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Sint kon toch naar Donkerbroek komen

Na een warme zomer kwam Sint weer naar ons Friese land,
maar door de droogte was er in ons dorp wat aan de hand
In de compagnonsvaart stond het waterpeil erg laag.
Kon de Sint nu wel komen, dat was de vraag.
Gelukkig was dit probleem van te voren bekend
en werd de hulp van de kinderen aangewend.
Met een fles water ging de jeugd dapper op stap.
Zij moesten de vaart aanvullen, dat is geen grap.
Aan de waterkant stond de burgemeester al klaar.

Het waterpeil steeg bij elke fles, ze hoefden nog maar een paar!
Wat een geluk, in de verte kwam er een bootje aan,
waarop de jeugd de Sint en zijn Pieten zag staan.
Als snel meerde de boot van Sinterklaas aan
en was het tijd om naar het witte huis te gaan.
Amerigo ging voor op in de stoet met de Sint,
daarna volgden de pieten, muziek en menig kind.
Op
Terug in Spanje bladert de Sint nog even door zijn boek
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en denkt dan weer aan de intocht van Donkerbroek.

Start Vrijwillige
Klussendienst Donkerbroek
Het is gelukt! We starten met 4
personen (1 dame en 3 heren)
met de Vrijwillige Klussendienst
van en voor alle inwoners van
Donkerbroek In de op'e Hichte
van september heeft u hier voor het
eerst iets over kunnen lezen.

De Vrijwillige Klussendienst kan
gevraagd worden voor kleine klusjes, zoals bijvoorbeeld (bij nood) een
tuin opknappen, de hond uitlaten,
een lamp ophangen, een wandeling
maken, een ritje naar het ziekenhuis enz. Uitgangspunt hierbij is

dat het in principe moet gaan om
op zichzelf staande klusjes (dus niet
om bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks terugkerende klusjes) en dat
een klus in maximaal een uur uitgevoerd moet kunnen worden.
We hopen hiermee in een behoefte
binnen ons dorp te kunnen voorzien. Dus heeft u behoefte aan hulp,
schroom niet en "trek aan de bel"! U
kunt hiervoor contact opnemen via

alles over
glasvezel!

tel.nr.
0516-426646
of middels het sturen van een mail naar
vkdonkerbroek@gmail.com.

Ook mensen die wel eens een klusje
uit willen voeren voor een dorpsgenoot en die mee willen draaien in
de Vrijwillige Klussendienst kunnen zich via dit telefoonnummer en
e-mailadres melden.

SV Donkerbroek JO10 ongeslagen kampioen
Zaterdag 1 december speelde JO10
van SV Donkerbroek de laatste
voetbalwedstrijd voor de winterstop. Net als voor de zomerstop
werd door het team ook naar deze
wedstrijd extra uitgekeken, aangezien het opnieuw een kampioenswedstrijd in de 1e klasse betrof.

een klein bijsmaakje, de betreffende
uitwedstrijd tegen Joure eindigde
ondanks de mooie voorsprong bij
rust, uiteindelijk in (5-5) gelijkspel.
De jongens lieten zich echter niet
gek maken. Na een sportieve pot
was een mooie 7-3 eindstand het
resultaat.

Omdat het voor de jeugd altijd extra
bijzonder is om op het 'hoofdveld'
te mogen spelen, werd dit voor
deze gelegenheid ingericht met de
afmetingen voor deze leeftijd. Ook
kregen de jongens de kans om de
nieuwe shirtjes uit te proberen,
al een met al waren de faciliteiten dus aanwezig voor een mooie
spannende pot. Niet geheel zonder
zenuwen, maar wel vol overgave en
enthousiasme stortten ze zich deze
keer op de wedstrijd tegen Joure.
De ruststand was, net als tijdens de
uitwedstrijd, 4-1 in het voordeel van
Donkerbroek. Toch had deze stand

Traditiegetrouw werd afgesloten
met een penaltyreeks, een fotomoment en werden er presentjes uitgereikt door de trotse sponsors. Onder
het schallen van "We are the champions" werd daarna in de kleedkamer het feestje nog even doorgezet,
door de trouwe leiders van de ploeg
met kleding en al onder de douche
te zetten. Na de ereronde door het
dorp en de smakelijke afsluiting
met team, ouders, broertjes en zusjes, ging iedereen moe maar zeer
voldaan, huiswaarts. (Door: Marij
Goote Capel)

