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“Echt” communiceren
We leven in een wereld van infor-
matie. 24 uur per dag gaat het door. 
Het is er in vele vormen. Vroeger 
was het eenvoudiger. Je had de 
krant, het tijdschrift, vakbladen, 
radio, een tv met 3 zenders of de 
post bracht een brief. Daarnaast 
sprak je vaker met je buren, vrien-
den en familieleden. Je maakte er 
tijd voor. Feitelijk was het heel 
overzichtelijk en rustig. Maar de 
tijden veranderen en er zijn nieu-
we communicatievormen geko-
men. De mobiele telefoon met zijn 
vele apps en toepassingen heeft de 
wereld van communicatie dras-
tisch veranderd. Facebook is een 
belangrijke. Het is een sport om 
zoveel mogelijk vrienden te heb-
ben. Zoveel mogelijk leuke dingen 
van jezelf te delen door foto’s, 
filmpjes en korte tekst. Maar het 
is ook leuk om bij je vrienden en 
anderen te gluren wat die allemaal 
“beleven”. Met een duimpje, hartje 
of traan geef je aan dat je het leuk, 
geweldig of verdrietig vindt. Maar 
het blijft oppervlakkig. Van twit-
ter wordt je ook niet gelukkig. 
Het grootste voorbeeld van deze 
tijd is wel president Trump van 
Amerika. Hij gooit gewoon een 
kreet de wereld in zonder reke-
ning te houden of het pijn doet of 
gevoelig ligt bij mensen, groepen 
of andere landen. En dan is er ook 
Whatsapp. Een communicatie-
vorm die heel populair is. Je kunt 
iemand persoonlijk of groepen een 
kort berichtje sturen. Een foto van 
je (klein)kinderen of een vakan-
tiekiekje is in een seconde aan de 
andere kant van de wereld. Maar 
het blijven korte berichtjes. 
Hoe absurd het is geworden, lees 
je regelmatig. Appende automobi-
listen, fietsers en voetgangers zijn 
regelmatig betrokken bij een ern-
stig ongeluk. De mobiele telefoon 
is deel van ons leven en commu-
niceren geworden. Wij hebben het 
op zak. Het apparaat trilt, piept en 
rinkelt regelmatig. Dwangmatig 
kijk je op het scherm wat er aan de 
hand is. Zit je aan tafel dan zie je 
wel eens dat er geen tafelgesprek is 
maar dat ieder met zijn mobieltje 
bezig is. 
Natuurlijk mogen we blij zijn met 
alle vormen van communicatie. 
Gebruik deze verstandig en denk 
na over de boodschappen die je 
de wereld inzendt. Maar commu-
niceer ook face to face. Gewoon 
lekker een uur aan de etensta-
fel praten, een uur lang bellen 
met een vriendin of ouderwets op 
visite. Maar ook een krant of een 
boek lezen. Even een moment van 
rust. Even weg die smartphone. 
Even weg facebook want achter de 
mooie plaatjes en teksten schuilt 
heel vaak ook eenzaamheid. Neem 
de tijd voor elkaar. En wat is de 
klokkenluider toch blij met onze 
krant “Op ‘e Hichte”. Even heerlijk 
rustig lezen! 

Om 19.00 uur heette Roelie 
Soepboer de aanwezigen namens 
de uitvaartvereniging welkom op de 
lichtjesavond 2018.

De opkomst was ook dit jaar weer 
onverminderd goed. Zo rond de 
150 mensen waren naar de begraaf-
plaats te komen om hun overle-
den dierbaren te gedenken. Wieger 
Baas bracht het gedicht “het vijfde 
jaargetijde” wat dit jaar tevens het 
thema van de lichtjesavond was. 
Kern van het gedicht was dat de 
mens na dit leven mag dromen van 
een vijfde jaargetijde over alle jaar-
getijden waarin het beste van alle 
jaargetijden over is: de frisheid van 
de lente, de warmte van de zomer, 
de oogst van de herfst en de stilte 
van de winter. 

Erna Jansen sprak vervolgens over 
de balans op de grens van het leven 
naar aanleiding van het vijfde jaar-
getijde. Zo lang de mens leeft wordt 
hij geconfronteerd met de grote 
levensvragen. Kern is dat iedereen 
zijn eigen waarheid mag hebben 
ten aanzien van de grote vragen des 
levens op basis van eigen ervarin-
gen, studies, overleveringen, geloof, 
gevoel. Alles mag  er zijn. Zij sloot 
dit af met een toepasselijke troost-
brief van bisschop Augustinus die in 
de 4e eeuw na Christus leefde.

Tussen de sprekers door werd er 
vioolmuziek gespeeld  uit de vier 
jaargetijden van Vivaldi. Na een kort 
moment van stilte werden daarna 
de grafkaarsen en kiezelstenen uit-
gedeeld en konden de aanwezigen 

deze naar het graf van hun over-
leden dierbaren brengen. In totaal 
werden ongeveer 250 grafkaarsen 
geplaatst wat in combinatie met 
de tuinfakkels en de waxinelicht-
jes een prachtig sfeerbeeld gaf. Na 
afloop werd er onder het genot van 
kop koffie of warme poeiermolke 
nagesproken over de lichtjesavond 
en hoe de aanwezigen deze ervaren 
hadden.

Bij het 100-jarig jubileum in 2013 
is de uitvaartvereniging gestart met 

de lichtjesavond en inmiddels is 
de lichtjesavond uitgegroeid tot 
een jaarlijks gebeuren wat gezien 
het constante aantal bezoekers in 
een behoefte voorziet. Met enige 
trots constateert het bestuur van 
de uitvaartvereniging dat inmiddels 
alle dorpen in Ooststellingwerf ons 
voorbeeld hebben overgenomen. 

Wij willen iedereen bedanken die 
een bijdrage aan de lichtjesavond 
heeft geleverd.

Lichtjesavond 2018 succesvol verlopen
In tegenstelling  tot vorig jaar waren de weergoden deze editie 
van  lichtjesavond erg goed gezind. Het was prachtig helder en 
nagenoeg windstil weer, waardoor de begraafplaats  sfeervol 
verlicht kon worden met tuinfakkels  en waxinelichtjes. 

Van de vier bestuursleden nog maar 
twee over (waaronder de beheerder) 
en van de meer dan tien vrijwil-
ligers, waarmee werd begonnen, 
ook nog maar twee over. Bovendien 
bereikt onze beheerder (Anne J. van 
der Helm) een leeftijd om het wat 
kalmer aan te doen en zijn bijdra-
gen af te bouwen.

Waarde lezer(es), u begrijpt het dat 
de stichting voor haar voortbestaan 
mensen behoeft, bestuursleden en 
vrijwilligers. 

Van hen wordt verwacht dat zij 
belangstelling hebben voor geschie-
denis en dan in het bijzonder voor 
die van ons dorp Donkerbroek. Van 
bestuursleden verwachten we dat 
ze een wezenlijke bijdrage willen 
leveren bij het uitstippelen van het 
te voeren bestuursbeleid.

Van vrijwilligers verwachten we dat 
ze niet alleen bijdragen aan het 
beheer van en het aanvullen  van wat 
bij het centrum berust, maar dat ze 
ook vragen van derden, mondeling 

dan wel schriftelijk, beantwoorden. 
We mogen hier enige voorbeelden 
van vragen noemen: Geschiedenis 
van het woonhuis; waar stond het 
huis waarin onze ouders in de 2e 
WO als evancués werden opgeno-
men; waar verbleven onderduiker 
A, Joodse Familie B en Canadese 
vliegers die in de buurt een nood-
landing hadden gemaakt?

Maar ook vragen over bv. de 
Wielerbaan ‘De Zwaluw’, toneel-
vereniging en IJsclub in Moskou/
Petersburg, de  melkfabriek die ons 
dorp had en zelfs of wij info hebben 
over commissies/clubs/verenigin-
gen in het begin van de 20e eeuw. 
Het centrum heeft honderden dos-
siers waarin meestal antwoorden 

zijn te vinden. Vrijwilligers krijgen 
een  inwerkperiode waarna ze aan 
de slag kunnen gaan.

We hopen dat er dorpsgenoten zijn 
die zich willen inzetten voor het 
behoud en het uitbouwen van waar-
mee onze beheerder, ten dienste 
van het dorp, zo’n 25 jaar geleden 
is begonnen. De resultaten daarvan 
mogen toch niet teloor gaan?

DUS: overweeg deze oproep serieus. 
Voor nadere info, of om u aan 
te melden, kunt u contact opne-
men met Sym Timmermans (tel. 
06-48137953, of 491280) of Anne 
J. van der Helm (tel. 491887). Wij 
hopen van u te horen.

Het bestuur

WIE HELPT?
Voortbestaan Documentatiecentrum 
Donkerbroek loopt gevaar!
De Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek vraagt uw 
aandacht voor ontwikkelingen binnen de organisatie. Allereerst 
positief: de snel groeiende vraag, vanuit het hele land, naar info. 
Het centrum blijkt in een behoefte te voorzien. Dan negatief: 
het aantal bestuursleden en vrijwilligers nadert een dieptepunt. 
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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

Dank,
voor een liefdevolle omarming,
voor troostende woorden, gesproken of geschreven,
voor een handdruk wanneer er geen woorden waren,
voor alle tekenen van verbondenheid en medeleven
tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn
vrouw, onze mem en beppe

Liesbeth Veldkamp - Herder
Roel Veldkamp,
Gerda en Andries,
Marjan en Melle,
Wiebren en Linda
en kleinkinderen

Uit ons midden werd weggenomen ons lid
mevrouw

E. Veldkamp - Herder
We wensen haar man en kinderen Gods nabijheid

Vrouwen Op Weg Donkerbroek

Donkerbroek, november 2018 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:

8 december Excelsior -
12 januari SV Donkerbroek - 

2 februari Chr. Brassband
de Bazuin -

23 februari IJsclub Haule
en 16 maart HOP

oudejaarsvereniging Haule

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

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

BROEKJES

 Overgewicht

 Ondergewicht / ondervoeding

 Diabetes 

 Hoge Bloeddruk

 Te veel cholesterol

 COPD

 Hart- en vaatziekten

 Zwangerschapswens

 Voedsel allergie en –intoleranties

 Maag- en darmklachten

 Suppletie advies

“ Een diëtist adviseert en begeleidt jong en oud 
in voeding en leefstijl! ”

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

Maak nu een afspraak:
06 - 303 757 66
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VORMGEVER
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78

info@bvkvormgever.nl

WWW.BVKVORMGEVER.NL

Servicepakket 
pluZ

Huishoudelijke 
hulp

Verzorging Verpleging Specialistisch 
Centrum

Wonen

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

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

De Friese Wouden 
werkt samen met u 
aan de beste zorg

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

 Tel. 088 512 58 09
www.friesewouden.nl

Team 
Donkerbroek

Thuis in de beste zorg

 UITVAARTVERENIGING
 DRAAGT ELKANDERS LASTEN
 DONKERBROEK

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

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

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

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

Pedicure
voetverzorging

Alma van der Meulen

Meester Geertswei 36
9241 GL Wijnjewoude

Behandeling volgens afspraak

Telefoon 0516-480895

Professionele voetverzorging
Gediplomeerd
Aantekening diabetische voet
Aantekening reumatische voet
Lid Provoet
Voetverzorgingsproducten
Praktijkruimte begane grond
Garantie
Ook bij u thuis
Cadeaubonnen verkrijgbaar

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule, 

beheer 
begraaf-
plaatsen

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

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!
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

Info advertenties:
dorpskrant.donkerbroek@gmail.
com /0516-491614 of 0516-491661.

Onder een advertentie wordt ver-
staan het plaatsen van een affiche/
poster of het bekend maken van 
een ledenvergadering of een actie 
ten behoeve van een stichting of 
een vereniging. Zie ook inleveren 
kopij!
Kopij met daarin een bedrag ver-
meld, wordt ook als een advertentie 
gezien.

