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Feeërieke Fair geeft sfeer

Op 7 mei was er een springfair georganiseerd bij de oude melkfabriek. Het weer werkte goed mee en dat maakte dan ook dat het
gezellig druk was. Diverse ondernemers uit Donkerbroek en omgeving toonden hun koopwaar en deden zaken. Er was voor ieder wat

wils, van lederen riemen tot woonaccessoires en van hondenhok tot
springkussen. Natuurlijk was er ook aan de innerlijke mens gedacht
met diverse standjes waar men terecht kon voor wat lekkers of wat
te drinken. (Tekst en foto: Wieger Visser)

Kledingbeurs succesvol
Zaterdag 23 april was de voorjaar en zomer kledingbeurs in
Pro Rege. Na een dag alle binnengekomen kleding te hebben
gesorteerd, was het een prachtig gezicht: zoveel rekken vol met
jurken, blouses en jassen.
Geweldig al die tafels vol met broe- om voor een klein prijsje kleding
ken, shirts, truien, schoenen, sjaals, uit te zoeken. Hier werd ook weer
mutsen ect. Ook nog een hele zaal gebruik van gemaakt, prachtig dat
vol met kinder- en babykleding, veel kleding een nieuwe bestemzo mooi om te zien! Wat hebben ming en eigenaar vond. Om 14.30
de vrijwilligsters hard gewerkt om uur hadden we €146,00 in kas. Dit
alles klaar te krijgen, dit jaar kregen bedrag hebben we bestemd voor de
we ook hulp van onze Oekraïense voedselbank. De overgebleven mangasten die in onze dorpen een woon- nenkleding is naar de depots voor
Dorcas gebracht, waar alle ingeplek hebben gekregen. Wat was het
brachte kleding opnieuw een
zaterdagmorgen gezellig toen
goede bestemming krijgt.
de mensen die gebruik
De vrouwen- en kindermaken van de voedselVolle
kleding is naar de kerk in
bank kleding voor zichtassen en
de Haule gebracht. Het
zelf en hun gezin konden
blijde
is de bedoeling dat alles
uitzoeken. Ook mochten
gezichten!
nu klaar gemaakt wordt
we veel Oekraïense gasvoor een vervolg op deze
ten verwelkomen op deze
kledingmarkt, zodat de
zaterdag die op deze morvluchtelingen uit Oekraïne of
gen kleding voor zichzelf uit
konden zoeken. Met volle tassen en elders een vaste plek krijgen waar
blijde gezichten gingen ze om 12 kleding uitgezocht en meegenomen
kan worden. Alle vrijwilligsters en
uur weer naar huis.
’s Middags was iedereen uit Don- iedereen die mee heeft geholpen om
kerbroek en omstreken welkom deze kledingmarkt te laten slagen

en kleding heeft geschonken, hartelijk dank!
Diaconie Donkerbroek/Haule

Ons platteland
Donkerbroek is een echt plattelands dorp. Het ligt midden in agrarisch gebied. Het landschap rond
Donkerbroek bestaat grotendeels uit
weidegronden en natuur als het bos
Ontwijken meerdere percelen bos,
aangelegd tijdens de laatste ruilverkaveling aan het eind van de vorige
eeuw. Vroeger kende Donkerbroek
veel kleine boeren. Velen hadden
hun boerderij aan de hoofdwegen
van ons dorp. Veel oude paden zijn
verdwenen. Maar als je boer was
aan de Herenweg dan liepen de
landerijen in één rechte lijn tot
aan bijvoorbeeld de Opsterlandse
Compagnonsvaart en toen die er nog
niet was zelfs tot aan de Tjonger. Een
voorbeeld hiervan is nog het laantje
achter de Buursterlaan. Op vroege
kaarten kun je zien dat er veel grond,
in bijvoorbeeld het Bovenveld, heide
was. Dit is door voorouders met
de spade ontgonnen tot landbouwgrond. Nu is het stikstofprobleem
geïntroduceerd. Veel mensen weten
eigenlijk niet waarover het gaat.
De landbouw is tot de grootste
boosdoener gebombardeerd. In de
Stellingwerven moet bijna 8000
hectare worden teruggegeven aan
de natuur en moeten ongeveer 110
bedrijven stoppen. Onze voorouders
die de grond ontgonnen hebben,
zullen zich omdraaien in hun graf.
Heb je het over het Fochteloërveen
dan moeten de boeren weg maar de
stad Assen breidt zich steeds verder uit richting het hoogveengebied.
Het is oneerlijk dat het platteland
zo’n groot offer moet brengen door
agrarische grond in te leveren. Wat
betekent het voor Donkerbroek. We
grenzen aan de Duurswouderheide,
het Blauwe Bos en ga zo maar door.
Komt er meer natuur? Krijgen we
bospercelen of laten we het braak
liggen. Wordt daar het platteland
mooier van? De boeren kunnen
zelf wel iets doen. Vroeger was de
veebezetting per hectare kleiner.
Boeren kunnen meer rekening met
de natuur houden door dieren en de
vogels meer uitwijkmogelijkheden
in boswallen en bermen van de sloot
te geven. De stikstofreductieplannen
worden gemaakt in Den Haag. En
dat door mensen die niet weten hoe
er op het platteland wordt geleefd.
Mensen die denken dat melk uit de
fabriek komt. Maar onze boeren zijn
hardwerkende mensen op hun veelal
efficiënt ingerichte en innovatieve
bedrijven. Boeren die zorgen voor
de voedselproductie in ons land.
Boeren die al sinds jaar en dag
rekening houden met de natuur. De
natuur is hun gids om goed boer te
zijn. Maar grote bedrijven en tevens
enorme vervuilers als de Hoogovens
hebben macht en invloed. Daar kunnen de individuele boeren niet tegen
op. Beleidsmatig is het heel eenvoudig om het stikstofprobleem op de
boeren af te schuiven. Er moet een
nieuwe balans komen met eerlijke
prijzen voor de boeren. Het stikstofprobleem is niet alleen van de
boeren maar van heel Nederland.
Laten we in Donkerbroek trots zijn
op onze boeren en ons mooie platteland rond Donkerbroek.
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BROEKJES

Uitvaart
de Roos
aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek
www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66
PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Voor informatie over:

❆
❆
❆
❆

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

kunt u contact opnemen met:
dhr. M. Draaistra, Bovenweg 31, 8435 VT Donkerbroek, tel. 06-30467876

Voor al uw rouw- en bruidsarrangementen: Decora Bloembindsters, Aafje Rooks, tel.
06-22901770
en
Sietske
Kamminga, tel. 06-80060357,
www.decorabloembindsters.
jouwweb.nl
Voetfirst Verlaan, gediplomeerd
Pedicure, Wilma Verlaan, Herenweg 39, Donkerbroek, tel.:
0516-426068, lid Provoet. Behandeling volgens afspraak
Sokkengaren, ritsen, elastiek,
naaimachinegaren e.d. bij Meubelstoffeerderij Visser Haulerwijk
Voor al uw rouw- en bruidsarrangementen: Decora Bloembindsters, Aafje Rooks, tel.
06-22901770
en
Sietske
Kamminga, tel. 06-80060357,
www.decorabloembindsters.
jouwweb.nl
Geboorte-, trouw- jubileum-,
of verhuiskaart? BVK grafisch
vormgever heeft heel veel keus.
Sl. de Bruïneweg 6a in Haulerwijk, tel. 06-20060378 of kijk
alvast op www.bvkvormgever.nl

Voor het verzorgen van

UITVAARTEN EN CREMATIES
kunt u een beroep doen op

DRAAGT ELKANDERS
LASTEN
UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK
T. Oldersma, voorzitter
06 12890809
J. D. Klooster, secretaris
0516 491791
J. Baron, beheerder aula
0516 491958
Voor informatie en adreswijziging kunt u
terecht via ons secretariaat: secr.del@gmail.com

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

ouperus
C
Autoverhuur

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

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

BELANGRIJKE TIP

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!

dorpskrant.opehichte@gmail.com
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Zonnige
Garage Sale

Colofon
Uitgever:

Stichting Dorpskrant Donkerbroek

Zaterdag 14 mei heeft de voorjaarseditie van Garage Sale
Donkerbroek weer plaats gevonden.
Voor 10 uur reden de eerste auto’s
alweer door de straten. Voor 11
uur waren er al mensen op de been
om adressen bij langs te gaan. Het
aanbod van diverse koopwaren was
groot. Er waren bijna 50 adressen,
verspreid door het hele dorp en
zelfs daarbuiten, die meededen.