Gele hesjes protest
Op 19 december 2017 togen veel
inwoners van ons dorp naar het
gemeentehuis in Oosterwolde om
Dorpsbelang te steunen om in ons
dorp een gemeenschapscentrum te
realiseren. Het gemeentebestuur
had Donkerbroek tot actie gemaand
om met een goed en haalbaar
plan te komen. En dit jaar heeft
Dorpsbelang er erg veel energie in
gestoken om een plan te maken.
Kerk, sport en dorpshuis trekken
samen met Dorpsbelang op. In mei
van dit jaar presenteert Dorpsbelang
een mooi plan in de krant. Maar
Dorpsbelang en betrokken partijen
werken verder aan de uitvoering
van hun plan “een gemeenschapscentrum” voor ons dorp. Met een
uitgewerkt plan gaat Dorpsbelang
in november opgewekt naar het
gemeentehuis. Het werd slikken
voor Dorpsbelang. Na vele jaren
praten en plannen maken zou dit
plan kans van slagen hebben. Het
gemeentebestuur had eind 2017
aangegeven dat het nu de kans was.
Maar de boodschap is: er is geen geld
dus geen gemeenschapscentrum. De
klokkenluider is erg teleurgesteld in
het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur dat een project organiseert met als thema “Samenleven”
en vraagt om als dorp hierin te
participeren. Het gemeentebestuur
dat vraagt aan haar dorpen om meer
en meer vrijwilligers in te zetten op
allerlei gebied. Er klopt iets niet in
het beleid van het gemeentebestuur.
Wel vragen in verband met de leefbaarheid maar niets geven. En juist
voor de leefbaarheid (mienskip) is
een nieuw gemeenschapscentrum
voor het dorp nodig. De klokkenluider heeft het gevoel dat we aan
de verkeerde kant van de Tjonger
of Kuunder wonen. Oosterwolde
en Appelscha staan hoofdzakelijk
op de agenda van het gemeentebestuur. Dorpsbelang wegsturen met
de boodschap er is geen geld staat
gelijk aan een onderwijzer die keer
op keer een kind wegstuurt met de
opmerking dat het niks is terwijl die
enthousiast haar of zijn tekening
laat zien. Op laatst heeft dat kind
geen zin meer om te presteren terwijl die onderwijzer juist het kind
moet belonen en stimuleren. Op
deze wijze breek je af in plaats van
op te bouwen.
Als het gemeentebestuur het
samenleven echt belangrijk vindt
dan onderzoekt ze samen met
Dorpsbelang de mogelijkheden voor
een gemeenschapscentrum in de
nabije toekomst ook al is er nu
even geen geld. Dat is beleid. De
klokkenluider roept Dorpsbelang op
om tijdens één van de komende
raadsvergaderingen opnieuw in te
spreken. Inwoners van Donkerbroek
laat u zien en horen en kom allemaal in GELE HESJES naar het
gemeentehuis. Voor 2019 wenst
de klokkenluider Donkerbroek een
plan voor een gemeenschapscentrum dat zover is dat in 2020 met
de bouw/verbouw begonnen wordt.
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BROEKJES

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever
dit schriftelijk in bij Wilma Verlaan (Herenweg 39)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Voor al uw trouw-en rouwarrangementen. Decora Bloembindsters, Sietske Kamminga
0516-491761; Aafje Rooks,
0516-491299. Kijk ook eens
op onze website: www.decorabloembindsters.nl

Snertakties 2019

De stichting snertacties heeft de data voor het nieuwe seizoen Voetfirst Verlaan, gediplomeerd
vastgesteld (onder voorbehoud) en deze kunt u dan ook alvast Pedicure, Wilma Verlaan, Herenweg 39, Donkerbroek, tel.:
in de agenda noteren. De data zijn:
0516-426068, lid Provoet. Behandeling volgens afspraak

12 januari SV Donkerbroek
2 februari Chr. Brassband de Bazuin
23 februari IJsclub Haule
16 maart HOP oudejaarsvereniging Haule

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

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Voorzitter: dhr. B. Rekker, tel. 0516-491429
Secretaris: mw. W. ten Wolde-Dongstra, tel. 0516-491389
Beheer aula: dhr. J. Baron, tel. 0516-491958
Naast
behandelingen
geven wij ook
voorlichting en
adviezen.