De volgende krant
verschijnt op of rond

21 december 2018
Kopij inleveren kan t/m

16 december 2018

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

Inleveren kopij:
Digitale kopij kunt u aanleveren 
tot en met zondag 16 december 
2018 op het volgende mailadres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Affiche/poster:
De vereniging die activiteit wil 
aankondigen in de vorm van een 
affiche betalen €15,- tenzij van de 
activiteit een verslag naar de krant 
wordt gezonden.

De bedragen kunt u overmaken op 
IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11 
o.v.v. Broekje c.q. Familiebericht 
en uw naam. 
Inleveren kan bij 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 redac-
tionele artikelen rust copyright zoals dat bij de wet 
geregeld is. Gehele of gedeeltelijke overname op wat 
voor manier dan ook, zonder toestemming van de 
producenten is niet toegestaan. 

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

Uitvaartvereniging 
D.E.L. Donkerbroek

 
Geef uw veranderingen van

de gezinssituatie door
aan de Ledenadministratie.

DIT IS IN UW EIGEN BELANG !
Voor adressen : 

Zie advertentie in dit blad.

DOKTERSWACHT
Dringend een huisarts nodig 

tijdens avond of nacht, 
weekend of feestdag ?

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

De gemeente gaat nu samen met 
Kabelnoord aan de slag om glas-
vezel te realiseren voor de witte 
gebieden van Ooststellingwerf. 
“Witte gebieden zijn adressen waar 
geen coaxaansluiting is maar enkel 
een telefoonlijn die technisch niet 
meer snelheid behaalt dan 30 Mbit 
per seconde. Doordat deze adressen 
zover van de wijkcentrales liggen 

is het signaal zo zwak dat inter-
net heel langzaam wordt”, vertelt 
Marcel Rijpstra van Glasvezel van 
Kabelnoord. 

Daarnaast deel je de koperen tele-
foon draad ook nog eens met andere 
adressen in de straat en zakt de 
snelheid verder. Dat terwijl het aan-
tal apparaten dat verbonden is met 

internet sterk groeit. Met glasvezel 
krijg je een eigen rechtstreekse ver-
binding met de centrale en is vele 
malen sneller. Dit is niet alleen pret-
tig voor interactieve TV en YouTube, 
maar maakt ook technieken zoals 
Zorg op afstand mogelijk. 

Dit klinkt allemaal erg mooi, er 
is echter een kleine “maar”. Van 
de aangeschreven witte adressen 
moet namelijk 60% zich aanmel-
den en een abonnement gaan afne-
men. Anders zou het project niet uit 
kunnen en dus niet haalbaar zijn. 
Naast een glasvezel abonnement 
bij Kabelnoord of Solcon, moe-

ten bewoners die glasvezel willen 
ook voor een deel meebetalen voor 
de aanleg. Dit is vijftien euro per 
maand of een afkoop van dit bedrag 
met eenmalig achttienhonderd 
euro. Het aanmeldingspercentage 
moet voor 24 december minimaal 
60% zijn. Wordt dit niet gehaald 
dan blijven we in de gemeente ach-
ter met ontzettend traag internet en 
wordt ons buitengebied niet ontslo-
ten met de digitale snelweg.

Heeft u geen brief ontvangen maar 
denkt u wel een wit adres te zijn 
of wilt u meer info? Kijk dan op 
glasvezel.frl

Glasvezel binnen bereik?

Al jaren wordt er gesproken over glasvezel vooral voor het bui-
tengebied. “Diverse werkgroepen en vrijwilligers hebben zich 
ingezet voor verschillende initiatieven”, zo vertelde Franklin 
Bander aan het begin van de voorlichtingsavond van 7 novem-
ber. 

Zoals u al had gemerkt zijn de 
Nachtdraversenveloppen mee-
gestuurd in de dorpskrant van 
September. Alle Nachtdravers heb-
ben hun afgelopen weken hun best 
gedaan om de Nachtdraversenvelop 
bij u thuis op te halen. Heeft de 
Nachtdraver u gemist en wilt u 
graag de Nachtdraversenvelop nog 
geven, dan kunt u contact opne-
men met de voorzitter Sybrand 
Draaistra of een berichtje sturen via 
de Nachtdraversfacebook, dan word 
deze alsnog bij u opgehaald.

Voor alle inwoners van Donkerbroek 
die de Nachtdraversenvelop hebben 
ingeleverd, wil de Nachtdravers jul-
lie enorm bedanken. Zonder de vrij-
willige gift van u, hebben wij geen 
inkomsten om alles te organise-
ren. Dit jaar waren de Nachtdravers 
weer verbaasd, er is namelijk weer 
een recordbedrag aan giften opge-
haald. Nogmaals u word vriendelijk 
bedankt, u gift word enorm gewaar-
deerd. 

Ook zijn alle papieren voor suggesties 
van de giften en Donkerbroekemer 

gesorteerd en uitgeteld. Voor de 
Nachtdravers is het al duidelijk wie 
de Donkerbroekemer van het jaar 
word, maar dit houden ze nog even 
geheim tot de nieuwjaarshow op 
de kar. Voor de giften zullen de 
Nachtdravers nog even over moeten 
nadenken en vergaderen waar het 
geld aan besteed zal worden dit 
jaar. Heeft u nog een leuke sug-
gestie voor een gift bedacht. Dan 
kunt u altijd nog contact opne-
men met de voorzitter Sybrand 
Draaistra of een berichtje sturen via 
de Nachtdraversfacebook.

De aanmeldingen van het gezamen-
lijke koffiedrinken van de 70+’ers 
zijn geteld. Zoals het nu lijkt belooft 
het een gezellige drukke ochtend 
worden, net als de voorgaande jaren 

zodat de Nachtdravers er weer een 
groot succes van kunnen maken. 
Heeft u zich niet opgegeven, maar u 
wilt alsnog komen? Geeft u zich dan 
snel op bij de voorzitter Sybrand 
Draaistra, of stuur een berichtje via 
de Nachtdraversfacebook.

Het eerste weekend van December 
zullen we weer een grote kerstboom 
plaatsen vooraan in Donkerbroek bij 
het witte huis. Dit gebeurd op zater-
dag 1 December in de ochtend. Bent 
u benieuwd of gewoon nieuwsgie-
rig, komt gerust een kijkje nemen 
hoe we deze grote boom plaatsen. 
Dit jaar was het een makkelijke klus 
voor de Nachtdravers om een boom 
uit te zoeken, deze werd ze namelijk 
aangeboden. Ook komt de boom 
nog eens uit Donkerbroek. 

In de tussen tijd dat alle jongens de 
boom plaatsen en verlichting er in 
hangen, zullen de dames deze dag 
de presentjes voor de ouderen in 
ons dorp inpakken, maar natuur-
lijk ook een aantal kilo’s aardap-
pelen schillen voor onze traditio-
nele stamppotavond. Als iedereen 
klaar is na het harde werken, zullen 
we genieten van de overheerlijke 
stamppotten en borrels. Waar ze 
deze dag en avond gezellig zullen 
afsluiten.

De Nachtdravers krijgen dit jaar een 
extra taak erbij om te organiseren. 
Een taak die elk lid maar één keer 
krijgt in zijn Nachtdraverscarrière. 
De Nachtdravers nodigen dit jaar 
op nieuwjaarsdag radio Odrie en 
alle oudejaarsverenigingen uit de 
buurt uit, om zijn/haar verslag van 
afgelopen jaar live op de radio ten 

gehore te brengen. Voor de oude-
jaarsverenigingen uit de buurt is 
dit een gezellige nieuwjaarsborrel 
waar iedereen elkaar de grote ver-
halen verteld over hun activiteiten 
en stunts. Zie het maar als een jaar-
lijkse reünie voor de verenigingen. 
Nadat alle verenigingen op de radio 
verslag hebben gedaan, word dit 
afgesloten met een gezellig feest. 
Oftewel 2 keer feest met oud en 
nieuw in café Donkerbroek.

Al met al dient er nog genoeg te 
gebeuren om alles perfect voor 
elkaar te krijgen. De Nachtdravers 
zullen zich de komende weken extra 
hard inzetten en hopen dat ze net 
als voorgaande jaren een geslaagde 
jaarwisseling kunnen vieren met 
alle dorpsgenoten. We hopen jullie 
te zien bij één van onze activiteiten, 
en natuurlijk bij onze nieuwjaar-
show achter café Donkerbroek om 
00:30 uur. Waarna we met zijn allen 
in café Donkerbroek feestend het 
nieuwe jaar ingaan. 

Heeft u nog een vraag of een opmer-
king, dan kunt u contact opnemen 
met de voorzitter Sybrand Draaistra 
06-29935204, of een bericht te stu-
ren via de Nachtdraversfacebook.

Met vriendelijke groeten,
 “De Nachtdravers”

De Nachtdravers:

Geachte dorpsgenoten,
Het is alweer het eind van November. Dit betekend alweer bijna 
het einde van het jaar. Een tijd waar de Nachtdravers haar 
drukke periode ingaan. Vanaf September zijn de Nachtdravers 
rustig aan begonnen met vergaderen. Nu ze in drukke tijd zijn 
gekomen zijn de Nachtdravers elke week aan het vergaderen met 
elkaar. De vergaderingen vinden zoals altijd op de zaterdagavond 
plaats in het ijsbaanhok van Donkerbroek. 

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

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

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

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

T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com
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Kinderen in de knel
(MIJN DROOM VOOR KERST 2018)

Tussen de televisieprogramma’s door zal ook Kerk in Actie van zich 
doen horen. De aandacht wordt gericht op schrijnende situaties in een 
ander deel van deze wereld: “Geef licht aan Syrische vluchtelingen-
kinderen in Libanon”. 
Kleine kinderen zijn soms samengepakt op een boot. Zwemvestjes aan 
en bibberend van de kou. Het schrijnt om kleine kindertjes zo te zien 
lijden. Graag zou ik zien dat de nood van zulke kindertjes verdwijnt. 
Het is toch vreselijk dat je zo klein bent en dan al zo te lijden hebt. Het 
vreet aan me dat we met al onze luxe en weelde niet in staat zijn elke 
hongerige mond te voeden. Elvis Presley zong toen al van a mummy 
cries “in the Ghetto”; and every hungry mouth to feed. In the ghetto. 
Het is van alle tijden. En als ik die beelden zie. Een gevoel van lam-
lendigheid en naargeestigheid maakt zich van me meester. Ik kan er 
eigenlijk maar bitter weinig aan veranderen. Hooguit er voor zorgen 
dat ik zelf geen kostbaar eten verspil en weggooi. 
Aan die Kinderen in de knel daar ginds kan ik eigenlijk niks doen. Maar 
misschien zijn er dichterbij ook wel kinderen in de knel. Onderling 
hebben we het er wel eens over. Zijn er kinderen die ’s morgens met 
de lege maag naar school gaan omdat er niks op tafel staat. Drie keer 
per dag brood eten omdat een warme maaltijd te duur is. Opzien tegen 
je verjaardag omdat je een knoop in je maag hebt hoe je dat met het 
trakteren moet hebben.
Mijn moeder liep vroeger wel 10 jaar in de zelfde wintermantel. Pas 
toen ik wat groter werd, begreep ik dat ze liever goed voor ons zorgde 
dan zelf in een nieuwe wintermantel rond liep.
We zijn als kinderen volgens mij niks te kort gekomen. En volgens mij 
zelf ben ik aardig terecht gekomen. 
En dat is iets wat ik jou ook graag gun. Geen enkel kind zou anno 
2018 wakker hoeven te liggen van een lege maag [bellen mag: 06 
13832728]. Dat er zoiets als een Voedselbank nodig is, … een nood-
greep maar eigenlijk bespottelijk?
De één kwakt het eten in vuilnisemmer en de ander snakt naar een 
fatsoenlijke maaltijd. Ik zou het wel heel erg fijn vinden dat we samen 
leren dat iedereen gewoon fatsoenlijk te eten heeft: één warme maal-
tijd per dag. Dat vind ik wel een hele mooie christelijke droom: dat elk 
kind in ons eigen Donkerbroek een warme maaltijd krijgt.
Als we dat es in de komende decembermaand voor elkaar kunnen krij-
gen: dan is het Licht van Kerst een stuk(je) meer gaan schijnen in ons 
dorp. En een droom is meer dan een luchtkasteel. 
Maar dat vergt wel heel veel geloof …. . Maar in sommige dromen 
ligt dat onuitblusbare vuur verborgen. Voor een kind moet je het echt 
willen … 