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
24 juni
Kopij inleveren kan t/m
19 juni

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 19 juni 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 een activiteit
wil aankondigen in de vorm van
een affiche/poster betaalt €15,tenzij naderhand een verslag van
de activiteit naar de krant wordt
gezonden.
De bedragen kunt u overmaken op
IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11
t.n.v. stichting dorpskrant
Donkerbroek 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

Dodenherdenking 2022

Na 2 jaar dodenherdenking waarbij geen publiek aanwezig kon
zijn, is er dit jaar weer de stille tocht door het dorp en de herdenking bij het monument van Luite.
De start is bij de Vrijheidsboom
op het plein met het beeld van
de klokkenluider. Veel dorpsgenoten hebben gehoor gegeven aan de
uitnodiging deel te nemen aan de
stille tocht. Als om kwart voor acht
de klokken bij de Laurenstsjerke
beginnen te luiden, start de tocht.
Namens de gemeente Ooststellingwerf is aanwezig raadslid Ben
Oostra. Ook deze keer mogen we
familie van Luite Middendorp verwelkomen. Zij zijn speciaal uit
Delft naar Donkerbroek gekomen.

Ook 4 kinderen van basisschool De
Twirrewyn lopen voorop in de tocht.
Aangekomen bij de ingang van de
begraafplaats krijgen de kinderen de
krans aangereikt en dragen deze tot
aan het monument.
Om acht uur, als het luiden van de
klok is gestopt, zijn we vervolgens 2
minuten stil. Hierna wordt de taptoe gespeeld en vervolgens spelen
een aantal leden van beide muziekkorpsen het Wilhelmus. Dan wordt
door de heer Ben Oostra namens de
gemeente Ooststellingwerf de krans

gelegd bij het monument. Hij wordt
hierbij geassisteerd door Hester
de Boer, Famke van der Meulen,
Jolien Hazeveld en Martin de Vegt.
Door de Protestantse Gemeente
Donkerbroek-Haule wordt een
bloemstuk gelegd. Kees vd Enden,
zwager van Luite Middendorp legt
als laatste bloemen.
Vervolgens zet de stoet zich in
beweging en lopen we langs het
monument naar de uitgang van de
begraafplaats. We kunnen terugkijken op een indrukwekkende herdenking. Met de oorlog in Oekraïne
weten we hoe waardevol vrede is.
4 mei commissie

Heerlijk wandelweer en lekker
sporten met Actief Donkerbroek
Wat hebben de wandelaars het getroffen met het weer tijdens de
wandeltocht. Een heerlijk zonnetje en een klein briesje, wat wil
je nog meer. Al om kwart over één meldden de eerste wandelaars
zich bij Stap es in voor de 10 km route. Fijn om ook deelnemers
van buiten het dorp te mogen begroeten.
Onderweg voor de deelnemers een
lekkere appel aangeboden door onze
eigen Willem Coop Boonstra. Dit
werd zeer gewaardeerd. Voor de kinderen een ballon erbij. Bij de fitnessapparaten stond buurtsportcoach
Anne Marie klaar om de lopers kennis te laten maken met de toestellen. Voor een enkeling nieuw maar
ook een deel van de sportievelingen
weet de apparaten tijdens een wekelijkse wandeling al te vinden.
Mooie afsluiting na een wandeling
door het bos. En toen kwam daar
Jinte aangewandeld met haar heit.
Die had wel zin in spelletjes doen.
Eerst even alle toestellen proberen.
Anne Marie had voor de jongste
deelnemers ballen, badmintonrackets en een balance bal meegenomen. Alles werd door Jinte geprobeerd. Heit kom, even tennissen. Ze
had geen tijd om verder te lopen,
het was hier veel te leuk om te
spelen. Zelfs het ijsje wat op haar
wachtte aan het eind van de route
bracht haar niet op andere gedachten.
In totaal hebben een kleine 50 wandelaars de sportschoenen aangetrokken. Over voeten wordt hier
verder niet geschreven. Die zijn
uitvoerig besproken tijdens de nazit
bij Stap es in onder het genot van
een lekker softijsje. Heerlijk dat

we na twee jaar weer iets hebben
kunnen organiseren en fijn dat de
deelnemers ons niet zijn vergeten.
Op naar de fietstocht.
Familiefietstocht
Een maand na de gezinswandeltocht stappen we op de fiets. Er
wordt aan 3 verschillende routes gewerkt. We proberen uit te
komen op routes van 20, 30 en
40 km. 12 Juni is de startlocatie
café Donkerbroek aan de Vosseheer.
Onderweg wordt u getrakteerd op
een ijsje van IJsmakerij de Haan.
Na afloop een koele versnapering
bij Hans en Pietsje. Tussen 13.30
uur en 14.30 uur kunt u op de fiets
stappen. De eigen bijdrage voor de
fietstocht is 2,- pp.
Suppen
Een week voor de zomervakantie
begint voor de leerlingen van het
basisonderwijs kunnen ze zich lekker uitleven op de vaart met suppen.
Op vrijdag 8 juli laten we om 14.30
uur de supboards te water ter hoog-

te van de Koopmans Welvaartdraai.
In het dorp beter bekend als de fietsbrug. U snapt dat het noodzakelijk
is dat de deelnemers in het bezit
moeten zijn van een zwemdiploma.
Daarnaast zien we graag dat er een
ouder/begeleider bij de kinderen is.
Een paar extra helpende handjes
komt altijd van pas. De jeugd kan
vrij deelnemen.
Buitenvolleybaltoernooi
Het volleybaltoernooi staat gepland
op 27 augustus. Zet deze datum
vast in de agenda. Meer over het
toernooi in de volgende editie van
de dorpskrant.
Activiteit voor de kinderen
In de herfst komt de meest populaire activiteit terug van de afgelopen
jaren. Zelf maar bedenken welke dat
was. Je kunt kiezen uit: Vossenjacht,
Douanespel, Lasergamen of Levend
Ganzenbord. Al enig idee wat de
meest populaire activiteit voor de
basisschooljeugd was? Nee? Ik verklap nog niets. Later meer. Oh ja,
we hebben 5 november vastgelegd.
Schrijven jullie het ook vast in je
agenda?
Leden Actief Donkerbroek
Helaas hebben we afscheid genomen van 2 van onze leden. Het was
voor Marjan en Evert tijd om het
stokje over te dragen. Lijkt het je
leuk om betrokken te zijn bij één of
meerdere activiteiten of heb je zelf
een sportief idee voor de dorpsgenoten schroom dan niet en laat het
ons weten.

Het was wederom weer volop gezelligheid in het dorp. De bezoekers/
kopers wisten ons dorp weer prima
te vinden. Ik had dit keer de Garage
Sale nog meer geprobeerd te promoten en onder de aandacht te
brengen bij anderen. Ik hoop dat dit
nog meer bezoekers/kopers heeft
opgeleverd en zal dit de volgende
editie zeker weer doen. Bij de één
zal deze dag wat succesvoller zijn
geweest dan bij de ander. Helaas
heb ik hier geen invloed op en ook
niet op het weer. Maar wat het weer
betreft kon het niet beter, want wat
scheen het zonnetje lekker.
In de Facebookgroep waren een
deelnemerslijst, plattegrond, een
link naar een online plattegrond en
regels en tips te vinden. Ook lagen
een paar plattegronden bij eethuis
Stap es in. Deelnemers die zich aangemeld hadden via de mail, kregen
deze documenten als pdf-bestand in
hun mail. Ook was er een link die
opende in Maps waar alle adressen
op te zien waren. Op de deelnemerslijst was een QR-code die je kon
scannen en je ook terecht kwam bij
de online plattegrond.
Ik wil de deelnemers heel erg
bedanken voor hun vertrouwen.
Ik hoop dat jullie weer enthousiast mee gaan doen op zaterdag 10
september 2022. Zover is het nog
niet maar noteer hem alvast in je
agenda. Als het bijna weer zo ver is
om je aan te melden zal ik dat weer
kenbaar maken. Heb jij Facebook
maar ben je nog geen lid van de
Facebookgroep, doe dat vandaag
dan nog. Hier komt alle informatie
op te staan die te maken heeft met
de Garage Sale. Ook op Instagram is
Garage Sale Donkerbroek te vinden.
Bezoekers en kopers jullie ook heel
erg bedankt, wij verwelkomen jullie
graag de volgende Garage Sale op
zaterdag 10 september 2022 weer.
Heb je nog vragen of zou je nog
andere informatie willen spreek mij
aan of stuur een berichtje/mail.
Groetjes Annelies
Garage Sale Donkerbroek
E-mail:
garagesaledonkerbroek@gmail.com
Facebook:
Garage Sale Donkerbroek
Instagram:
@garagesaledonkerbroek
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Jouw drukkerĳ
dichtbĳ!
Slotemaker de Bruïneweg 6a
8433 MB Haulerwĳk

DRUKKERĲ
PRINTSHOP

huisstĳlen,
brochures,
kranten, posters,
ﬂyers,
drukwerk bedrĳven,
stickers,
reclameborden,
beachvlaggen
en ...
geboortekaarten,
trouwkaarten,
rouwdrukwerk

KANTOOR

schrĳfblokken,
balpennen,
plakband/stift,
opberghoezen,
paperclips, nietjes,
printpapier

KAARTEN

verjaardag,
beterschap,
condoleances,
geluk, dank je wel,
sterkte, etc.

