse gaan van deze
dorpskrant is het schema nog niet
op de redactie van uw razende
reporter beland, dus hier kunnen we nu nog niks van zeggen,
euh?????? schrijven.
Website
Voor alle kampioensfoto’s, algeme-

Derby tegen DIO:
de fotograaf gekiekt
ne 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!!!
Tegenwoordig beheert door die
andere razende reporter: Jenny
Veenstra. (met hulp van iedereen
voor de input)

Eindstanden veldcompetitie najaar 2018
Tussenstanden Veldcompetitie
Seizoen 2018/2019 (senioren
1)

Vishandel Thijs v.d. Meulen steekt C1 in nieuwe shirts

Oeds de Jong Machines steekt coaches in het pak

Pupillen C1
Hoogkerk/Nic C3
Donkerbroek C1
Olympia (T) C1
OWK/Rodenburg C2

6
6
6
6

11
7
4
2

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

6
6
6
6

12
6
5
1

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

6
6
6
6

12
6
4
2

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

6
12
6 6 +8
6 6 -4
6
0

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

6
6
6
6

10
6
5
3

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

6
7
7
6
6
6
6
6

12
12
8
8
5
3
2
0

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

5
5
6
5
5
5
5

9
8
7
6
4
2
0

Junioren A1
Donkerbroek/VZK A1
WIK ’34 A2
De pein A2
Olympia (T) A1
Kinea A2
Drachten A3

4
5
4
5
5
5

8
8
6
3
3
0

Aspiranten B1
OKO/Bies B2
VZK/Donkerbroek/Dio B1
LDODK B3
Sparta/OWK/Rodenburg B2

6
6
6
6

12
8
4
0

Aspiranten B2
Kinea B1
It Fean/Boelenslaan B2
Veenwouden B1
VZK/D’broek/Dio D2

6
6
6
6

11
5
4
4

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

20

oktober 2018

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

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

prdejong.nl

Verhuur van:

Vakmanschap met passie

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

BOONSTRA