Tsjerkeproat

Zondag 2 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 1e advent, kof-
fiedrinken
19.30 uur: mw. A. Kalteren
Bijzonderheden: missionaire zang-
avond in Laurenstsjerke
m.m.v. kleintje Bazuin

Zondag 9 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 2e advent, viering 
Heilig Avondmaal

Zondag 16 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 3e advent

Zondag 23 december
9.30 uur: mw. ds. L. P. Cnossen, 
Oosterwolde
Bijzonderheden: 4e advent

Maandag 24 december
19.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: kerstfeestviering 
Dorpskerk Haule
22.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: kerstnachtdienst, 
m.m.v. chr. brassband De Bazuin

Dinsdag 25 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: kerstgezinsdienst 
m.m.v. Sinjael

Zondag 30 december
9.30 uur: ds. C. de Graaf, 
Kallenkote
Bijzonderheden: geen

Maandag 31 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: oudejaarsdienst

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

De hoogste brievenbus
van Donkerbroek
Kranten bezorgen aan de werklui van de N381 valt nog niet mee met een brievenbus op ruim  
2 meter hoogte. De bezorgers van onze krant zijn best wat gewend maar dit is toch een unicum. 
Nog even werd gedacht dat de brievenbus op hoogte was gezet voor de reuzen uit Leeuwarden 
maar een telefoontje aan Heijmans leverde het antwoord op. De brievenbus staat daar voor alle 
toeleveranciers, als de vrachtwagens hun lading hebben gelost kunnen de chauffeurs daar hun 
afleverbon in gooien. 

We verwachten dat de Sint aankomt 
rond 13:30. Sinterklaas maakt zich 
zorgen over het waterpeil in de 
vaart. Het is deze zomer zo lekker 
warm geweest dat hier het waterpeil 
te laag staat in de vaart. 

Daarom vraagt Sinterklaas jul-
lie allemaal een fles water mee te 
nemen. Zo kunnen jullie de vaart 
aanvullen en zorgen we samen dat 
alles goed komt. Als de Sint is aan-
gekomen in Donkerbroek gaan we 

er een leuk feest van maken in ’t 
Witte Huis. 

Kun je niet wachten tot de Sint er 
is? In de ochtend is het weer gezel-
lig knutselen van 10-11 uur in Café 
Donkerbroek voor kinderen tot 10 
jaar. We hopen op goed weer en 
een gezellige dag met z'n allen. Tot 
zaterdag!

Intocht Sinterklaas
Lieve kinderen van Donkerbroek. Sinterklaas komt zaterdag 24 
November aan in  Donkerbroek. Vanaf 13:00 kan er verzamelt 
worden bij de vaart voor Café Donkerbroek.

Iedereen kent het vast wel. 
Spulletjes die te zonde zijn om zo 
even weg te doen, naar het stort 
brengen is ook een not done en 
aan de rommelmarkt geven ziet het 
er eigenlijk nog te goed voor uit. 
Spulletjes waar je liever zelf nog 
een centje aan overhoudt, maar het 
niet lukt om ze op marktplaats te 
verkopen bijvoorbeeld.

Al een tijdje loop ik met het vol-
gende idee rond:
Twee keer in het jaar (voorjaar en 
najaar) wil ik met jullie een garage 
sale (zaterdag of zondag) houden 
door heel Donkerbroek. Op deze dag 
verkoop je je spulletjes op je eigen 
terrein/grond, van 11 uur t/m 16.00 
uur. Niet op de stoep, gemeente-
grond of op de openbare weg i.v.m. 
hinderen van overige weggebrui-
kers, verkeer en bereikbaarheid als 
er een calamiteit is. Je versiert je 
tuin, oprit, je maakt in ieder geval 
op die dag duidelijk dat er bij jou 
aan huis gekocht kan worden. 

Er is een facebook groep aange-
maakt, waarop verschillende infor-
matie komt te staan. De dorpsge-
noten zonder facebook wil ik op 
de hoogte houden door artikelen 
te plaatsen in de dorpskrant Op ’e 
Hichte

Graag zou ik van jullie (inwoners 
van Donkerbroek) willen weten of 

dit idee te realiseren is en waarom 
wel of waarom niet?
Ja / Nee 

Als het idee wordt uitgevoerd welke 
dag heeft je voorkeur?
Zaterdag / Zondag

En welke maand(en) zou dan je 
voorkeur hebben?
April / Mei
September / Oktober

Zou je zelf mee doen? Waarom?
Ja  / Nee

Wordt lid van de facebookgroep. 
Lever je antwoorden in op vica-

riestraat 31 of mail ze naar onder-
staand mailadres. Op de facebook-
pagina staan de vragen die ingevuld 
kunnen worden onder het kopje 
aankondigingen. Tot eind van dit 
jaar kan er nog gereageerd worden, 
daarna ga ik aan de slag met alle 
antwoorden die ik gekregen heb. 
Alvast bedankt voor jullie mede-
werking.

Heb je nog tips, feedback of vragen, 
dan hoor ik dat graag.

Groetjes Annelies van der Heide

Facebook: Garage sale Donkerbroek
Email: garagesaledonkerbroek@
gmail.com

Garage sale Donkerbroek

Na heel wat jaren bij andere kap-
perszaken gewerkt te hebben is 
Lennie voor zich zelf begonnen. 

De Donkerbroekster gaat, naast haar 
werk bij het MCL, op woensdag don-
derdag en vrijdag met haar schaar 
aan de slag. Knip&Sa komt naar 
de mensen toe. Niet alleen prettig 
na een dag hard werken, maar ook 
voor kinderen die het wat spannend 
vinden om naar de kapper te gaan, 
of als u wat slecht ter been bent. 

Meer info vind u op de facebookpagina van Knip&Sa

Knip&Sa komt naar u toe
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Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl
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Drank en verkeer 
gaan niet samen
Van drank komen ongelukken. Daarom controleert de politie 
bestuurders regelmatig op alcohol. Jaarlijks worden er maar liefst 1 
miljoen blaastesten afgenomen. Niet alleen automobilisten, maar ook 
fietsers en bromfietsers moeten oppassen met alcohol. 

“Na twee glazen neemt uw reactievermogen als schrikbarend af. Na 
drie glazen alcohol is de kans dat u een ongeval krijgt al anderhalf keer 
zo groot als wanneer u niet gedronken heeft. 50% van de patiënten in 
revalidatiecentra is verkeersslachtoffer”. Alle reden dus om, als u met 
de auto ergens naartoe gaat, van tevoren af te spreken wie de Bob is. 
Een Bob drinkt helemaal geen alcohol.

Begin er niet aan
 “Want als men eenmaal begint, wordt het steeds lastiger om ‘nee’ te 
zeggen. Dat komt niet alleen door de gezellige sfeer op dat moment, 
maar ook door het ontremmende effect dat alcohol heeft: elk glas 
alcohol geeft zin in nóg meer alcohol. Ook voel u zich zelfverzekerder 
en onderschat u de risico’s en gevaren van rijden onder invloed van 
alcohol.” Uit onderzoek blijkt dat een drankje al genoeg is, om u trek 
te geven in het volgende. En dat gebeurt razend snel, omdat alcohol 
al in ongeveer 10 minuten de hersenen bereikt. “Voor u het weet, zit 
u aan de wettelijke grens van wat u mag drinken. Of erger. Daarmee 
brengt u uzelf, uw passagiers én andere verkeersdeelnemers in gevaar. 
Daarnaast riskeert u ook nog eens een forse boete of zelfs verlies van 
uw rijbewijs”.

Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent? Vul op www.politie.nl 
(Mijn Buurt) uw postcode in. 

De Wijkagent

DORPSAGENDA

NOVEMBER
24 13:30 Intocht sinterklaas bij Café Donkerbroek
 20:00 Dorpshuis: Bingo zaal open om 19:00
29 14:30 Inloopmiddag Pro-rege Muziek

DECEMBER
1 14:00 Café Donkerbroek: Klaverjassen
2 19:30 Laurenstsjerke: Zangavond
8 Snertactie
 22:00 Café Donkerbroek: Orange Rover
9 11:00-17:00 Oude melkfabriek: Winterfair
22 14:00 Café Donkerbroek: klaverjassen om een half varken
 17:00 Krystkuier
23 16:00 Café Donkerbroek: Kerst poker toernooi
27 14:30 Inloopmiddag Pro-rege Spelletjes

De klok horen luiden maar niet 
weten waar de klepel hangt. Dat 
spreekwoord wordt gebruikt als 
iemand niet precies weet hoe 
het zit. Maar wat weten we als 
Donkerbroekemers eigenlijk over 
onze eigen klokken? De klokken-
stoel kent iedereen, maar waar de 
klepel precies hangt? Daarom deze 
keer De zes feitjes over de klok-
kenstoel.

Waarom een klokkenstoel?
Klokkenstoelen zijn een typisch 
Fries verschijnsel. De Friese grond 
is vaak zo zacht dat zware benge-
lende klokken in de kerk de boel 
zouden laten verzakken. Verder zijn 
de kerkjes vaak dusdanig klein dat 
er geen ruimte is voor klokken 
in de toren. In Donkerbroek kreeg 
de kerk in 1860 een toren maar 
de klokkenstoel werd al in 1723 
genoemd. De klokkenstoel is waar-
schijnlijk zelfs ouder dan deze kerk.

Soort klokkenstoel 
Een klokkenstoel wordt beschreven 
aan de hand van het soort dak, 
het bouwmateriaal en de funde-
ring. Er zijn drie soorten daken: 
een Zadeldak, een helmdak en een 
schilddak. Donkerbroek heeft een 
schilddak. Onze stoel is, net als de 
meeste stoelen, gemaakt van hard-
hout. De fundering bestaat uit ste-
nen. Dit zijn kloostermoppen die 
zeer waarschijnlijk afkomstig zijn 
van de voorganger van de huidige 
kerk.

Dubbele klokken 
Normaliter heeft een klokkenstoel 
maar 1 klok. Er is maar een handje 
vol klokkenstoelen dat 2 klokken 
heeft en Donkerbroek heeft er daar 
een van. In de stoel hangen een 
grote en een kleine klok. Gorredijk 
en Wijnjewoude zijn de enige dor-
pen die meer klokken in de stoel 
hebben hangen dan Donkerbroek.

Groot en “klein”
De grote klok is in 1520 gegoten 
door Geert van Wou en Johannes 
Schonenborch. Dit weten we door 

de spreuk op de klok. LAUS DEO 
JHESUS MARIA JOHANNES WOU 
FUDERRE GHERARDUS SCHIIEN 
QZ BORCH JOHANNES ANNO 
DOMINI M CCCCC XX Wat zo veel 
betekend als: God zij lof. Geert van 
Wou en Johannes Schonenborch 
hebben Jezus Maria Johannes gego-
ten in het jaar des Heren 1520. Deze 
kneibel van een klok weegt 810 kilo 
en heeft een doorsnee van 111,4 
centimeter. Het kleinere broertje 
komt waarschijnlijk uit de 14e eeuw 
en weten we minder over. Met 415 
kilo en 89,3 cm doorsnee is hij 
kleiner maar nog steeds een flinke 
jongen.