T: 06 20 06 03 78
E: info@bvkvormgever.nl

Dames en Heren kapper
Haarkleur-specialist
Balayage
Kleurcorrecties
Make-up
Schapendrift 6A, 8435WK Donkerbroek 0516491550

Kim de Boer
Kijk voor onze openingstijden &
het maken van een afspraak op

iTOVi-Bodyscan
Aroma Therapie
Raindrop Massage
Essentiële Oliën
Aroma Freedom Technique

www.dekappersjop.nl
0516491550

www.bewustzijnmetolie.nl

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

www.bvkvormgever.nl

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

Autobedrijf Verlaan
Uw auto op de 1e plaats

Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van
auto’s en brommobielen
Donkerbroek - T 0516 49 12 66
www.verlaan.nl

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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Heerlijk, weer optreden!

DORPSAGENDA
JUNI
12
21
25
30

Actief Donkerbroek: Familiefietstocht
Excelsior: Zomeravond concert op de Nijhof, veldje aan de
vaart
Dorpshuis: Bingo zaal open 19.00 uur - aanvang 20.00 uur
aanmelden: dorpshuis.donkerbroek@gmail.com
14:00-16:00 Pro Rege: Inloopmiddag – Bingo

JULI
1-3 HD TENTFEEST!
8
Actief Donkerbroek: Suppen op de vaart
28 14:00-16:00 Pro Rege: Inloopmiddag – Spelletjes

Kerkdienst in de feesttent

Op zondag 15 mei vond de Healthy walk 2022
plaats, een wandel- en hardloopevenement tussen
Donkerbroek en Oosterwolde.
Op een idyllisch plekje, langs de
Balkweg en bij de Tjabbekamp, met
op de achtergrond de prachtige gele
brem die volop in bloei stond, was
een verzorgingspost gestationeerd.
De Rotaryclub Oosterwolde had
alles tot in de puntjes geregeld: van
water, fruit en krentenbollen tot het
heerlijke weer aan toe.

Een
vrolijke noot
van
Excelsior

De vrolijke noot werd hier
verzorgd door onze eigen
muziekvereniging Excelsior uit
Donkerbroek. Met hier en daar een
spinnetje, torretje of rupsje in je
nek was het een echt buitenoptreden. Ook viel er wel eens een standaard om en vlogen er composities
door de lucht, maar dat kwam “door

de wind” (één van de
gespeelde muziekstukken). De middag is voorbij gevlogen en na afloop
waren alle muzikanten het
met elkaar eens: Heerlijk, weer
optreden! Heeft u het gemist en wilt
u ook zo’n optreden meemaken? Op
21 juni aanstaande geeft muziekvereniging Excelsior een buitenoptreden op het veldje bij de vaart
aan de Nijhof. U bent bij deze alvast
uitgenodigd.

Zanggroep ‘Stil’ zorgt voor
bijzondere beleving bijbel verhaal
Onze voorzitter Martha Veenstra opende de vergadering met het
Welkom heten van alle leden en in het bijzonder de dames van
de zanggroep ‘Stil’ die de avond voor ons zullen verzorgen.

hun naam ‘Stil’. Stil van verwondering werden ze voor de prachtige
tekeningen maar vooral ook door
het bijzondere verhaal over Jezus
van Nazareth.
Het programma bezing Zijn gehele
leven. Van de start als baby in een
stal tot de kruisdood en de opstanding. Er werd begonnen met het
driestemmig à capella zingen van
gedeelten van de onberijmde psalmen 130 en 33. en het verhaal liep
vanaf de geboorte via Simeon en
Anna, Jezus als twaalfjarige in de
tempel, de doop in de Jordaan, de
roeping van de discipelen en de
eerste wonderen. Liederen werden
afgewisseld met boeiende teksten en
samenzang. De tekeningen ondersteunden het geheel.
Op dit punt werd het programma
even onderbroken voor een korte
pauze.

Martha ging ons voor in gebed. De
notulen van de vorige leden vergadering werden door Martha gelezen.
Daarna volgden enkele huishoudelijke mededelingen. Het reisje naar
de Weerribben wordt, bij voldoende
deelname, gehouden op 31 mei.
Er gaan enkele kaarten naar onze
zieken. Hierna is het tijd voor koffie.
Na de koffie krijgen de dames van
Stil het woord. Zij stellen zichzelf
eerst aan ons voor. Ze zijn als groep
ontstaan aan de keukentafel van
één van hen. Annet, Annette en
Ieneke kwamen tot de ontdekking
dat zij veel gemeen hadden. Onder
andere hun liefde voor zang. Ze
besloten hier iets mee te doen en
al snel bleek dat er belangstelling
uit verschillende groepen van de
samenleving voor hen was.

Ze besloten een avondvullend programma te maken. Dit deden ze
aan de hand van het boek van Rien
Poortvlied “Hij was één van ons”.
Tijdens het maken ontstond ook

Na een tweede kopje koffie werd de
draad weer opgepakt bij de Intocht
in Jeruzalem. Het hele bekende
Paasverhaal werd vervolgens bezongen en verteld. Het was een aangrijpende avond met prachtige zang en
mooie teksten.
Onze voorzitter bedankte hen dan
ook heel hartelijk voor het verzorgen van deze avond. Zij besloot de
avond met het lezen van het gedicht
‘de Wereld zal worden’, en wenste
ons allemaal een goede zomer en
graag tot ziens op 31 mei of anders
in september!

Een aantal jaren is het niet mogelijk geweest om onze viering in de
feesttent te houden. Dit jaar mag
ons dorp weer twee dagen feest
vieren.in een grote tent op het
evenemententerrein tegenover het
Witte Huis.
Zondagochtend 03 juli organiseert de Protestantse Gemeente
Donkerbroek-Haule een feestelijke
kerkdienst in de tent. Gospelgroep
Sinjael bestaande uit een aantal

leden uit ons eigen dorp verzorgt
muzikaal de dienst. Naast de muziek
doen zij de lezingen en vertellen het
verhaal met als thema “Over”hoop.
Voor de kinderen is er een eigen
plek.
Vooraf aan de dienst is er om half
tien koffie, thee of ranja. Om 10
uur begint de dienst. Iedereen is
van harte uitgenodigd en wij zien u
graag in de tent.

Zonder leiding geen spelweek;
Vakantiespel zoekt leiding!
Stichting Vakantiespel Ooststellingwerf is zich al druk aan het voorbereiden op de Vakantiespelweken
in 2022. Wij zijn daarom druk op
zoek naar jongeren tussen 17 en
27 jaar die zich een week lang willen inzetten.
Dit om kinderen uit de groepen 5 t/m
8 uit de gemeente Ooststellingwerf
een mooie Spelweek te bezorgen.
Een week lang barst het van de activiteiten voor kinderen in de bossen
van Appelscha; er worden hutten
gebouwd, grote bosspelen gespeeld,
luidkeels gezongen en naar toneel
gekeken.
De jongeren geven niet alleen leiding aan een groep kinderen in de
week zelf, in het weekend vooraf
bedenken ze met elkaar hoe de week
eruit komt te zien. Een zelfbedacht

thema vormt de rode draad van de
week. Dit komt terug in een kamplied, toneel en in de verschillende
spelen die worden gespeeld.
Ook voor de leiding zelf wordt goed
gezorgd. Er is dagelijks een gezonde
driegangenmaaltijd, een slaapplek
en ondersteuning door hoofdleiding
en het bestuur van de Stichting.
Voor elke week zijn er zo’n 25 tot
35 leiding nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende toezicht is
en de kinderen voldoende aandacht
krijgen.
Dit jaar vinden de Vakantiespelweken
voor de kinderen plaats van 18 t/m
22 juli (de leiding start 16 juli)
en 25 t/m 30 juli (de leiding start
23 juli). Leiding en kinderen kunnen zich opgeven via de website
www.vakantiespel.nl

dorpskrant.opehichte@gmail.com
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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

SCHOON
ZONDER WATER!

Ekowax Cleaning Products zijn ecologisch
veilige schoonmaak- en onderhoudsproducten die met weinig inspanning de
beste resultaten leveren.

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

Hygiënisch Schoonmaken

De Rabo Bankieren App

Biologisch Afbreekbaar

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de

Krasvrij

Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,

Water- en Vuilafstotend

een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

Download nu de Rabo Bankieren App.

Nieuwste Nano-Technologie
Particulier en Professional

www.ekowax.nl

Een aandeel in elkaar

Tel: 06-82232347
Naast
behandelingen
geven wij ook
voorlichting en
adviezen.

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren
• PVC en isolatie
• Etc.

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

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

Hout met FSC keur mogelijk

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

Kijkt u voor meer
informatie
op onze website!