“Út fan hûs”
Ondanks het flinke gewicht zijn de 
klokken al meerder malen “uit van 
huis geweest”. In de oorlog zijn ze 
op bevel van de Duitsers verwij-
derd. De kleine klok is later terug 
gevonden in Giethoorn en de grote 
in Hamburg. In 1997/1998 zijn de 
klokken ook op stap geweest maar 
toen voor een restauratie. De klok-
ken zijn sindsdien technisch weer 
als nieuw en zijn vanaf 22 januari 
1999 weer elke dag te horen in het 
dorp.

Alle klokken luiden
De klokken luiden dus niet alleen 
op speciale gelegenheden maar ook 
elke dag op gezette tijden. De grote 
klok slaat ‘s ochtends om 8 uur en 
‘s avonds om 6 uur. De kleine klok 
laat elke middag om 12 uur van zich 
horen. Maar dat verschil had u vast 
al gehoord.

Dit bord is tijdelijk geplaatst omdat 
de bebouwdekomborden van de 
dorpen in Ooststellingwerf wor-
den aangepakt. Waar deze borden 
vroeger vaak in het gras stonden, 
komen ze nu op betonnen grond-

platen. Zo beschadigen ze niet met 
maaien en gaan ze langer mee. Het 
verdwijnen van het wegwijzerbord 
aan de Pegge heeft een andere oor-
zaak. De gemeente wil op subtiele 
wijze sluipverkeer op binnenwegen, 

zoals de herenweg, ontmoedigen. 
Dit doen ze door wegwijzers aan te 
passen of op sommige plaatsen te 
verwijderen. Zo zullen mensen van 
buitenaf eerder de N381 gebrui-
ken in plaats van de binnendoor 
wegen. Vroeger werd verkeer naar 
Veenhuizen door bewegwijzering 
door Donkerbroek gestuurd, maar 
met de komst van de nieuwe N381 
wordt het nu buiten de dorpen om 
geleid. 

Wat krijgen we op ons bord?

Niet alleen aan de westzijde van het dorp verandert het aanzicht 
van het dorp. Ook aan de oostkant op de Bovenweg kijk je 
anders tegen het dorp aan. Het oude vertrouwde welkomsbord 
is vervangen door een plaatsnaambordje op maar één poot. 

De bouwploeg Kapelweg/Kapellewei sluit succesvol dorpsfeest af met opbrengsten “illegale” acti-
viteiten. De heerlijke chinese maaltijd werd compleet gemaakt met Boerengolf bitterballen en een 
heerlijk stuk appeltaart. Er gaan stemmen op om niet te wachten tot het volgende dorpsfeest maar 
er een jaarlijks terug kerende bijeenkomst van te maken. En dat gaat natuurlijk in nauw overleg 
met het F. consortium.

XTC-lab zorgt voor 
Rijsttafel in aardappelschuur

50 jaar
Donkerbroek 
in het nieuws

Bron: Friese Koerier
4 december 1968
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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 

0516 541493 
 

 
 

             
           Midgetgolf:                           Openluchtzwembad:                  
        18 holes wedstrijdbaan                                  25 meter bad 
 Met verschillende hindernissen                     Ondiep gedeelte   
Uitdagend spel voor jong en oud                Springkuil 
           Omringd met bankjes                met 2 springplanken en  
             Kleine speeltuin                                     onderwater vensters    
   

 
Na een leuke activiteit of  een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt  uit 

voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje. 
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Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek
Tel. 0516 - 49 21 28

 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 Sl. de Bruineweg 2
 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk
 Tel. 0516 - 54 13 25 Tel. 0516 - 48 12 74 Tel. 0516 - 42 12 81

www.bakkerijvandermolen.nl
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Even iets anders dan een plantje 
deze keer: een verhaal over de bun-
zing. In het verleden speelde dit dier 
een grote rol in onze omgeving. 
Was het niet voor de sport dan wel 
om in de wintermaanden iets bij te 
verdienen. Er werd zeer fanatiek op 
gejaagd om ze te bemachtigen. Dat 
gebeurde het liefst als er sneeuw lag, 
dan kon het spoor de zogenaamde 
print worden gevolgd dat naar de 
verblijfplaats van het dier leidde. 
Maar ook werd er met een speciaal 
daar voor opgeleide hond de loca-
tie van het dier op gespoord. Deze 
honden waren vaak Stabij honden. 
Voorwaarde van een goede hond was 
dat hij wild vrij moest zijn, wat in 
hield dat hij alleen het spoor van de 
bunzing moest volgen en zich niet 
laten afleiden door andere geuren. 

Zo was er een grote vraag naar 
een goede hond en die was in die 
tijd een flink bedrag waard. Ook 
de gevangen bunzing bracht geld 
op, die ging naar een opkoper die 
het velletje er af haalde en dat 
werd gebruikt in de bont industrie. 
Hierdoor kon men in de schrale 
periode aardig wat bij verdienen, 
maar waren ze soms ook hele nach-
ten onder weg. 

Apart moet vermeld worden dat 
als het dier het benauwd kreeg ze 
een enorme stank konden versprei-
den. Langs de inplant van de staart 
zitten twee anaal klieren die dit 
verspreiden. In het Fries is het dan 
ook ‘Stjonke as een Murd’.  Maar 
bij een goede nacht verdienden de 
jagers meer dan een weekloon. De 
verhalen over de vangst werden nog 
wekenlang verteld.

Beschrijving 
De verblijfplaats is zeer divers. Dat 
kan zijn een hooiberg of onder een 
houtstapel. Maar toch houden zij 
het meeste zich op bij water in de 
omgeving. Dat houdt weer verband 
met het voedsel dat ze eten. Dat is 
ook een heel uitgebreid menu van 
muizen, kikkers, eieren en jonge 
vogels. Het is ook  bekend dat ze 
een voorraad aanleggen in hun hol 
.Bij de kikkers die ze levend vangen 
en meenemen bijten ze de rugspier 
door waardoor het dier verlamd 
wordt en wel in leven blijft tot ze 
wordt op gegeten. Eieren zijn ze 
ook instaat in hun geheel mee te 
nemen naar het hol maar ook zijn 
ze zeer bekwaam in het vangen van 
ratten. Dus leerden we vroeger op 
school dat het een schadelijk dier 
was. Maar dat bleek dus ook maar 
deels waar te zijn.... Het zijn dieren 
die als ze volwassen zijn van kop tot 
staart een lengte halen van onge-
veer 60 centimeter. De vrouwtjes 
zijn iets kleiner.

Ze zijn donkerbruin van kleur, in 
de winter iets lichter door het iets 
langere dek haar. De kop noemen 
ze gemarmerd met delen wit en 
donkerbruin haar. Het zijn hele 

Bunzing
Latijnse naam: Mustela Putorius
Fryske namme: Murd

slanke en lenige dieren. De meeste 
slachtoffers vallen in het verkeer, 
en dat zijn meestal de jonge dieren. 
Ook het kleinschalig landschap met 
bosjes en overhoekjes is zeer sterk 
vermindert en dat is ook niet zo 
gunstig voor de soort

Voortplanting 
In april/mei zijn de vrouwtjes 
bereidt tot paring. Dat is ook vaak 
de enige keer dat ze mannetjes in 
de buurt dulden. Na de paring duurt 
het nog 40 dagen tot de jongen 
worden geboren .Dat loopt uit op 
een  nestje van 4 tot soms wel 9 
jongen. Zij worden naakt en blind 
geboren en ze zijn dan ook helemaal 
wit. Ze zijn 6 weken drachtig en de 
jongen worden een maand gezoogd. 
Na drie maanden gaan ze met de 
moeder mee naar buiten en moeten 
zo leren te jagen. Dat is ook het 
tijdstip waar je de soort kunt waar-
nemen, want het is een nachtdier 
maar met de jongen in opleiding 
gebeurt dat wel overdag. Hier heb ik 
wel een mooie waarneming van. In 
het terrein hoorde ik een serie mek-
kerende kreten en op een gegeven 
moment schoot de moeder het pad 
op gevolgd door 6 jongen die haar 
luidkeels achtervolgden. Maar zodra 
moeder mij waarnam verdween het 
hele optreden in de struiken.  Na 
nog een tijdje moet ieder hun weg 
vinden en leven ze alleen, vooral de 
mannetjes verlaten spoedig het nest 
en gaan een eigen gebied opzoeken. 
Het jachtterrein kan afhankelijk 
van het voedsel aanbod groot zijn 
en er wordt door de dieren een 
grote afstand afgelegd. Door de vele 
wegen is dat mede de oorzaak van 
veel slachtoffers.

U W  G A Z O N
Deze zomer hebben de gazons in 
Nederland veel last van droogtescha-
de gehad. Maar hoe laat je nu je 
gazonnetje het best de winter ingaan? 

Wij raden aan om bij de laatste maaibeurt 
het gras iets langer te laten dan je door-
gaans maait. Doordat het gras langer is, 
zal onderliggend mos en onkruid minder 
kansen krijgen om door te groeien. Zelfs in 
de winter kun je het gras nog maaien. Het 
zal er daardoor frisser uit gaan zien. Maar 
maaien in de winter is zeker geen must.

En maai zeker niet als het gras heel nat is of 
bevroren. Dan gaat het gras kapot. En als je 
twijfelt, wacht je gewoon tot in het voorjaar. 
Je doet dan zeker niks verkeerd.

  
Is het nu ook de tijd om je gazon te 
repareren?
Ja. Je kunt verschillende dingen doen. Je 
kunt hobbelige gazons egaliseren bij mild 
en droog weer. Je licht gewoon het gras 
plaatselijk omhoog en je stopt er wat aarde 
bij. Op kale plekken kan je graszoden leg-
gen. Je kunt die kopen of je kan zoden uit 
anderen plekken van het gazon gebruiken. 
Leg ze wel iets hoger dan de rest, want ze 
zullen nog zakken.” 
Wat doe je met bladeren die op het 
gazon terechtkomen? Laten liggen?
Nee, in border bij de planten is het aan te 
raden om het wel te laten liggen als isolatie 
tegen de vorst, maar op het gazon laat je ze 
beslist niet liggen. De grasplantjes kunnen 
doodgaan door een gebrek aan licht of door 
ziektes door een gebrek aan beluchting. 
Hark de bladeren regelmatig bij elkaar. Je 

moet ze nu ook niet onmiddellijk verwijde-
ren nadat ze gevallen zijn. Dan ben je een 
hele herfst bezig.

Als er nu toch lang bladeren op je gazon 
hebben gelegen, belucht dan het gras door 
er met een spitvork in te prikken. Zo kan 
het water er beter in doordringen. 
Moet je ook de grasmaaier aanpak-
ken? 
Ja, daar heb je in de winter wel tijd voor. 
Je machine kan best een onderhoudsbeurt 
gebruiken. Laat het mes slijpen. Een botte 
maaier scheurt het gras af in plaats van het 
te snijden. 
Als je nog geen gazon hebt liggen, 
maar je wilt er volgend voorjaar wel 
graag eentje. Is het dan nu de tijd om 
die grond voor te bereiden? 
Je kan nu best de voorbereidingen treffen 
om een nieuw gazon te zaaien in de lente. 

Spit de grond om, meng er organisch mate-
riaal onder om het vocht vast te houden. 
Na het spitten kan je egaliseren en fijn 
harken. Stamp de grond dan goed aan, hark 
opnieuw en stamp nog een keertje aan. 
Hoe pak je de moslaag aan?
Mos betekent dat je grond te zuur is. Je 
strooit dan best humistart kalk. Zorg voor 
een goede beluchting. 
Wat als het vriest? 
Op zich kan je maar weinig doen. Wel een 
tip: loop bij vorst best niet over het gras. 
Het gras is niet veerkrachtig en het breekt 
gemakkelijk. Bij het ontdooien zullen gele 
of kale plekken ontstaan.