Behandelingen waarvoor u onder andere in de praktijk voor
Huidtherapie Keuning terecht kunt zijn:
- Acné
- Elektrische epilatie
- Coagulatie van o.a. verwijde vaatjes en steelwratjes
Vosseheer 7
- Manuele lymfe drainage
8435 WL
- Oedeemtherapie
Donkerbroek
- Het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen
085-877 06 88
- Camouflagetherapie
www.huidtherapie-keuning.nl
- Littekentherapie
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl
- Zonbescherming - voorlichting en adviezen
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twee) en folium (is blad). Nu is het
bijzondere dat het plantje voordat
ze gaat bloeien maar 1 blad heeft.
Dus de naamgeving is in de bloeiperiode gegeven want tijdens de bloei
vormt zich het tweede blad.
Voorkomen
De naam zegt het al de standplaats
van het dalkruid is in een dal en dan
met name in de laagten van oude
bos gedeelten en dan onder oude
eiken en berkenbomen: in loofbos
dat op die plaats een open ruimte
heeft. Daar kan het een dichte groep
van planten vormen. In de winter
verdwijnt de plant om in het vroege
voorjaar weer terug te komen. De
bloeitijd is eind mei tot halfweg
juni, dan komen er aan de stengel
witte stervormige bloempjes. De
stengel wordt ongeveer 15 centimeter hoog. Deze bloemen worden
druk bezocht door insecten. Het is
dus een zeer nuttig plantje. Na de
bloei vormen er als zaad twee rode
besjes. De plant wordt omschreven
als giftig maar in hoeverre dat werkelijk is kan men zich afvragen.
Waar te vinden?
Gelukkig zijn er in onze omgeving
nog plaatsen met een oude bosbodem. Zo is er in het bos aan de
Pegge, de zogenaamde Lange Bos,
op verschillende plaatsen de plant
aanwezig. Ook in Ontwijk is ze aanwezig .
Alhoewel deze soort niet zo tot de
verbeelding spreekt is de aanwezigheid van de soort een plus punt. De
plant bloeit in vochtig, oud bos. Dat
is tegenwoordig ook al bijzonder.
En natuurlijk is de plant bijzonder
vanwege het insecten bezoek aan
deze plant.

Even over de Latijnse naam die
Lineus (de grootste naamgever) aan

de plant heeft gegeven, met name
het Bifolium. Dat betekend Bi (is

Weer een ongunstig start van het
zwaluw seizoen, door de droogte
worden er maar weinig nestjes
gemaakt.
Foto’s Marga

BUITENLADDER
JUNI 2022

BUITENCENTRUM

Za 4

Fietstocht: sporen in het landschap*

Zo 5

Fotografie workshop*

Zo 5

Rommelmarkten
Wijnjewoude
Op
de
rommelmarkten
in
Wijnjewoude wordt weer gehandeld.
Er worden leuke dingen gekocht,
maar als je er zelf staat dan kun
je ook het een en ander verkopen. En het is altijd gezellig. De
eerstvolgende rommelmarkt is
op woensdag 6 juli van 14.00 –

18.00 uur zoals altijd op en bij
het Evenemententerrein aan de Te
Nijenhuiswei in Wijnjewoude.
De volgende rommelmarkten staan
gepland voor:
– 20 juli van 17.00 – 21.00 uur (dit
is een extra avond rommelmarkt)
– 3 augustus van 14.00 – 18.00 uur
–
17 augustus van 17.00 – 21.00
uur (dit is een extra avond rommelmarkt)
– 7 september van 14.00 – 21.00 uur

– 5 oktober van 14.00 – 21.00 uur
Avondfietsvierdaagse
Deze wordt gehouden op 5, 6, 7
en 8 juli (dinsdag t/m vrijdag).
Inschrijving en start is tussen 18.30
en 20.00 uur bij hotel-restaurant de
Stripe in Wijnjewoude. Er worden
fietsroutes uitgezet tussen de 25 en
30 km door de prachtige bosrijke
omgeving van Wijnjewoude.
Bestuur VVV

APPELSCHA

Fiets met de gids van Staatsbosbeheer door de bossen, heidevelden en
zandverstuivingen. Leer over de geschiedenis van het landschap van de
Drents-Friese Grensstreek. 13.00 – 16.00 uur; kosten € 9,50 (incl. koffie/thee)

Leer van professionele natuurfotografen de tips & tricks voor een goede
natuurfoto. 10.00 – 13 uur; kosten € 17,50

Wildplukwandeling*

Eetbare planten vind je overal. Welke kun je plukken en gebruiken voor gerechtjes?
Incl. proeverij. 13.00 – 16.00 uur; kosten € 19,50

Zo 12

Woldwandeling

Ma 13

Vollemaanwandeling *

Zo 19

WILDERNISDAG!

Di 21

Midzomerklanken*

Zo 26

Insectensafari*

Maandelijkse zondagmiddagwandeling waarbij we aandacht hebben voor wat zich
op dit moment aandient in de natuur. 13.30 – 15.00 uur; kosten € 6,-, tot 12 jr € 4,-

Ervaar de magie van het maanlicht door de boomtoppen en de stilte in de natuur na
zonsondergang
21.00– 23.00 uur; kosten € 8,50, t/m 12 jaar € 5,00

Dag boordevol wildernisavontuur: excursies, bushcraft, creatieve natuurworkshops,
activiteiten en veel gezelligheid
11.00 – 16.00 uur. Toegang gratis; voor een aantal activiteiten wordt een vergoeding
gevraagd

Ontspannen avondwandeling gevolgd door een concert met kristallen klankschalen
20.00 – 23.00 uur: € 19,50

We starten in het boswachterslab en gaan buiten op zoek naar insecten!

13.30 – 15.00 uur; kosten € 6,-- (t/m 12 jaar € 4,00)

*OPGAVE NOODZAKELIJK: Reserveer via

www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold

Buitencentrum Drents-Friese Wold

Terwisscha 6a, 8426 SJ Appelscha, 0516-464020
Openingstijden 1 april t/m 3 november: dagelijks van 10.00-17.00 uur
drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl
www.staatsbosbeheer.nl/drentsfriesewold
www.facebook.com/staatsbosbeheerdrentsfriesewold
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WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

&

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

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl
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Bosk by Obe - Als bomen kunnen wandelen
De kulturele produksje ‘Als bomen kunnen wandelen’ by Obe,
poadium foar Fryske kultuer, fertelt dizze simmer tusken
7 maaie en 14 augustus it ferhaal achter Bosk: de mear as
tûzen seis, sân meter hege beammen dy’t troch de binnenstêd
fan Ljouwert ‘kuierje’ en fia alve lokaasjes úteinlik op it
Aldehoustertsjerkhôf einigje.

in eksploazje fan beloften binne. “As
beammen rinne kinne... kinne wy
feroarje.”
Boskpoadium
It Boskpoadium is it multydissiplinêre programma fan ‘Als bomen
kunnen wandelen’ dat net foar neat
yn de eko-romte is: dêr wêr’t we
ús in foarstelling meitsje fan de
wrâld fan moarn. Keunstners, artysten, makkers, partners en publyk
wurde útnûge om mei te tinken,
te meitsjen, te ûndersykjen en te
presintearjen by de sintrale fraach
‘wat kinne we leare fan beammen?’
Dêrmei wurdt Obe in libben publyksplak.
Yn Boskpoadium siket Tresoar
bewust de gearwurking mei ferskate
kulturele organisaasjes, artysten of
kollektiven dy’t as kurator fan it
programma fungearje. Dat liedt ta
in breed ferskaat wykeinprogramma, lykas in jûn mei livemuzyk,
workshops op it mêd fan duorsumens, in performance of in jûn mei
spoken word, dichtkeunst en rap.

De kuierjende bosk is basearre op
it essay Planet Paradise fan Bruno
Doedens, artistyk lieder fan Bosk.
Yn dit essay ropt er op it ferhaal
fan de ierde op ’e nij te skriuwen.
Net allinne de natuer hat dêr baat
by, de minske ek. We hawwe nije
ferhalen nedich dêr’t we yn leauwe
kinne, want it ferhaal fan no is te
belêstend foar de ierde. De kulturele produksje ‘Als bomen kunnen
wandelen’ draacht dat boadskip út
mei in multydissiplinêr programma
wêryn it Boskpoadium in sintrale
rol spilet. It fertelt en ûndersiket de
sintrale fraach fan Bosk: wat kinne
we leare fan beammen?
Fan rûp nei flinter
Yn Obe makket de besiker de transysje fan ego-tinken nei eko-tinken,
de transysje fan rûp nei flinter. De
minske: warber, ûndernimmend en

by steat ta bysûndere prestaasjes.
Fan komplekse organisaasjestruktueren oant ûnfoarstelbere technyk
en ymminse bouwurken: de minske
kin én docht it allegearre. De oare
kant? De minske tinkt foaral oan
de minske, en net sa bot oan de
ierde. Hoe transformearje we ús
ego-tinken yn eko-tinken?
Plantsje in beam-belofte
By in besite oan Obe falle in seis
meter grutte stielen rûp en flinter
fuort op. By de start binne se noch
keal, mar besikers wurde útnûge
lapkes stof oan de rûp of flinter te
knoopjen. Mei dat ritueel ferbine
se har oan de belofte in beam te
plantsjen, en dêrnei it leafst nóch
in beam op elke kommende jierdei.
As betankje oan de ierde. Alle lapkes
stof soargje derfoar dat de rûp en
flinter oan de ein fan de produksje