Voor persoonlijk advies of andere vragen 
kun je terecht bij www.gazonbemesting.nl 
bel 06-57869921 of mail naar info@gazon-
bemesting.nl Gertjan en Dilande Hilarius

BUITENLADDER 
November/december 2018 

  
 BUITENCENTRUM                                                                   APPELSCHA 
 
 

Za 29 dec  Kinderdoemiddag Trollen * 
Met een groot stuk hout en materiaal uit de natuur gaan we aan de slag 
om zelf ook een bos-trol mee naar huis te kunnen nemen. 
13.30 – 15.30 uur; kosten: € 5,00  per kind 

 

Wo 2 jan   Kinderdoemiddag Trollen * 
    13.30 – 15.30 uur; kosten: € 5,00  per kind 

 
Zo 6 jan   Goede voornemenswandeling *  
    Start het nieuwe jaar met een heerlijke boswandeling    
    We sluiten af een warme kop chocomelk 
    13.30 – 15.30 uur; kosten € 7,50 (tot 12 jaar: € 5,-) 
          
                                                                                                         * Opgave noodzakelijk 
 
 

Buitencentrum Drents-Friese Wold  
Terwisscha 6a, 8426SJ Appelscha, 0516-464020    
Openingstijden 5 november t/m maart: wo, za en zo van 10-16 uur.  
Alle schoolvakanties: maandag t/m zondag van 10-16 uur. 
drentsfriesewold@staatsbosbeheer.nl 
www.staatsbosbeheer.nl/bcdrentsfriesewold 
www.facebook.com/staatsbosbeheerdrentsfriesewold 
  

Sint Maarten 
bij de burgemeester
Bij de Burgemeester van Donkerbroek gewoon een snoepje halen? Dat leek 
Burgemeester Sietse wat te saai. Hij is tenslotte Burgemeester en dan wil 
je ook wat speciaals met Sint-Maarten doen. Deze jonge Burgemeester 
kon zich nog al te goed herinneren hoe het lampion lopen altijd was en 
dat het behoorlijk koud kon zijn onderweg. Daarom dit jaar maar een 
opwarmertje halen bij de Burgemeester in de vorm van warme chocolade-
melk. Zo bleven de lampion lopers ook wat langer bij de deur staan en kon 
hij nog even gezellig kletsen met de leukste inwoners van "zijn" dorp; de 
jeugd. De vrouw aan het werk gezet om de chocolademelk op te warmen. 
En de dochter mocht meehelpen snoepjes uitdelen. Gelukkig waren er 
veel kinderen die in ruil voor een liedje de warme chocolademelk kwamen 
halen. "Ik heb enorm genoten van de liedjes, 
de prachtige lampionnen en de gezellige 
gesprekjes. Tot volgend jaar!"
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Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden

Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden

Herenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ Donkerbroek

Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26

www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  
info@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nl

BOONSTRA

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

Herenweg 60b 
8435 WV Donkerbroek

0516-491363 

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

pedicure ook voor 
 reuma -en diabeet patiënten

dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen
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Vervolgens zijn er alweer twee serenades 
gespeeld (wist u dat u Excelsior ook kunt 
inhuren voor een serenade?) en was er 
op 27 augustus een gezamenlijke repe-
titie met de Bazuin. Daarna was er ons 
5-jaarlijkse dorpsfeest waar op de don-
derdag al vanaf 07.00 uur, samen met de 
Bazuin, een muzikale ronde door het dorp 
gemaakt werd om met de burgemeester 
van Donkerbroek en de feestcommissie het 
feest te openen.

De dag erna speelden beide verenigingen 
feestelijke muziek tijdens de kinderop-
tocht en op de zaterdagmorgen, tijdens 
de optocht met de versierde wagens was 
Excelsior ook weer van de partij. Een week 
later hadden onze buren in Haule hun 
dorpsfeest en de muzikanten van Excelsior 
uit Donkerbroek mochten het feest afslui-
ten op zondagochtend met een koffiecon-
cert in de feesttent.

Ook zijn er uitnodigingen in de bus geval-
len van twee bruiloften, waarbij er weder-
om feestelijke muziek ten gehore werd 
gebracht. Daarnaast hebben de dames een 
“personeelsuitje” gehad: gezamenlijk heb-
ben zij het theater bezocht, waar een 
mooie dansshow te zien was, waaraan een 
gezellig etentje vooraf ging.

En op 10 november was er het federatiefes-
tival, waarover in de vorige editie van “Op 
e Hichte” al een en ander te lezen was. Het 
was een zeer geslaagd festival, waarbij geen 
wanklank te horen was.

U ziet het: Muziekvereniging Excelsior 
heeft niet veel stil gezeten vanaf de zomer-
maanden.

De bezigheden van muziekvereniging 
Excelsior vanaf de afgelopen zomer
Na het buitenconcert in juli op het veldje aan de Buursterlaan hadden de 
leden van muziekvereniging Excelsior zomervakantie, die werd ingeluid 
met een gezellige en lekkere barbecue.

 Senioren - Fit  

Wekelijks zijn er bij SV Donkerbroek beweegactiviteiten voor senioren 

(55+), waarbij gezellig en verantwoord bewegen op eigen niveau voorop 

staat. Bij deze groepslessen wordt gewerkt aan evenwicht, lenigheid, 

coördinatie, conditie en ontspanning.  Wat we zeker niet vergeten, zijn de 

lachspieren. Deze worden ook regelmatig 'aangepakt'.  

Regelmatig sporten en bewegen, voldoende rust, verantwoord eten & 

drinken en minder stress houd u ‘jong’. Een actieve leefstijl is zeker de 

moeite waard!  

Wanneer:  Donderdag 13.15-14.15 uur  
Waar:         Gymzaal Donkerbroek  

                    Schoolstraat 13  
Kosten:      Lidmaatschap €14 per maand  
                    (+ 2,50 bondscontributie)   
Opgave:     Tel.: 06-10270202 of mail: svdgym@gmail.com

BEWEGINGSLES 
 SENIOREN PLUS 

Gestart:            vrijdag 2 november   
Aanvangstijd: 10.00 uur met  
                          gezamenlijk een     
                          kopje koffie/thee 
Frequentie:     1 x per twee weken  

Waar:              Gymzaal Donkerbroek  
                          Schoolstraat 13 

Eigen bijdrage: €7,50  per maand

Bewegen is gezond voor lichaam en geest, ook geeft het u meer energie. Daarnaast 
zorgt het samen bewegen voor het onderhouden en het leggen van nieuwe contacten. 

Deze lessen zijn gerealiseerd door een samenwerking tussen SV Donkerbroek en 
Stichting Scala. De lessen worden verzorgd door een trainster van SV Donkerbroek.  

Doordat de lessen zittend worden gegeven is het voor vrijwel iedereen te volgen. 

Doet u ook mee met deze gezellige ochtend? 

Aanmelden kan via het secretariaat: 

Tel.:  06-10270202 of mail: svdgym@gmail.com 
  

beweging - stoel - soepel blijven - spel - oefeningen - balans & evenwicht  
samen - sociaal - valpreventie - gezelligheid  

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.com of (0516) 491614 of 491661
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KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

www.hondenschooljoka.nl
 
Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043

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

de dorpsvlag en het boek 
100 jaar Donkerbroek

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

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

www.kootstra.info
(0516) 491816

(06) 13012147

DIENSTEN

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

Bouwkundig Bemiddelingsburo

R. KOOTSTRA B.V.
v/h Timmer- en Onderhoudsbedrijf
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Glasvezel, 
voor
iedereen!

Geachte bewoners van Donkerbroek en omstreken
Recent ontvingen 1690 gezinnen in Ooststellingwerf  een uitnodiging van Kabelnoord voor een 
glasvezelaansluiting. Met steun van de Provincie wordt hun internetprobleem definitief opgelost. 

DFMopGlas en de lokale glasvezelinitiatieven vinden dat dat voor alle adressen van Ooststellingwerf zou moeten. 
En als Kabelnoord straks gaat graven, moeten zeker de mensen waar de stoep of straat opengaat de kans hebben 
hun huis aan te laten sluiten op glasvezel. 

Iedereen toekomstbestendig internet! Dat is de missie van DFMopGlas en daartoe werken we samen met 
Kabelnoord, Provincie en gemeente. En glasvezel is de komende decennia dé oplossing voor snel en betrouwbaar 
internet. 

Wie of wat is en doet DFMopGlas? 
DFMopGlas is een coöperatie, voortgekomen uit een provincie breed gedragen burgerinitiatief. Zij  vindt dat iedere 
burger zeker moet zijn van toekomstbestendig internet en ook voor glasvezel moeten kunnen kiezen, ook de men-
sen die nu buiten het beleid van de provincie vallen. 

Donkerbroek telt ca.860 adressen, waarvan 255 adressen bericht van Kabelnoord ontvangen. De andere 605 adres-
sen, de zogenaamde “grijze” adressen, meest gelegen in de kern, ontvangen deze week van DFMopGlas een envelop 
met informatie over glasvezel.
Samen met de lokale glasvezelinitiatieven en plaatselijke belangen, inventariseert DFMopGlas in Ooststellingwerf 
de belangstelling voor glasvezel in kleine kernen en buurtschappen. Met name die dorpen waar Kabelnoord voor 
het netwerk naar de witte adressen de straat toch al open moet maken.

Huis aan huis informatie en Informatieavonden
Kabelnoord heeft  alle “witte” adressen inmiddels geïnformeerd. Dat proces loopt. 
DFMopGlas informeert nu graag ook de bewoners van de dorpen, de zogenaamde “grijze” adressen. Daartoe wor-
den huis-aan-huis enveloppen bezorgd. Ook vinden diverse informatie avonden plaats. 

In ons dorp is dat op 26 november 2018 in het dorpshuis Oan ‘e Feart, Fruitier de Talmaweg 6A, aanvang presen-
tatie 20.00 uur. 
Dan wordt u alles verteld over de snelle digitalisering en hoe we met elkaar kunnen voorkomen dat delen van ons 
dorp niet mee zouden kunnen doen aan de digitale wereld.

Waarom is het zo belangrijk de belangstelling nu te meten?
Daar waar de straten toch open moeten voor de aanleg van glasvezel naar de witte adressen, zou meteen ook voor 
de dorpsbewoners aan die straat een netwerk moeten worden aangelegd. Dan hoeft de straat immers maar 1 keer 
open. Kernen rond de 300 adressen zouden dan in een keer aangesloten moeten worden. De verwachting is dat 
de straat niet weer zo massaal open gaat voor de grijze aansluitingen. En de graafkosten maken 70 % uit van de 
totale kosten van aanleg.

Waarom maken de glasvezelinitiatieven en DFMopGlas zich nu hier zo druk om?
Er zijn in Nederland tientallen organisaties zoals DFMopGlas bezig. In Nederland beschikken al 2,5 miljoen huis-
adressen over een glasvezelaansluiting. In Overijssel is het hele buitengebied inclusief alle kleine kernen al klaar, 
in Drenthe voor 60 %, in Groningen zijn ze hard op weg. En nu zijn we in Fryslân gelukkig ook begonnen. Echter, 
als we niets doen, slechts voor een beperkt aantal. Glasvezel voor slechts 1690 adressen in Ooststellingwerf is echt 
te weinig. DFMopGlas vindt dat wij niet achter moeten blijven bij Groningen en Drenthe en iedereen de keuze 
moet hebben voor een toekomstbestendige aansluiting op internet. Samen kunnen we dat!

Hoe meten we de belangstelling: Intentie overeenkomst
DFMopGlas informeert u over het belang van een toekomstbestendige voorziening, maar heeft ook een concreet 
aanbod voor aansluiting op glasvezel en een abonnement voor tv/internet/bellen. 
Op basis van het verhaal over nut en noodzaak vertellen we u ook wat het kost om uw woning op glasvezel aan te 
sluiten en deze te gebruiken voor tv, internet en bellen. 

De aanleg van een glasvezelnetwerk in de dorpen is voor DFMopGlas alleen mogelijk bij voldoende deelname. Om 
dat te peilen vragen we u of u op basis van de informatie de intentie heeft lid te worden van de coöperatie. 