Bosklab
Yn it Bosklab wurkje sa’n fiifentweintich makkers oan ferskate
artistike projekten dy’t op allerhanne Bosklokaasjes binne. Elke
trije wiken is in oare makker oan
it wurk yn it Bosklab, ynspirearre
troch de sintrale fraach wat we fan
beammen leare kinne om ússels op
'e nij út fine te kinnen. Dy makkers
jouwe by it Boskpoadium in koart
optreden dêr’t se mear oer har projekt fertelle.
Oprop en mear ynformaasje
Mear ynformaasje oer 'Bosk by Obe
- Als bomen kunnen wandelen',
it Boskpoadiumprogramma en de
oprop fan Tresoar oan it publyk
om in kollektestik te dielen oer
de skiednis fan bosk en natuer yn
Fryslân, is te finen op de webside
fan Tresoar. '
Bosk by Obe - Als bomen kunnen
wandelen' is in gearwurking fan
Tresoar en Arcadia.
Foto: Hoge Noorden/Jacob van
Essen

55-plussers kunnen lokale activiteiten
opzoeken in de app Dag!enDoen!
Dag!enDoen! is dé verzamelplaats voor de activiteiten in
Ooststellingwerf & omgeving. Dag!enDoen! is speciaal bedoeld
voor de 55 plus inwoners van Ooststellingwerf die graag wat
vaker leuke dingen willen ondernemen.
Basimeh Fokkema, coördinator
Dag!enDoen!: ,,Wij van stichting
Scala hopen met Dag!enDoen! bij
te kunnen dragen aan het dagelijks geluk van de 55 plussers in de
gemeente Ooststellingwerf.’’
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via de gratis
app Dag!enDoen! in de Playstore of
de Applestore (iPhone), per e-mail
dagendoen@scala-welzijn.nl of telefonisch via 06 55 00 11 54. Er kan
ook een vrijwilliger langskomen om
u te helpen met het aanmelden. De
vrijwilligers helpen dan met het

omgaan van de mobiele telefoon
of tablet als u daar wat minder
handig mee bent. Zij komen bij u
thuis om u te helpen om de app zelf
onder de knie te krijgen en blijven
ook net zo lang tot het lukt! Heeft
u zelf geen tablet? Via stichting
Scala kunt u een tablet in bruikleen
krijgen! Zo kunt u daarna zelf met
één simpele druk op de knop zich
aanmelden voor allerlei verschillende activiteiten binnen de gemeente
Ooststellingwerf. Naast activiteiten
kunt u in de app ook verschillende
spelletjes vinden zoals patience of

Jezus zegt: Volg Mij!

Pinksterfeest 316 is een plek in de
natuur waar je samen optrekt en je
geloof verdiept. Een feest voor jong
en oud met een programma, waar
onder diensten, verdiepingsmomenten en ontspannende en sportieve
activiteiten!

Hoe mooi en hoe heerlijk, als
wij als familie, als broers en
als zussen, samen bij elkaar
komen. Samen in eenheid
Hem volgen en groot maken.

Pinksterfeest 316 is dit jaar van
vrijdag 3 tot en met maandag
6 juni 2022. Dit vindt plaats in
Wijnjewoude - Ald Duerswâld. Een
centrale plek in Noord-Nederland.
Je kunt hier komen kamperen en

solitair.
Maatjes en vervoer
Waar nodig kunnen we u van vervoer voorzien. Dit gaat via de vrijwillige chauffeurs van AutoMaatje.
Ook als u liever niet alleen gaat, kan
er een vrijwilliger (Maatje) met u
mee gaan. Soms kan er een bijdrage
gevraagd worden voor een activiteit, bijvoorbeeld entreekosten of
de kosten voor het eten of drinken.
Voor het vervoer wordt een bijdrage
gevraagd van €0.35 cent per kilometer vanaf het adres van de chauffeur.
Mocht u na dit bericht nog vragen hebben over Dag!enDoen! Dan
kunt u ons bereiken via de e-mail:
dagendoen@scala-welzijn.nl of telefonisch via: 06-55 00 11 54.

samen het weekend beleven, maar
natuurlijk ook voor één dag komen.
Als groep kamperen is ook mogelijk.
Toegang en parkeren is gratis. Voor
kamperen wordt wel een bijdrage
gevraagd. Er is collecte voor de
onkosten. Wees welkom!
Kijk op www.pinksterfeest316.nl
voor meer informatie

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Van inflatie niets
te merken op
de vrijmarkt in
Donkerbroek
Marktplaats? Niet nodig. Kringloopwinkel? Niet nodig. Een ritje
in een volle trein naar het drukke Amsterdam? Juist ja: niet
nodig. In ons eigen Donkerbroek is namelijk (bijna) alles te
koop. Tenminste: als je op Koningsdag naar de vrijmarkt gaat.
Het was alweer drie jaar geleden dat er een vrijmarkt was en
de zolders, kasten, kisten en speelgoedbakken puilden uit van
de niet meer gebruikte spullen. Tijd voor de vrijmarkt bij café
Donkerbroek: opruimen en een centje bijverdienen.
Het was droog weer (beetje fris om op je kleedje te zitten, maar oké), het
was gezellig en inderdaad: er was van alles te koop. Boeken, heel veel boeken, spelletjes, heel veel spelletjes, kinderkleding, een hele emmer knikkers
voor € 3, zelfgemaakte koekjes, een immens groot poppenhuis, pop it toys
(schijnt tegen stress te helpen), een haai die na een druk op de knop zijn
scherpe tanden laat zien, plantenstekjes, zelfgemaakte sieraden, je kon je
nagels laten lakken, er waren verschillende grabbeltonnen, er was zelfs
koffie, thee, limonade, een donut, chips of een broodje hamburger. Je kon
het zo gek niet bedenken of het was te koop. En heel soms, als je net niet
genoeg geld meer had in je portemonneetje, werd er wel eens een oogje
dichtgeknepen en kreeg je korting als je geluk had.
Als er weer iets van eigenaar wisselde waren ouders van de verkopers blij
dat er iets weg was en kinderen hadden weer geld om bij een ander wat
“nieuws” te kopen. Of de zolders, kasten, kisten en speelgoedbakken na
deze dag ook ècht opgeruimd zijn is dan ook nog maar de vraag. Maar een
leuke dag was het wel.
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HD Tentfeest
Donkerbroek
1 juli

Radio 538
Die Verrückte Stunde

2 juli

NACHTDRAVERS
Stormbaan en zomerterras
met DJ Martijn
14:00 – 18:00 uur – gratis entree

2 juli

JackFire
Live band met grootste hits
en spectaculaire show

3 juli

Tentdienst
m.m.v. gospelband

Sinjeal
Kaarten per avond € 12,50 en verkrijgbaar op

www.tentfeestdonkerbroek.nl
Terrein open vanaf 21:30 uur
< 18 jaar geen alcohol – nog geen 20 jaar laat je legitimatie zien

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

Beste
dorpsgenoten,
Zoals u misschien al heeft gemerkt hebben wij de afgelopen tijd niet stilgezeten. Zo hebben wij meerdere giften
geplaatst/gegeven.
Ten eerste hebben wij de pingpongtafel geplaatst bij
basisschool ‘De Twirrewyn’. Dit was nog een behoorlijke
klus die wij uiteindelijk toch hebben geklaard. Zo was de
aangeschafte pingpongtafel tot enige renovatie toe. Ten
eerste moest hij helemaal geschuurd worden en daarna
weer geverfd. Nadat dit was gedaan was het tijd om deze
ook echt daadwerkelijk te gaan plaatsen. Ook dit bleek nog
een aardige klus maar dit is ook zeker gelukt. Wij hopen
dat menig kind en de rest van Donkerbroek hier veel plezier aan zal beleven.
Daarnaast hebben wij ook een nieuw eendenhotel gepresenteerd in Donkerbroek. De oude accommodatie was niet te renoveren en daarom hebben
wij gekozen voor sloop en volledig nieuwbouw
geplaatst! Ook het plaatsen van deze gift bleek
en behoorlijke opgave! Hiervoor moesten onze
dappere Auke-Jan en Tsjeard met lieslaarzen
onze vaart in. De vaart had geen 20 centimeter
dieper moeten zijn of ze hadden natte voeten
gekregen. Met wat gesjouw en gebrul kregen
we hem toch op zijn plaats en hopen we dat de
eenden een fijn verblijf hebben in het nieuwe
hotel. Graag willen wij Wim Wolters bedanken
voor het maken van dit mooie eendenhotel.
Als laatste hebben wij de begrafenisonderneming een mooie heggenschaar mogen geven.
Helaas had deze enige vertraging door leveringsproblemen. Nu, een half jaar later is hij
toch eindelijk aangekomen en hebben ze er
weer gebruik van kunnen maken. Zo blijft onze
begraafplaats er altijd picobello uitzien door de
toppers die hiervoor zorgen.
Naast het plaatsen van de giften zijn wij ook weer
druk bezig met ons zomerseizoen. Zoals het u
wellicht niet ontgaan is, vindt het HD-tentfeest
eindelijk na twee jaar weer plaats op 1 en 2 juli.
Het feest zal weer gehouden worden op het evenemententerrein.
In samenwerking met het HD zullen wij op de
zaterdag voor het dagprogramma zorgen. Wij
beginnen de ochtend met koffiedrinken in de tent
met de 70-plussers van Donkerbroek. Dit hebben
wij besloten omdat we door Corona het koffiedrinken afgelopen twee jaar op 31 december niet
door konden laten gaan. Afgelopen week zijn wij
langs alle 70 plussers van Donkerbroek geweest
om hen persoonlijk uit te nodigen voor de koffiedrinkochtend. Mocht u ons gemist hebben? Dan
komen wij tussen 30 mei en 5 juni de envelop
ophalen die u in de brievenbus heeft kunnen vinden. Heeft u nou geen envelop ontvangen? Neem
dan contact met ons op via het onderstaande
nummer: 06- 27 40 55 90.
In de middag wordt er gestreden voor de snelste
tijd op een stormbaan van wel 70 meter lang!
Geef je snel op in groepjes van 5! Opgeven kan
alleen via Nachtdravers@gmail.com. Daarnaast kan er genoten
worden van een hapje en een drankje op ons sfeervolle zomerse
terras. Wij hopen er een geweldige dag van te maken!
Met vriendelijke groet,
De Nachtdravers
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eubelstoffeerderij

Visser
Creatief in stoffering

Leeksterweg 2A • 8433 KV Haulerwijk • T: (0516) 42 31 70

Wij staan voor u klaar.

Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

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

www.kittysplaza.nl

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

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

Verhuur van:

UW ADRES VOOR:
■ Herstofferen van meubelen

■ Buitenmeubelen

■ Caravan- en bootkussens

■ Autostoffering

■ Meubelstoffen

■ Leer

■ Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.)

■ Kleinvakartikelen

Tevens leveren wij ook tapijt, laminaat,

www.visser-stoffering.nl

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

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

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

www.bakkerijvandermolen.nl

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES
Moskouwei 2a
Moskouwei
2a
9241
HJ Wijnjewoude

9241 HJ Wijnjewoude

Rinse Taekema
Taekema
06Rinse
- 46 03
84 42

06 - 46 03 84 42

Uw E-bike Specialist!

JONG

DE

P.V.C., vinyl en gordijnen

Gratis haal en breng service
in een straal van 10 km
vanaf Oosterwolde.

info@taekemabouw.nl
info@taekemabouw.nl
www.taekemabouw.nl
www.taekemabouw.nl

Onno Lieuwes
Onno
06
- 31Lieuwes
53 94 03

06 - 31 53 94 03

Autorijschool Piet van Veenen

DE EERSTE TIEN LESSEN
VOOR € 400,-

Het Hoge Stuk 27
8431 KL Oosterwolde Fr

Volg ons op Facebook en Instagram
www.dejongtweewielers.nl
’t Oost 26 in Oosterwolde Tel: 0516-522532

0516-515717 | 06-22650279
autorijschoolpietvanveenen@gmail.com
www.autorijschoolpietvanveenen.nl
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Donkerbroek mag
de feesttent weer in!
Op 1 t/m 3 juli kan Donkerbroek weer rekenen op een feestje. Afgelopen maanden
is de HD Tentfeestcommissie volop bezig geweest met de voorbereidingen en mogen
we weer rekenen op een volledig programma waarin aanbod is voor oud en jong.

Elektrisch “tanken”
Die Verruckte Stunde
Op vrijdagavond barst het feest los met 538 Die Verruckte Stunde. Dat belooft weer een avond
waarop iedereen los kan gaan met hits zoals als Wake Me Up Before You Go Go, Gangnam
Style, Sex on the Beach, Mambo No. 5 en natuurlijk Leef! Van Andre Hazes.

Op het parkeer terrein bij ’t Witte huis wordt eind mei een laadpaal geplaatst. Zodat binnenkort ook in Donkerbroek de elektrische/hybride rijder zijn auto vol kan “tanken”.

Campina Open Boerderijdag:

Staldeuren open
voor publiek

Jake Fire
Op zaterdagavond staat de band Jackfire op het programma. Lang verwacht, want in 2019 was
deze typische HD Tentfeest band al geboekt. Deze band bestaat uit vier ervaren en talentvolle
muzikanten met een unieke live show. De grootste hits volgen elkaar in een rap tempo op,
verpakt in verrassende medleys. Zowel Golden Oldies als de beste dance hits van nu komen
aan bod.
Nachtdravers
Aanvankelijk was HD Tentfeest voornemens om dit jaar uitsluitend te focussen op de 2 feestavonden. Toen de Nachtdravers met plannen kwamen voor de zaterdag was de commissie snel
om. De invulling voor zaterdag overdag is geheel in handen van de Nachtdravers.
s’ Ochtends worden de ouderen verwelkomd in de feesttent. Een mooie compensatie vanwege
de afgelasting van de koffie ochtend op oude jaarsdag. ’s Middags vanaf 14 uur is het tijd
voor spektakel en gezelligheid. De Nachtdravers zorgen voor een sportieve activiteit waarin
Donkerbroekers weer tegen elkaar mogen strijden met aansluitend muziek, eten en drinken.
Dit jaar geen foodfestival zoals op eerdere jaren, maar er zal zeker een lekker hapje te verkrijgen zijn op deze middag die zal duren tot ca. 18 uur. Zowel Nachtdravers als HD Tentfeest
rekenen vooral op een grote opkomst uit Donkerbroek.
Tentdienst
Op zondag wordt afgesloten met een Tentdienst verzorgt door PKN Donkerbroek. Gospelband
Sinjael zorgt dan voor de muzikale omlijsting.
Nieuwe website
Wil je het tentfeest niet missen dan kun je alvast een kaarten bestellen op de nieuwe website
www.tentfeestdonkerbroek.nl. Naast kaarten kun je ook alvast tegoed voor munten bestellen.
Met deze nieuwe faciliteit hoef je niet lang meer in de rij voor munten, maar kun je via een
code op je mobiele telefoon de munten afhalen bij een snelkassa.

Op maandag 6 juni laat de boeren
in de omgeving zien waar melk vandaan komt. Boerenfamilies openen
in Nederland op maandag 6 juni
hun staldeuren voor publiek. Het
is de vijftiende keer dat Campina de
Open Boerderijdagen organiseert
en mensen de kans geeft om kennis
te maken met het boerenleven.
Op Tweede Pinksterdag is er voor
jong en oud van alles te beleven op
het boerenerf: van een boerderijrondleiding tot leuke en leerzame
spelactiviteiten. Zo laat de boer zien
hoe de melk van de grazende koeien
in de wei terechtkomt in het glas
thuis op tafel.
Tijdens
de
Campina
Open
Boerderijdagen kan het hele gezin
producten proeven en activiteiten
doen die horen bij het boerenleven. Voor kinderen zijn er allerlei
spellen te spelen, zoals racen op
skippykoeien, levensgroot memoryen, melkpakken vissen en een
uitdagend parcours afleggen. Ook
is er een boerenphotobooth en kunnen kinderen zich laten schminken.
Aan het eind van de dag kunnen ze
een koe-medaille en boerderijbewijs
verdienen.
Bezoekers kunnen de verschillende
Campina-producten (blind)proeven
in de zuivelbar.
De boerderij is open voor publiek

van 10.00 uur tot 16.00 uur, toegang is gratis. U bent van harte
welkom op de boerderij Weinterp
47, 9241 HC Wijnjewoude.
Note: Honden zijn helaas niet toegestaan.

Heb je een activiteit?
Geef dit door voor de dorpsagenda!

Uw kopij in de krant
en op de dorpssite?
Stuur dit dan naar
beide redacties!
DORPSKRANT:

dorpskrant.opehichte@
gmail.com
DORPSSITE:

donkerbroek@gmail.com
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Jan Boonstra & Zn.
installatiebedrijf

UW TOTAALINSTALLATEUR
• Gas, water en riolering
• Verwarming
• Sanitair
• Elektra
• Ventilatie
• Dak- en zinkwerk

GA VOOR DUURZAAM!
• Pelletkachels
• Zonneboilers
• Zonnepanelen

Oosterwoldseweg 2C | 8433 PV Haulerwijk | www.boonstrainstallatie.nl | 0516 421178

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!

www.postmahoveniers.nl

Voor al uw:

Hartenrijk

bloem-, bruids- en rouwarrangementen
Bovenweg 6
Donkerbroek
www.hartenrijk.nl

[ psychosociale therapie ] [ EMDR ] [ wandeltherapie & hiking ]
[ therapie bij trauma, rouw & verlies ] [ paardencoaching ]

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen
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Ontwikkeling
DoarpsSintrum
mei 2022
Via de nieuwsbrieven die zowel op
Facebook als de dorpskrant verspreid
zullen worden, houden wij u op de
hoogte van de voortgang en de ontwikkelingen rondom het DoarpsSintrum.
Vragen, opmerkingen, ideeën? Mail naar
doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com.

Stand van zaken de stuurgroep
16 maart was het zover. Na 2 jaar van
overleggen en onderhandelen, konden de
statuten voor de nieuwe stichting definitief
gemaakt worden en kon de akte van oprichting passeren bij de notaris. Een feestelijke
mijlpaal!
Marij Goote Capel, Oeds de Jong, Niek
Luijt en Jeanette van der Horn van den
Bos zijn daarmee officieel het eerste
Stichtingsbestuur geworden van Stichting
DoarpsSintrum Donkerbroek.

Presentatie stand
van zaken
In april hadden we een tweede feestelijk
moment. In de coronaperiode konden
we Donkerbroek immers alleen via deze
nieuwsbrief, facebook en de website meenemen. Hierdoor waren de ontwikkelingen
niet altijd zo zichtbaar te maken als wij
graag hadden gewild.
Nu de coronamaatregelen het weer toelieten, de stichting officieel is opgericht en de
tekeningen hun definitieve punt naderen,
vonden we het hoog tijd om alles weer eens
uitgebreid uit de doeken te doen.
Om omwonenden en gebruikers een eerste
sneak preview te gunnen, hebben we een
eerste avond op uitnodiging georganiseerd.
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang
Donkerbroek hebben we vervolgens een
tweede moment gepakt. Architectenbureau
Van Manen en Zwart was beide avonden
aanwezig om een toelichting te geven op de
tekeningen, de 3D animatie en de materialen die gebruikt gaan worden.

De 3D animatie staat inmiddels ook op
Youtube; zoek op nieuwbouw DoarpsSintrum
Donkerbroek.
De laatste weken zijn de in de arm genomen
bouwkundig adviseurs bezig geweest met
de afstemming van de tekeningen op de
eisen en wensen wb. duurzaamheid, brandveiligheid en installatietechniek. Zodra dit
gereed is zal er een nieuwe bouwbegroting
opgesteld worden. Verwacht wordt dat deze
alleen een weerspiegeling zal geven van de
landelijk gestegen bouwkosten, aangezien
het oorspronkelijke niet veel gewijzigd is
en er waar mogelijk al besparende keuzes
gemaakt zijn.

Kerkzaal / grote zaal
Voor de kerkzaal / grote zaal is door de
onderdeelcommissie een plan en begroting
uitgewerkt voor verduurzaming. Om een
goede samenwerking te bewerkstelligen zitten hierin zowel deskundigen vanuit de PKN
als mensen vanuit de stichting. Door deze
commissie wordt ook gekeken naar de meest
efficiënte indeling.
De bekostiging van dit plan zal gezocht wor-

den naast de bekostiging van de bouw van
het DoarpsSintrum. De onderdeelcommissie
heeft hiervoor een raming gemaakt. Vragen
en ideeën omtrent de ontwikkeling en verduurzaming van de kerkzaal kunnen bij het
bestuur gesteld worden, maar uiteraard ook
bij het College van Kerkrentmeesters en de
Kerkenraad. Ook wanneer er zorgen mochten zijn; blijf er niet mee lopen!

PR
De website www.doarpssintrumdonkerbroek.nl is al een tijdje in de lucht en wordt
aangepast aan de laatste ontwikkelingen. Dit
geldt ook voor de facebookpagina @doarpssintrumdonkerbroek. Neem gerust eens een
kijkje en like de pagina om op de hoogte te
blijven!

Subsidies
Vanuit het bestuur wordt er gewerkt aan de
subsidie aanvragen om de gelden aanvullend
op het krediet van de gemeente binnen te
halen. Dit proces vordert gestaag. Zodra de
laatste begroting binnen is, zullen de eerste
aanvragen de deur uit gaan.

Ooststellingwerf mag
binnenstedelijk vrij
bouwen in alle dorpen
'Dit geeft ons meer ruimte om aan de behoefte van
inwoners en de plannen van ontwikkelaars te voldoen'
Ooststellingwerf heeft met de provincie Fryslân een aparte afspraak
gemaakt over woningbouwruimte
in alle dorpen. In eerste instantie
mocht de gemeente alleen binnenstedelijk vrij bouwen in Oosterwolde,
Appelscha en Haulerwijk. Met de
nieuwe afspraak is binnenstedelijk
vrij bouwen in alle dorpen mogelijk.

Wat zie ik daar ?
Wie de N381 opdraait ziet een bijzonder bord staan. Het bord waarschuwt niet voor een zwanenhalsbocht zoals door sommigen werd geopperd. Nee, in het watertje tussen de tunnelbak en de
oprit broeden zwanen. Deze zitten er ondertussen al bijna een maand op de eieren. De broedtijd is
36 dagen en zo veranderd het nest van stil liggende eieren naar piepende jonkies. Dat brengt wat
meer gevaar met zich mee. Dus is het, zoals het bord al aangeeft, nu even oppassen.

De Friese regio’s maken periodiek
woningbouwafspraken met de provincie. Met die afspraken kan de
provincie goedkeuring verlenen
aan bestemmingsplannen. De regio
Zuidoost Fryslân heeft voor de periode 2020 tot 2030 woningbouwafspraken voorgesteld aan de provincie. In deze regionale woningbouwafspraken is er voor Ooststellingwerf
meer woningbouwruimte dan eerder door de provincie was voorgesteld. Was er in het eerste voorstel
ruimte voor 190 nieuwe woningen
en in drie dorpen binnenstedelijk
vrij bouwen, in het huidige voorstel
is er ruimte voor 320 woningen en
in alle dorpen binnenstedelijk vrij
bouwen.
Bevolkingsprognoses
De basis van de woningbouwafspra-

ken zijn de bevolkingsprognoses. In
het najaar van 2022 stelt de provincie een nieuwe prognose op. Zodra
die er is, worden de woningbouwafspraken geëvalueerd om te bepalen
of er verschuivingen nodig zijn.
Wethouder Fimke Hijlkema is tevreden over de aparte afspraak met de
provincie over binnenstedelijk vrij
bouwen. “Dit geeft ons meer ruimte
om aan de behoefte van inwoners
en de plannen van ontwikkelaars te
voldoen. Die ruimte hadden wij echt
nodig.“
De afspraak over binnenstedelijk vrij
bouwen in alle dorpen, is een aparte
afspraak tussen Ooststellingwerf en
de provincie. De andere gemeenten
in de regio Zuidoost Friesland hebben er mee ingestemd, maar zijn
van mening dat deze afspraak voor
de hele regio zou moeten gelden.
Ze vragen daarom de provincie om
ook voor de andere vier gemeenten
binnen de regio binnenstedelijk vrij
bouwen in alle dorpen mogelijk te
maken.
Bron: www.nieuweooststellingwerver.nl
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en begeleidt jong en oud
“ Een diëtistinadviseert
voeding en leefstijl!
”

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

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

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

Maak nu een afspraak:

06 - 303 757 66

 Voedsel allergie en –intoleranties
 Maag- en darmklachten
 Suppletie advies

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

prdejong.nl

Vakmanschap met passie

HIER!
Kan UW advertentie staan

Vraag eens naar de mogelijkheden
dorpskrant.donkerbroek@gmail.com
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Anne Visser en Sjoerd de Jong
winnaars “Stap es In” biljarttoernooi
Zaterdag 14 mei hield Biljartvereniging “Sin en Wille”haar
jaarlijkse “Stap es In” eindtoernooi: de seizoensafsluiting nadat
de competitie op 6 mei is geëindigd. 14 deelnemers verdeeld in
twee poules streden om de prijzen. In beide poules werd een
halve competitie afgewerkt.

en werd derde, Auke Drenth wist
Wim Wolters (6e) uit de medailles
te houden en werd tweede. Winnaar
Sjoerd de Jong won zijn laatste
partij van Jetse Visser (5e) en was
toen niet meer in te halen. Teake
Soepboer werd 7e.
De einduitslag: 1. Sjoerd de Jong 6-8
(1,021), 2. Auke Drenth 6-7 (0,955),
3. René Bakker 6-6 (0,905) 4. Leen
van der Wel 6-5 (0,972) 5. Jetse
Visser 6-4 (0,944) 6. Wim Wolters
6-4 (0,815) 7. Teake Soepboer 6-2
(0,813)
Clubkampioenen
Na afloop van het toernooi werden
ook de clubkampioenen 2021-2022
bekendgemaakt. Bij de middagploeg
is Boele Weidenaar clubkampioen
geworden. Als tweede is geindigd:
Lambert Snijder. Jan Visser is derde
geworden. Bij de avondploeg kroonde Chris Hoefsloot zich als winnaar,
gevolgd door Peter Cornelissen (2e)
en Jeroen Soepboer (3e).

Dat betekende voor iedere deelnemer 6 partijen van 15 beurten. Om
13.00 uur rolden de eerste ballen en
zo rond een uur of 8 was de prijsuitreiking. Een middag van wisselende
kansen, verrassingen en uiteindelijk
met verdiende winnaars.
De A-poule
De A-poule bleef spannend tot de
laatste ronden. Na zijn laatste partij
stond Durk Poortinga eerste met 9
uit 6. Het puntenaantal dat vorig
seizoen nog voldoende was voor de
winst. Echter door de laatste partij
met overmacht te winnen wist Anne
Visser zijn titel van vorig jaar te prolongeren met 10 uit 6. Jan Visser,
die relatief het hoogste gemiddelde
haalde, bleef Lambert Snijder (4e)
net voor en behaalde de derde plek.
Chris Hoefsloot werd 5e, Herman
Boerrigter 6e en Wim de Vries 7e.

Boerrigter 6-3 (0,861), 7. Wim de
Vries 6-1 (0,744)
De B-poule
In de B-poule veel wisselende resultaten. Halverwege zat iedereen nog
zo dicht bij elkaar dat alles nog
mogelijk was. Pas in de laatste partijen werden de prijzen verdeeld.
René Bakker wist een punt veilig te
stellen tegen Leen van der Wel (4e)

Sponsor "Eethuis Stap es In"
Zo rond een uur of vier werd het
toernooi even stilgelegd. Sponsor
"Eethuis Stap es In" bracht weer
heerlijke warme en koude gerechten voor de inwendige mens. Een
heerlijk intermezzo tijdens een
gezellig toernooi. Namens bestuur
en biljarters weer hartelijk dank!
Ook weer dank aan Pro Rege voor
het gratis beschikbaar stellen van
de ruimte. Ook de bediening en
begeleiding door de beheerder verdient een pluim. Na dit toernooi zit
het seizoen erop en beginnen we na
de zomervakantie met het nieuwe
seizoen 2022-2023.

De einduitslag: 1. Anne Visser 6-10
(1,192), 2. Durk Poortinga 6-9
(1,069), 3. Jan Visser 6-8 (1,218) 4.
Lambert Snijder 6-7 (0,889) 5. Chris
Hoefsloot 6-4 (0,769) 6. Herman

Poiesz jeugdsponsoractie
Namens de afdeling gymnastiek willen wij iedereen bedanken die
zijn of haar muntje ingeleverd heeft in de koker van de Gymnastiek
bij de Poiesz. Wij hebben een mooi bedrag van €957,00 ontvangen.
Dit bedrag komt ten goede van nieuwe materialen voor de volleybal
en nieuwe trainingspakken. Uiteraard willen wij Poiesz Oosterwolde
bedanken voor de bijdrage.

Van woensdag 8 t/m zaterdag 11 juni

Avond4daagse Bakkeveen

In de week na Pinksteren wordt de
65e avond-4-daagse van Bakkeveen
gehouden. Elke avond wandel je
traditiegetrouw door een mix van
natuurgebieden en privé terreinen:
bossen, weilanden en heidevelden
wisselen elkaar af en soms over een
stukje straat.
Het is voor de organisatie een voorrecht dat particulieren (vaak landbouwers) snel toestemming geven
om de deelnemers eenmalig over
hun terrein te laten wandelen,
wat voor een nog grotere afwisseling zorgt. In de routes worden
elk jaar ook enkele van de buurdorpen aangedaan: Waskemeer,
Wijnjewoude, Siegerswoude en
mogelijk Zevenhuizen.
Volwassenen lopen ook
Steeds meer volwassenen wandelen
mee , zij kunnen meteen als eersten
om 18 uur starten of na de laatste
groep scholieren om 18:30 uur. Er
is keuze uit 3 afstanden: 5, 10 en 15
km. De 15 km is speciaal voor de wat
meer ervaren wandelaar. Er doen
scholen mee uit waarschijnlijk 12
omliggende dorpen, met ongeveer
1000 kinderen en hun begeleiders.

Van links naar rechts: Jan Visser (3e A-poule), Durk Poortinga (2e A-poule), Anne Visser (winnaar A-poule),
Sjoerd de Jong (winnaar B-poule), Auke Drenth (2e B-poule), René Bakker (3e B-poule), Chris Hoefsloot (clubkampioen Avondploeg). Op de foto ontbreekt Boele Weidenaar (clubkampioen Middagploeg).

Verandering
Wat anders is dan voorgaande jaren:
de start en finish zijn niet meer
in het centrum van Bakkeveen
maar op de parkeerterreinen bij
het sportpark. De intocht op de
zaterdagavond gaat via de straten Dwarskamp en Mjûmster Wei.
Hiermee worden verkeersopstoppingen op de doorgaande wegen
voorkomen.
Even opletten:
Honden mogen niet mee, dit omdat
de routes ook over beschermd
gebied en privéterrein voeren. Elke
avond onderweg een traktatie. De
routes zijn bepijld.
Op de laatste avond (de zaterdag
!) zijn er natuurlijk weer diverse
muziekkorpsen die je verwelkomen.
De kosten bedragen € 5,-- pp voor 4
dagen wandelen met medaille!
Maak ’s avonds even een lekker
ommetje in de omgeving waarbij je
ook over terreinen waar je normaal
gesproken niet komt! Gezond en
genieten tegelijkertijd.
Meer info en voor-inschrijven:
www.bakkeveen.nl/wandel
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COOPCOMPACT BOONSTRA
& OPENINGSTIJDEN
ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur
za
8.00 - 18.00 uur
zondag gesloten
T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109 Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

CoopCompact Boonstra

COOP.NL

Herenweg 13, Donkerbroek
Tel. 0516-491313

varing
Ruim 30 jaar er
d erhoud,
in service en on
iek en
installatietechn
dak- & zinkwerk

• CV ketels

• Riolering

• CV onderhoud

• Sanitair

• Gas/water

• Dak- en zinkwerk

P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
Tel. 0516 - 42 15 10 | www.devegt.nl

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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Goud voor Acro Academy Noord Nederland
tijdens plaatsingswedstrijd NK acrogym Den Bosch
Zondag 24 april deden 8 teams van Acro Academy Noord Nederland mee aan de
plaatsingswedstrijd voor het NK acrogym. Alle teams gingen met een medaille
naar huis. Bij de senioren was er goud voor het trio Anna Koster (SV Donkerbroek),

Esmee de Graaf & Sarai Huitema. Ook goud voor de jeugd voor het mixpair Ties
Oosterhof & Lizz Stoker en het duo Kuna Vlasma (SV Donkerbroek) & Dieuwke
Boomsma. (Foto: Jorrit Veenstra)

Valentijnscup
7 en 8 mei 2022
Ingrediënten: dikke 400 acrogymnasten, een kleine 50 vrijwilligers,
40 juryleden, 2 gevulde tribunes,
gulle ondernemers en een super
enthousiast organisatieteam. Al dit
bij elkaar in de blender en je hebt
een dijk van een Valentijnscup. Een
heerlijk weekend vol liefde en 95
% vrolijke mensen want ja er zijn
altijd mensen…….
Wat was er allemaal…er was
Livestream, dus de hele wereld kon
op YouTube alles volgen, we hadden heerlijke dingen bij de koffie
en thee, tussen de middag heerlijke soep. Op heel veel plekken
schaaltjes met hartjes snoepjes en
komkommers voor de deelnemers.
Daarnaast nog een verloting met
superveel en erg leuke prijzen. Er
was de mogelijkheid om wat dan
ook maar te laten bedrukken met
je naam of iets anders. Ook kon
je met je team op de foto in een
heuse lijst, even jezelf versieren
met een masker, zonnebril of slinger en hup op de foto. Oh ja en je
kon natuurlijk je zwaar getrainde
oefening laten zien op een officiële
acrovloer. En als er op het eind van
de dag dan meer kinderen met een
medaille dan zonder naar huis gaan
weet je dat er iets is goed gegaan.
Allemaal foto’s van kinderen met de
valentijnscupbrillen op instagram.
Superleuk allemaal!!
In mei een valentijnscup organiseren is toch een uitdaging met name
omdat er veel mensen op vakantie
zijn en ook andere dingen leuk
zijn met dit mooie weer. Daarom
zien we iedereen graag in februari
volgend jaar weer terug om dit feest
te herhalen.

Acro Academy Noord Nederland wint Valentijnscup
Zondag 8 mei deed Acro Academy Noord Nederland met 10
teams mee aan de Valentijnscup in Oosterwolde. Alle teams
lieten schitterende oefeningen zien en behaalden hoge scores.
Ieder team ging met een gouden of zilveren medaille naar huis.
Dit resulteerde in de hoogste dagscore en Acro Academy mocht
de Valentijnscup in ontvangst nemen. Goud voor senioren

trio Anna Koster (SV Donkerbroek), Esmee de Graaf & Sarai
Huitema. Voor het jeugd mix pair Lizz Stoker & Ties Oosterhof
was er 2 keer goud. Bij de jeugd was er goud voor duo Kuna
Vlasma (SV Donkerbroek & Dieuwke Boomsma. (Foto: Martine
Hooijenga)
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‘t Witte Huis
DONKERBROEK

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

SP :

VERKOOP & REPARATIE
Specialist in Wassen - Drogen
Koelen - Inbouwapparatuur
Merkebuorren 46
9241 GG Wijnjewoude
Telefoon: (0516) 48 18 92

Alleen op afspraak geopend!

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

Leidijk 36 8434 NC Waskemeer
Tel. 0516-858234 / 0627145396
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