Glasvezel met elkaar voor elkaar!
Kom dus op 26 november naar de bijeenkomst in het dorpshuis, laat u uitgebreid informeren en maak dan de 
afweging of u wel of niet kiest voor de digitale toekomst. 

Sinds april van dit jaar kun je bij 
de KapperSjop ook terecht voor 
een Raindropmassage, een mas-
sage met verschillende aromatische 
oliën. Om hier meer over te weten 
te komen bracht ik een bezoek aan 
de Schapendrift en onderging deze 
ontspannende massage.

Raindropmassage is een massage-
vorm die zijn oorsprong vindt bij 
de Lakota Indianen en waarbij er 
in 1 massagebehandeling meerde-
re etherische oliën achter elkaar 
gebruikt worden. Hierdoor kan de 
energie in het lichaam weer tot 
stromen gebracht worden, wat het 
zelfherstellend vermogen van het 
lichaam activeert. Bovendien wordt 
er ruimte gecreëerd rond de rug-
genwervels.

Eerst werden de voeten behandeld 
op de punten die in verbinding staan 
met de wervelkolom. Kim de Boer, 
eigenaresse van de KapperSjop (en 
nu dus ook BewustZijn), gebruikt 
hiervoor de oliën van het merk 
Young Living en begon met de olie 
met de naam Valor, een mix van 
meerdere oliën. Daarna volgden 
oregano, tijm, basilicum, cipres, 
wintergreen, marjolein en peper-
munt. Ik moest al snel aan een pizza 
denken met namen van kruiden als 
oregano, tijm en basilicum.

Hierna werd de huid langs de wer-
velkolom gemasseerd, wederom met 
verschillende oliën achter elkaar. De 
volgorde hierbij was bijna gelijk 
als bij de voeten, alleen werd hier-
bij de oregano als eerste gebruikt, 
werd er een extra oliemix aan de 
behandeling toegevoegd en werd 
er geëindigd met de Valor. Hierbij 
werden diverse massagetechnieken 
gebruikt, zoals feather (vederlicht 
strelen), fan (uitwaaierende strelin-
gen) en spinal tissue pull (draaiende 
bewegingen om het spinale weefsel 
op te rekken).

Tijdens de rugmassage werd mij 
duidelijk waarom de term “rain-
dropmassage” gebruikt werd: de 

etherische oliën werden druppels-
gewijs op de huid van de rug aange-
bracht, wat voelt als regendruppels 
die zachtjes op de wervelkolom val-
len. Hierna werden de druppeltjes 
over de rug uitgesmeerd door mid-
del van massage.

Iedere olie heeft zijn eigen specifie-
ke geur, waarbij ik de één aangena-
mer vond ruiken dan de ander. Kim 
legde hierbij uit dat vaak de olie die 
mensen niet lekker vinden ruiken 
nou net de olie is die het meest 
geschikt is. Als deze dan gebruikt 
wordt en de blokkade verdwenen 
is, vinden mensen deze olie ook 
meestal niet meer zo stinken.

Ook heeft elke olie zijn eigen uit-
werking. Zo ondersteunt bijv. basi-
licum een gezond hart en bloed-
vatenstelsel (handig om te weten 
bij de keuze van mijn volgende 
pizza) en ontspant het spieren. 
Pepermuntolie bijvoorbeeld kan 
een gezonde werking hebben op de 
luchtwegen, spijsvertering en bot-
ten, gewrichten en spieren. Ook kan 
het de oplettendheid verhogen. Kim 
kan over de verschillende oliën en 
hun werking erg veel en enthousiast 
vertellen en heeft ook een website, 
waarop meer informatie te vinden 
is: www.bewustzijnmetolie.nl

Voor de massage is het verstandig 
eventuele medicatie door te geven 
i.v.m. de keuze van de olie. Sommige 
oliën hebben namelijk een tegen-
werking op bepaalde medicijnen. Er 
wordt in dat geval een vervangende 
olie gebruikt.

Na ruim een uur “in de olie” te heb-
ben gelegen ging ik totaal ontspan-
nen, ruikend als een kruidenbuiltje 
naar huis.

Door Wilma Verlaan

Raindropmassage
bij de KapperSjop

Data
verschijning
Op ’e Hichte
Verschijning:
•  21 december 2018
•  25 januari 2019
•  22 februari 2019
•  29 maart 2019
•  26 april 2019
•  31 mei 2019
•  28 juni 2019

Brandwonden 
collecte
De brandwonden collecte die in 
de week van 8 tot 13 oktober in 
Donkerbroek en Haule is gehouden 
heeft 658 euro en 67 cent opge-
bracht. Iedereen heel hartelijk 
bedankt voor dit mooie bedrag. 
Vooral een bedankje aan alle col-
lectanten die zich ook dit jaar weer 
beschikbaar hebben gesteld

Seia de Vegt

Afgelopen donderdagavond 25 
oktober in de herfstvakantie werd 
er door een aantal ouders uit 
Donkerbroek een Halloween disco 
georganiseerd in het dorpshuis.

Er zijn ongeveer 77 kinderen 
geweest. In de eerste groep van 
4 tot 7 waren 42 kinderen. In de 
tweede groep van 7 tot en met 12 
waren 35 kinderen. De organise-
rende ouders zijn zeer blij met de 
grote opkomst, zie bij dit stukje een 
paar mooie foto's gemaakt door @
facebookkinderfotografiebysuus van 
het hele gebeuren. Te vinden op 
donkerbroek.nl.

De disco werd verzorgd door de 
broeders Remko en Eelco Meijerhof, 
de kinderen mochten zelf muziek 
uit kiezen en dat doorgeven bij de 
mannen.

Getrakteerd werd er op lekkere 
snoepjes en een heerlijk knakworst-
jes in de vorm van een vingertje 
met wat bloed (ketchup). Bedankt 

dat jullie er allemaal waren, het was 
heel gezellig! En graag tot ziens op 
de volgende disco.

Kinderdisco terug van weggeweest
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Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s

’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525        06 230699687 

W I N T E R FA I R

ZA T E R DA G  

8   D E C EMBER

O N D E R N E M E R S  U I T
D O N K E R B R O E K  E N
O M S T R E K E N  
 
L E K K E R E  H A P J E S  
M O O I E  S P U L L E T J E S  
 
K L E D I N G  /  S I E R A D E N  
W I N T E R D E C O R A T I E

1 1 : 0 0  
T O T  
1 7 : 0 0

o ud e  t r amw e g  4 ,  d o n k e r bro ek

                       bij Vogelzang
Tent & Horecaverhuur
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Drie dagen later op 11 november 
1918 zou de eerste Wereldoorlog 
tot een einde komen. Een dag later 
wordt Ruurdtje begraven. In mei 
van dat jaar was de Spaansche griep 
uitgebroken, zeer waarschijnlijk 
overgebracht door Amerikaanse sol-
daten die in 1918 naar het front 
in Europa gingen. De kranten in 
Spanje brachten als eerste het ver-
ontrustende nieuws vandaar de 
naam van het virus. Wat eerst een 
milde griepepidemie leek te zijn 
zou zich gedurende dat jaar ontwik-
kelen tot een kille pandemie die tot 
eind 1919 huishield in grote delen 
van de wereld. Geschat is dat er 
gedurende die periode  minimaal 
20 miljoen mensen wereldwijd aan 
de ziekte zijn overleden. Er stierven 
net zoveel Amerikaanse soldaten 

aan de griep dan dat zij sneuvelden 
aan het front. Kenmerkend was dat 
met name jongvolwassenen slacht-
offer werden van het besmettelijke  
griepvirus.  

De ziekte ging ook niet aan 
Donkerbroek voorbij. Ruurdtje is 
gezien haar leeftijd zeer waarschijn-
lijk aan de ziekte overleden. Haar 
steen staat op het eerste veld  rechts 
van de ingang aan de Kerkereed. Op 
dit veld staan meerdere grafstenen 
die herinnering brengen aan deze 
zeer droevige periode voor het dorp.
Uit het notulenboek en het kas-
boek van de begrafenisvereniging 
‘De Laatste Eer’ blijkt dat er in de 
periode  1918/1919 32 begrafenissen 
hebben plaatsgevonden, waaronder 
maar liefst een 23-tal kinderen/jong 
volwassenen, soms uit hetzelfde 

gezin en daarnaast nog 2 echtparen. 
Op het hoogtepunt van de epidemie 
werd hier in Donkerbroek in som-
mige weken meerdere malen de 
gang naar de begraafplaats gemaakt. 
De contributie voor de vereniging 
moest tussentijds verhoogd wor-
den vanwege de uitgaven voor het 
grote aantal begrafenissen in rela-
tief korte tijd. 
Hoofd der Christelijke School de 
heer Rindert Reijenga, die in ver-
band met het tevens overlijden van 
de toenmalige secretaris de heer 
J. Wemer de taak van secretaris 
waarnam, schrijft hierover in het 
jaarverslag 1918/1919 het volgende:
“Als waarnemend secretaris is mij 
opgedragen een jaarverslag te geven 
over de werkzaamheden dit ver-
loopen jaar verricht. ’t Is met enige 
weemoed dat ik dit doe. Geen enkel 
jaar toch, zolang de Vereeniging 
bestaat, is de plechtige rouwstoet 
zoo dikwijls langs onze wonin-
gen getrokken als dit jaar. Telkens 
herinnerde het sombere klokgelui 
ons aan het memento mori. Van 
Filippus van Macedonië wordt ver-
teld dat hij er een slaaf op nahield, 
die hem telkens moest toeroepen: 
“gedenk te sterven”. Ook dit verslag 
doet ons dit…

100 jaar. Het lijkt een eeuw geleden 
maar in feite is het nog maar 3 
generaties terug. Ruurdtje had qua 
geboortejaar mijn Beppe kunnen 
zijn. Haar toekomst werd echter in 
de kiem gesmoord.

Tegenwoordig is het vanzelfspre-
kend dat we de griepprik halen. 
Ruurdtje en de anderen hadden 
een stuk minder geluk en stierven 
een wrede dood door de Spaansche 
griep, hun families in Donkerbroek 
in diepe rouw achterlatend. 

Een grafsteen op een begraafplaats 
zegt “Daar gij nu zijt, was ik voor 
dezen. Daar waar ik nu ben, zult 
gij haast wezen”. Daarom gedenk 
te sterven.

Gedenk te sterven!
Zomaar een grafsteen op de begraafplaats aan de Kerkereed hier 
in Donkerbroek. Hier ligt begraven Ruurdtje Haisma, geboren 
op 23 juli 1899 en overleden op 8 november 1918 op de leeftijd 
van nog maar net 19 jaar. Deze maand precies 100 jaar geleden.

Hij doet dit niet alleen. Samen met 
Max van der Horn van der Bosch 
en Berthold Klooster staat hij zelf 
10 á 12 uur in de week op het voet-
balveld. Daarbij is hij samen met 
oa Arjan Koster ook nog trainer 
op de voetbalschool noord  
in Drachten. Hier traint 
hij alleen jeugd één uur 
per week. Met veel passie 
vertelt hij hoe mooi het 
is de junioren bepaalde 
trucjes te leren die hij 
dan later in de wedstrij-
den weer terug ziet. 

De jongste jeugd traint één uur in 
de week, de iets oudere jeugd twee 
keer per week. En dan op zaterdag 
de wedstrijden. Hierbij is hij ook 
nog begeleider. Op vrijdagavond 
traint Marco zelf en op zondag 
speelt hij een wedstrijd. Ik vraag 
of de jeugd alleen uit Donkerbroek 
komt.

”Ja de jongste jeugd wel. Vanaf 
de JO13 is er een samenwerking 
met Makkinga omdat we niet altijd 
genoeg hebben.” Doen er ook meis-
jes mee? “Ja, de teams zijn nu nog 
gemengd. Als we er nog een paar 
meisjes bij krijgen dan kunnen we 
misschien een meisjes team samen-
stellen. Maar de meiden vinden het 
over het algemeen wel heel leuk om 
met de jongens samen te trainen. 
We spelen tegen de omliggende dor-
pen, maar, hoe beter de teams wor-
den, hoe verder weg we ook gaan 
spelen. In het senioren team heb-
ben we ook spelers uit omliggende 
dorpen. Het mooie van  jeugdtrai-
ner zijn vind ik om de kinderen veel 
aandacht te geven. Ik train ze het 
liefst in kleine groepjes. Zodat ze 
ook 1 tegen 1 kunnen spelen tegen 
elkaar tijdens de training. Ik vind 
het ook prettig om in de training de 
nodige afwisseling te brengen. Dat 
houdt het leuk en spannend voor 
ze. Zo houden ze er veel plezier in. 
Omdat de training vrij intensief 
is zouden we heel graag zien dat 
er nog een trainer bijkomt. Maar 
ja net als bij elke activiteit is het 
moeilijk vrijwilligers te vinden.”

Marco vertelt ook vol enthousiasme 
dat er nu een jeugdcommissie is. 
Deze organiseert veel activiteiten. 
En wil in de toekomst activiteiten 
organiseren samen met de korfbal 
en de gym. Hierdoor kan voor de de 

jeugd gezamenlijk bepaalde activi-
teiten worden georganiseerd. Dat is 
ook heel fijn voor kinderen uit één 
gezin, of vriendjes en vriendinnetjes 
van elkaar, die misschien lid zijn van 

verschillende  sportverenigingen. 
Ze gaan dan samen op bij-

voorbeeld een kamp en 
ook de afsluiting van het 
seizoen beleven ze dan 
gezamenlijk.Hierdoor 
kun je ook weer met wat 
minder vrijwilligers toe 
en voor de kinderen is 

het ook leuker.

Het voetbalseizoen is van eind 
augustus tot de eerste week van 
december en dan weer van februari 
tot eind mei. Van juni tot augustus 
zijn de velden gesloten. Er kan 
dan bijgezaaid worden en de velden 
kunnen goed onderhouden worden.

Als ik vraag of hij nooit last heeft 
van schreeuwende of zeurende 
ouders langs de kant moet hij heel 
diep nadenken. “Nee, eigenlijk niet. 
Misschien hooguit bij het nieuwe 
seizoen bij de nieuwe teamindeling 
is er soms wat onvrede maar verder 
gelukkig nooit problemen gehad.”

Als hij de trainingen met evenveel 
passie geeft als hij er over praat dan 
denk ik dat Donkerbroek heel blij 
mag zijn met een trainer als Marco 
Bergsma. Uit de hand gelopen is 
zijn hobby ook niet, vindt hij zelf. 
Hij vindt het heel gewoon dat hij 
elke avond op het voetbalveld te 
vinden is. 

Lia Braber

EEN UIT DE HAND 
GELOPEN HOBBY
Marco Bergsma is de voetbaltrainer van Donkerbroek. Al zo’n 
jaar of vijftien traint hij de jeugd van Donkerbroek. De JO8, 
JO9, JO10, JO12, JO19, de dames en de senioren. 

10 à 12
uur per week

op het 
veld!

Bestel nu alvast 
uw medicatie bij 
uw huisartsen-
praktijk voor vol-
gend jaar!
In december worden er in huis-
artsenpraktijk & 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 lever-
baar is. 

Vitamine D 
(tekort)
 
Vitamine D is belangrijk omdat 
het zorgt voor goede opname 
van Calcium in de botten, hier-
door wordt botontkalking zoveel 
mogelijk voorkomen. Verder heeft 
ons lichaam voldoende vitamine 
D nodig voor een goede spier-
functie en voor een goed werkend 
immuunsysteem. 
Vitamine D wordt in onze huid aan-
gemaakt onder invloed van zonlicht. 
Daarom is het advies dagelijks zeker 
een kwartier-half uur met onbedekt 
gezicht en handen buiten te zijn. 
Maar in de maanden oktober-april 
maakt ons lichaam op deze manier 
bijna geen vitamine D aan. 
Daarnaast krijgen we ook vitamine 
D binnen via onze voeding; het zit 
vooral in vette vis (haring, zalm, 
makreel) en in mindere mate in 
vlees, eieren en margarine/halva-

rine. Het blijkt dat veel mensen 
toch een tekort aan vitamine D 
hebben. Dit geldt met name voor 
vrouwen van 50 jaar en ouder en 
voor mannen vanaf 70 jaar. De 
Gezondheidsraad adviseert deze 
bevolkingsgroepen om extra vita-
mine D in te nemen.

Vitamine D is verkrijgbaar in 2 vor-
men, namelijk D2 (ergocalciferol) 
en D3 (cholecalciferol).

De meest actieve vorm is D3. In voe-
dingssupplementen zit vaak vitami-
ne D maar meestal niet voldoende. 
Wij raden u aan een tabletje/cap-
sule vitamine D3= cholecalciferol te 
gebruiken in de volgende dosering:    

Vanaf 2019 wordt vitamine 
D niet meer vergoed door de 
Zorgverzekeraar maar u kunt de 
tabletjes zelf kopen bij een drogist 
of bij de apotheek van de huis-
artsenpraktijk, het kost niet veel 
en het is wel belangrijk voor uw 
gezondheid.

Als u hierover vragen heeft, kunt u 
deze stellen aan de medewerkers van 
huisartsenpraktijk Donkerbroek.

Tenslotte: 
Meer informatie over vitamine D, 
Calcium en gezonde voeding kunt u 
lezen op de websites: www.thuisarts.
nl en www.voedingscentrum.nl.

Wie Hoeveelheid vitamine D tablet/capsule

Vrouwen van 50-69 jaar   Dagelijks 10 microgram
 (= 400 IE) vitamine D

Vrouwen en mannen 
van 70 jaar en ouder  Dagelijks 20 microgram
 (= 800 IE) vitamine D
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In tegenstelling tot turnen, is acro-
gym een teamsport. Binnen deze 
sport komen heel veel vaardighe-
den samen: behendigheid, kracht, 
lenigheid, expressie en dans, maar 
ook psychologische en sociale vaar-
digheden. Zo is er vertrouwen in 
de ander nodig. De sporters leren 
samen te werken, communiceren 
en letterlijk en figuurlijk op elkaar 
bouwen. 

Een oefening wordt uitgevoerd op 
muziek. Hierbij worden elementen 
getoond, waarbij samenwerking en 
vertrouwen van belang zijn. Het 
maken van torens met meerdere 
personen, een partner de lucht in 
gooien en ook weer opvangen. De 
acrogym bestaat uit verschillende 
niveaus. De oefening van de gym-
nasten wordt beoordeeld door jury-
leden. 
Alle wedstrijdteams van de acrogym 
SV Donkerbroek zullen op zaterdag 
15 december 14.30 uur hun oefe-
ningen laten zien in de gymzaal aan 
de Schoolstraat. 

2019 is in aantocht en in januari 
starten de D/E teams met de eerste 
plaatsingswedstrijd, gevolgd door de 
C lijn en daarna de AB-lijnen. 

Ze zijn volop aan het trainen om 
voor ouders en familie en andere 
belangstellenden een mooie spec-
taculaire middag te verzorgen. De 
teampresentatie is tevens bedoeld 
om de nieuwe teams  te laten wen-
nen om voor publiek èn jury hun 
oefening te draaien. 

Tot 15 december 14.30 uur! 

15 december 2018:

Teampresentatie acrogym

De eerste bondswedstrijd moest 
Donkerbroek zij meerdere erken-
nen in Suameer. 

J. Sikkens was de enige speler die 
de volle winst voor Donkerbroek 
wist te behalen. J.D. Klooster wist 
door goed tegenspel remise er uit 
te slepen.

Suameer - Donkerbroek 9-3 
1. J. Algra -- G. Poortinga 2-0
2. H. Stapert - J.D. Klooster 1-1
3. H. Terpstra - B. v. Ek 2-0
4. A. Dijkstra - L. vd.Sluis 2-0
5. J. Dantuma - J. Klooster 2-0
6. A. Semptonius - J. Sikkens 0-2

Onderlinge competitie
Voor de onderlinge competie werden 
de volgende wedstrijde gespeeld:
J. Klooster - J. Sikkens 1-1
G. Poortinga - J. Klooster 2-0
L. vd. Sluis - G. Poortinga 0-2
J. Sikkens - F. Smid 1-1
J.D. Klooster - B. v. Ek 1-1
J.D. Klooster - J. Sikkens 1-1
H. Hoks - G. Poortinga 0-2
F. Smid - B. v. Ek 1-1
J. Smid - B.v . Ek 1-1
G. Poortinga  - J. Smid             2-0
J.D. Klooster - L. vd. Sluis 0-2
B. v. Ek- L. vd. Sluis 1-1
L. Snijder - J.D. Klooster 0-2

Damclub Donkerbroek

De titel van het boek is 35+ 
Voetbaltinten grijs. De verslagen 
zitten vol kwinkslagen, woordspe-
lingen, dubbelzinnigheden en de 
nodige humor… Het boek zou ook 
zomaar heel ‘spannend’ kunnen 
zijn. Of zou de titel toch anders 
doen vermoeden… Het voorwoord 
is geschreven door ‘oud’ speler 

Guus Hoekstra.

De opbrengst van de verkoop gaat 
volledig naar het KWF. Het boek 
is te bestellen bij alle 35+ voetbal-
lers van SV Donkerbroek, via de 
Facebookpagina 35+ Voetbaltinten 
grijs of via de Facebookpagina van 
Han Ausma.  Je kunt ook bellen, 

appen of mailen naar Han Ausma. 
(han.ausma@ziggo.nl).

Het boek kost € 15,- waarvan € 
6,- naar het KWF gaat! (Betaling, 
ophalen/ afleveren boek, in overleg). 
Via een prijsvraag op Facebook kun 
je het boek ook winnen!

Wij geven de voorzet voor het 
goede doel, kop jij ‘m erin…?   

Lees en wees wijs, 
Steun KWF en koop 35+ 

Voetbaltinten grijs! 

35+ Voetballers bundelen verhalen in boek!
De 35+ voetballers van SV Donkerbroek geven graag een voor-
zet voor ‘het goede doel’… Op 1 december brengen ze een boek 
uit waarin alle verslagen zijn gebundeld van 5 jaar 35+ voetbal.

Ook werd de bloeddruk vastgesteld 
en het lichaamsgewicht, het vetper-
centage en de bmi bepaald. Tijdens 
de testdag, die duurde van 11.00 
uur tot 15.00 uur, was een gezond-
heidsconsulente aanwezig die de 
nodige informatie over voeding en 

beweging kon vertellen. 
De testen werden afgenomen door 
de Buurtsportcoaches van St. Scala 
en daarnaast waren ook perso-
nen van De Friese Wouden en SV 
Donkerbroek afdeling gym aanwe-
zig. 

Onder het genot van een kopje kof-
fie konden de resultaten worden 
besproken. Ook werd er gesproken 
over het aanbod wat momenteel in 
Donkerbroek is en waar je bij aan 
kan sluiten. De Fysiotherapeuten 
praktijk, het dorpshuis, actief 
Donkerbroek en natuurlijk SV 
Donkerbroek hebben een leuk aan-
bod gericht op sport en bewegen.

Vorig jaar is de zitgymnastiek-
groep vanwege het stoppen van de 
gymleraar opgeheven. Samen met 
de gymvereniging is er weer een 
impuls gegeven door een nieuwe 
groep op te starten. Eens in de twee 
weken op vrijdag vanaf 10.00 uur 
kunt u mee doen aan zitgymnastiek 
in de gymzaal. De eerst volgende 
keer is op 30 november, u bent van 
harte uitgenodigd.

Foto gemaakt door 
fotograaf D. Poortinga.

Testdag Sport en Bewegen 55+ goed bezocht
Rond de 35 deelnemers hebben zich donderdag 25 oktober 
laten testen in de gymzaal van Donkerbroek. De aanwezigen 
ondergingen oefeningen om de coördinatie, lenigheid, kracht en 
uithoudingsvermogen te testen. 

Op donderdag 25 oktober was er de 
testdag voor 55+ in de gymzaal. Dit 
was opgezet in samenwerking met 
de buurtsport van Scala, gewichts-
consulente Gea Hut en thuiszorg 
De Friese Wouden. 

Deze dag is bezocht door ruim 35 
senioren. Zij hebben testjes gedaan 
betreffende coördinatie, lenigheid, 
kracht en uithoudingsvermogen. 
Vooraf werd de bloeddruk, het 
lichaamsgewicht, vetpercentage en 
de BMI gemeten. Nadien of tij-
dens het wachten werd er even met 
elkaar gekletst onder het genot van 
een kopje koffie of thee. 

Naar aanleiding van deze testdag 
heeft de afdeling gymnastiek een 
nieuwe bewegingsles ontwikkeld: 
Senioren Plus oftewel stoelgymnas-
tiek. Dit is op de vrijdag 1x per 
twee weken van 10.00 - 11.00 uur 
en wordt gegeven door Anke van 
der Veen. We starten met een bakje 
koffie of thee. Deze les is vrijdag 
2 november jl. van start gegaan 
met medewerking van beweegagoog 
Sjoerdje.

Bewegen is gezond voor lichaam en 
geest, ook geeft het meer energie. 
Daarnaast zorgt het samen bewegen 

voor het onderhouden en het leg-
gen van nieuwe contacten. Doordat 
de lessen zittend worden gegeven is 
het voor vrijwel iedereen te volgen. 
De aandacht gaat hierbij uit naar 
o.a. motoriek, coördinatie en met 
name het samen bezig zijn. 

De bestaande les Senioren Fit vindt 
iedere donderdagmiddag plaats van 
13.15 – 14.15 uur. Deze les begint 
met eenvoudige loopvormen om het 
lichaam om te warmen, al dan niet 
gecombineerd met arm en beenbe-
wegingen. Enkele oefeningen om de 
gewrichten los te draaien, spieren 
te rekken en evenwichtsoefeningen. 
De lessen zijn afwisselend met bijv. 
looppasvormen voor de conditie of 
een balspel, zodat de hartslag ver-
hoogd. Ook worden er spierverster-
kende oefeningen op de mat gedaan. 

Wat we zeker niet vergeten, zijn de 
lachspieren. Deze worden ook regel-
matig ‘aangepakt’.

Doet u ook mee met deze gezellige 
ochtend of middag? Neemt u gerust 
contact op en doe mee om het 
te ervaren! Contact via secretariaat 
gymnastiek: 06-10270202 of svd-
gym@gmail.com

Senioren Fit en Senioren Plus

Op Tweede Kerstdag wordt in 
Bakkeveen weer de traditionele 
kerstwandeling gehouden, voor de 
43e maal. Een ideale gelegenheid 
om een lang kerstweekend af te 
sluiten met een gezonde wandeling 
door de natuur.

De routes lopen door de gevari-
eerde natuurlijke omgeving van 
Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle 
soorten terreinen weer aan bod: 
heide, weiland, duinen, bos, kreu-
pelhout en een stukje bebouw-
de kom. Start en finish zijn bij 

Kerstwandeling Bakkeveen Dúndelle, nabij het sportpark. Er 
kan gekozen worden uit vier afstan-
den: 5, 7, 10 en 15 km. 

De start is tussen 9:30 en 14:30 
uur (de 15 km tot 14 uur), zodat 
iedereen voor donker weer binnen 
kan zijn. Je krijgt na inschrijving 
een routebeschrijving; de herinne-
ring en een kom heerlijke snert na 
afloop. Onderweg is een uitgebreide 
"koek en zopie" op weer een nieuwe 
locatie.
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iTOVi-bodyscan 
Aroma therapie 

Raindrop massage 
Essentiële oliën 

van Young Living

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

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Tuinhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Timmerhout

• Plaatmateriaal
 bijv. OSB platen, gipsplaten, 
 golfplaten

• Div. ijzerwaren

• PVC en isolatie

• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

www.postmahoveniers.nl

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

verzekeringen   hypotheken   financieringen   pensioenen

Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen 

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

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

wij flexibel en kennen wij onze klant.

Betrouwbaar, betrokken en deskundig

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

Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl
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Betrouwbaar, betrokken en deskundig

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

Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl
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Met Friso Zekerheid weet u precies waar u aan toe bent.

Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!
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K O R F B A L OPGERICHT

Competitie 
jeugd
De zaalcompetitie staat voor de 
deur. Sterker nog: op het moment 
dat deze dorpskrant bij u op de 
deurmat valt gaan onze jongens en 
meisjes de provincies in om hun 1e 
zaalwedstrijden te spelen. In een 
grote vlucht (of vluchtige blik, zo u 
wilt) zien we weer veel Drentsche en 
Grunniger tegenstanders. Zo zien 
we bij de B’s ROG, Nic en Hoogkerk. 
(ROG en Nic komen uit Groningen-
stad en Hoogkerk ligt er tegen aan, 
zo u weet).

Maar we zien ook ZKC ’19 ( 
Zuidwolde), AVO (Assen) en Ritola 
(Zuidlaren).

Een verre uitwedstrijd is die van de 
D1 op 15 december: Roda ’70. Die 
komen van en spelen in Delfzijl. 
(waar Annemarie Jorritsma zelfs 
niet meer wil wonen).

Hoe dan ook:
Jongens en meiden: succes.

Competitie 
Senioren

Als vorige editie gemeld: Het 1e 

team overwintert op de 2e positie in 
de ranglijst van de veldcompetitie. 
Nu, in de zaal, start er een nieuwe 
competitie. Opnieuw in de 3e klasse. 
Dus alles op reset. 

Bekende ploegen zijn DIO 
(Oosterwolde), TFS (Drachtster-
compagnie) en Stadskanaal. 
Onbekende tegenstanders deze 
competitie zijn It Fean/Boelenslaan 
(Surhuisterveen/ Boelenslaan), NQL 
(Nij Quick Libben (Rinsumageest / 
Birdaard), Thrianta (Hoogeveen) en 
WWC (Mantgum/ Wiuwert). 
Bij de senioren 2, spelend in de 
reserve 4e klasse E, welbekende ver-
enigingen: DIO, Kinea, Olympia, 
KIOS, De Pein en AVO. Nu beter je 

best doen, jongelui.

Opvallend: De senioren 1 en 2 spe-
len hun wedstrijden dit seizoen op 
de zaterdag(-avonden).

Veel plezier allemaal.

Ander nieuws
Vergadertijd
De jaarvergaderingen van de afde-
lingen zijn de afgelopen weken 
afgehandeld. Van het korfbalbestuur 
heeft secretaris Reintjan Postma 
afscheid genomen. Er is (nog) 
geen vervanger / nieuwe secretaris 
gevonden. Zorgelijke situatie. 

De Algemene Ledenvergadering 
van sv Donkerbroek is 1 week 
opgeschoven, van 22 november 
naar 29 november. Dit i.v.m. het 
Dorpsgesprek op donderdag 22 
november in dorpshuis Oan ‘e Feart.

Website
Voor algemene info, rangen en 
standen en wat meer naar de ver-
nieuwdewebsite  www.korfbaldon-
kerbroek.nl .

Facebookpagina
In de lucht : De Facebookpagina 
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroek-
afdeling-korfbal. Nog sneller info 
de wijde wereld in. Like. Delen !!! 
Tegenwoordig beheert door die 
andere razende reporter : Jenny 
Veenstra. (met hulp van iedereen 
voor de input)

Reusachtig
Alweer sponsornieuws
De D2 heeft er nieuwe spelers bij. Dus te weinig shirts... Sponsor 
Bouwservice D van der Wal heeft er voor gezorgd dat ook de 
nieuwe spelers van de D2 binnenkort kunnen starten in het rood/
zwarte clubshirt. Douwe, super bedankt!

Programma 
korfbal 
t/m 31 december 2018
(Wijzigingen 
voorbehouden

Zaterdag 24 november:
ZKC ‘19 F1 – VZK/Donkerbroek F2 10.00 uur
Sparta (Ze) E1 – Donkerbroek E1 10.00 uur
AVO D2 - Donkerbroek D1 10.35 uur
Harkema D2 - Donkerbroek D2 12.00 uur
Dio/VZK/Donkerbroek B1 – ROG B1  18.00 uur
Dio/VZK/Donkerbroek B2 – Nic B3  17.00 uur
Donkerbroek F1 – De Walden F3 15.55 uur
Donkerbroek C1 – NQL C1 16.50 uur
VZK/D’broek A1 – Waterpoort A1 17.50 uur
Donkerbroek/VZK 2 – Drachten 5 19.00 uur
Donkerbroek/VZK 1 – Stadskanaal 1 20.15 uur

Zaterdag 1 december:
Ritola D2 – Donkerbroek D1 10.00 uur
De Pein E2 – Donkerbroek E1 10.00 uur
Hoogkerk/Nic B3 – Dio/D’broek B2 10.00 uur
Noordenveld B1 – Dio /D’broek B1 12.15 uur
Kinea A1 – VZK/Donkerbroek A1 16.00 uur
Emmeloord 2 - Donkerbroek/VZK 2 19.00 uur
TFS 1 - Donkerbroek/VZK 1 20.00 uur

Zaterdag 8 december:
LDODK C4 – Donkerbroek C1 11.15 uur
Oerterp/VKC B1 – Dio/Donkerbroek B2 11.00 uur
ROG B1 – Dio/VZK/Donkerbroek B1 12.40 uur
Donkerbroek E1 – Oerterp/VKC E2 13.00 uur
Donkerbroek D1 – Hoogkerk D1 14.00 uur
VZK/Donkerbroek A1 – Udiros A2 17.50 uur
Thrianta 2  - Donkerbroek/VZK 2 16.10 uur
Thrianta 1 - Donkerbroek/VZK 1 17.25 uur

Zaterdag 15 december:
Roda ’70 - Donkerbroek D1  10.45 uur
Donkerbroek F2 – Thrianta F1 13.00 uur
Donkerbroek D2 – Invicta D1 14.00 uur
Drachten A3 – VZK/Donkerbroek A1 15.25 uur
Dio/Donkerbroek B2 – Ritola B1 18.00 uur
Donkerbroek/VZK 2 – It Fean/B’laan 2 19.00 uur
Donkerbroek/VZK 1 – It Fean/B’laan 1 20.15 uur

29 november:

Algemene
leden-
vergadering
sv Donkerbroek
Aanvang 20.00 uur

29 december:

Oliebollen
van sv Donkerbroek

  
    
   
   
 

 
UITNODIGING 

 
S.V. Donkerbroek nodigt hierbij haar leden uit tot het bijwonen van de 

 
Algemene Ledenvergadering 

op donderdag 29 november 2018 
om 20.00 uur 

in clubhuis “De Tobbe” 
 

Verslag Ledenvergadering 2017, Jaarverslag en Financieel verslag 2017-2018 ter tafel 

Dit seizoen zijn voor het eerst ook alle jeugdteams 
opgegeven als combinatieteams met VZK

Bij de D2 was de verhouding spelers lid bij SV Donkerbroek en spelers 
lid bij VZK Haule het meest in evenwicht.

Het E1 teamHet D2 team Het D1 team

Het C1 team
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Al  60 jaar  bi jzonder  gewoon!

Wij helpen u graag!

   Schoterlandseweg 40 • 8413 NB  Oudehorne • Tel.: 0513-541214 • info@kuperus.frl • www.kuperus.frl      

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

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

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

&

Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek
(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:

Een aandeel in elkaar

Download nu 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.

De Rabo Bankieren App

Waar u
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.

eubelstoffeerderij

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

UW ADRES VOOR:

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

www.visser-stoffering.nl

Tevens leveren wij ook tapijt,

laminaat, P.V.C., vinyl en gordijnen

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES