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Voor informatie over:

C
C
C
C

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

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

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

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

ENVELOPPEN

BROCHURE

VISITEKAART
STICKERS

Telefoon 0516-480895

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
en begeleidt jong en oud
“ Een diëtistinadviseert
voeding en leefstijl!
”

KAART
BRIEFPAPIER

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

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

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

VERKRIJGBAAR BIJ:

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

Meester Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwijk
Jo
06 20 06 03 78
dru uw
d i c k ke r i
info@bvkvormgever.nl
j
ht

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

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

!

Team
Donkerbroek

POSTERSFOLDER

WWW.BVKVORMGEVER.NL

Huishoudelijke
hulp

Verzorging

Verpleging

Specialistisch
Centrum

Wonen

Servicepakket
pluZ

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

KRANTMAGAZINE

ROUWKAART

 Diabetes
 Hoge Bloeddruk

 Hart- en vaatziekten
 Zwangerschapswens

GRAFISCH
VORMGEVER

bij

 Overgewicht
 Ondergewicht / ondervoeding

 Te veel cholesterol
 COPD

bvk

FLYER

Kijkt u voor meer
informatie
op onze website!

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.

Tel. 088 512 58 09
Thuis in de beste zorg

www.friesewouden.nl
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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 verstaan het plaatsen van een affiche/
poster of het bekend maken van
een ledenvergadering of een actie
ten behoeve van een stichting of
een vereniging. Zie ook inleveren
kopij!
Kopij met daarin een bedrag vermeld, wordt ook als een advertentie
gezien.

De volgende krant
verschijnt op of rond
25 januari 2019

DE NACHTDRAVERS
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andere de kindermiddag voorbereid.
Dit jaar staat de kindermiddag in
thema beestenboel. De kinderen
hebben allemaal een uitnodiging
ontvangen op school om te komen.
Wie ook nog eens het mooist verNog even en dan is het alweer zo ver. De laatste dag van het jaar, kleed is kan een leuke prijs winnen.
een drukke en leuke dag voor de Nachtdravers. Nu de meeste Het boekje is ondertussen ook
gemaakt en besteld. Helaas zit
vergaderingen achter de rug zijn is alles bijna klaar.
er dit jaar een langere leverDe laatste puntjes moeten er nog een grote verlichte kersttijd op het boekje. De
geregeld worden, zodat we van boom geplaatst is voorGraag zien
Nachtdravers
zullen
oudejaarsdag weer een geslaagde en aan in het dorp. Ook
hun
best
doen
om
het
we jullie
dit jaar kwam de boom
gezellige dag van kunnen maken.
boekje zo snel mogelijk
bij onze
Door het vele ingevulde suggesties weer uit Donkerbroek.
bij u door de brievenhulp
van
van de giften en donkerbroeker van Met
bus te gooien. Hierin
activiteiten!
het jaar, hebben de Nachtdravers Loonbedrijf Veldkamp en
staat onder andere het
een keuze kunnen maken. De Hoveniersbedrijf Postma
programma van dit jaar,
Nachtdravers houden dit nog even konden we de boom weer
terugblik van afgelopen jaar en
geheim en zullen dit dan bekend gemakkelijk plaatsen.
de nieuwe leden worden aan u voormaken bij de nieuwjaarsshow ach- Toen de jongens de boom aan het gesteld. Natuurlijk is er een leuke
plaatsen waren, zijn de vrouwen prijsvraag en een tekening voor de
ter het Café Donkerbroek.
begonnen met maken van de stampHet is u ook al vast opgevallen pot en voorbereidingen te treffen kinderen waar u een leuke prijs mee
dat er afgelopen 1 December weer voor oud en nieuw. Zo is onder kunt winnen.

Beste Dorpsgenoten,

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

Inleveren kopij:

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

Broekjes/Familieberichten:

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

De redactie behoudt zich het recht
voor om te selecteren en redigeren

wat geplaatst wordt.

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

Met vriendelijke groet,
De Nachtdravers

Tijdens de afgelopen gouden
koralenavond, 14 oktober, presenteerden de „mannen van De
Bazuin” hun nieuwe outfit. Na
jarenlang te zijn opgetreden
met een paarse blouse, heeft
men nu gekozen voor een frisblauwe. Mede dankzij de sponsors, Fysiofit (Guus Hoekstra),
Agriservice Van de Belt, CKB
Advies, Vogelzang Tent- en
Horecaverhuur, Bloemenhuis
Carin, Vishandel Thijs van der
Meulen en Sil’s Home, konden
de band overgaan tot deze aanschaf van de blouses. Bedankt
sponsors.

Bezorging:

Affiche/poster:

Graag zien we jullie bij één van
onze activiteiten en willen we graag
bij de nieuwjaarsshow proostend
het nieuwe jaar ingaan. Waarna we
daarna al feestend het nieuwe jaar
ingaan in café Donkerbroek. Op 1
januari nodigen de Nachtdravers
verschillende oudejaarsvereninginen uit in café Donkerbroek, om
hun verslag live te doen op radio
Odrie. Nadat iedereen hun verslag
hebben gedaan wordt er natuurlijk
weer afgesloten met een gezellig
feest.

Mannen brassband De Bazuin dankzij sponsors in nieuwe outfit

Kopij inleveren kan t/m
20 januari 2019

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.

december 2018

“De kat op in
hyt sinken dak”
Toanielselskip Spilersnocht is druk
bezig met de voorbereidingen van
het op te voeren toneelstuk “De kat
op in hyt sinken dak”.
Zet de uitvoeringsdata alvast in uw
agenda: Zaterdag 9, vrijdag 15 en
zaterdag 16 februari. Locatie: Witte
Huis” aan de Geert Woltersmitweg
20 te Donkerbroek. U bent alvast
van harte uitgenodigd en welkom!
Het toneelstuk “De kat op in hyt
sinken dak” gaat over de familie
Feenstra. Heit en mem Feenstra

vieren de 65ste verjaardag van heit
en willen graag dat alle kinderen en
kleinkinderen daarbij aanwezig zijn.
In dit familiedrama worden op de
avond van de verjaardag alle registers opengetrokken en zegt iedereen
elkaar meedogenloos de waarheid
en blijft niets onbesproken.
Nieuwsgierig geworden? Kom naar
de voorstelling en volg de berichtgeving in de dorpskrant, dorpswebsite
en facebook.

DORPSAGENDA
DECEMBER
22 14:00 Café Donkerbroek: klaverjassen om een half varken
17:30-18:15 Krystkuier
19:00 Dorpshuis: kerstbingo
23 16:00 Café Donkerbroek: kerstpoker toernooi
27 14:30 Inloopmiddag Pro-rege Spelletjes
JANUARI
4 10.00-11.30 uur Dorpshuis: Nestkastjes timmeren Vogelwacht
(opgave via ingriddejong1962@outlook.com)
5 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen
7 09.30-11.30 uur Fysiotherapie Guus Hoekstra: inloopspreekuur
verantwoord afvallen
13 15.00 uur Café Donkerbroek: Piter Wilkens entree €7,50
14 14 t/m 19 januari 2019 koekactie t.b.v. Vogelwacht Donkerbroek
16 Vrouwen op weg: Mevr. E. Nobel-Hillebrand vertelt over oudermishandeling
21 09.30-11.30 uur Fysiotherapie Guus Hoekstra: inloopspreekuur
verantwoord afvallen
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Vieringen rond
Kerst en Oud en Nieuw
in Donkerbroek - Haule
LAURENSTSJERKE

Maandag 31 december: 19.30 uur: ds. W. Baas

DORPSKERK

Maandag 24 december: 19.00 uur
KERSTfEEST vOOR iEDEREEN
m.m.v. muziekver. Excelsior en Jan Bouma, orgel

SiNTRUMTSJERKE
Maandag 24 december: 22.00 uur: ds. W. Baas
KERSTNAchTDiENST
m.m.v. chr. brassband De Bazuin
Dinsdag 25 december: 9.30 uur: ds. W Baas
KERSTviERiNG
met als thema : „Welkom Here Jezus”
m.m.v. gospelgroep Sinjael

Centrale verwarming
Water & Sanitair

Zondag 30 december:
9.30 uur: ds. W. de Graaf, Kallenkote

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

www.devegt.nl

Bouwkundig Bemiddelingsburo

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

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

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

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

Wij wensen u fijne kerstdagen
en een gezegend 2018

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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Winterfair wederom succesvol

Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 30 december
9.30 uur: ds. C. de Graaf,
Kallenkote
Bijzonderheden: geen

Zondag 20 januari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig
Avondmaal

Maandag 31 december
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: oudejaarsdienst in
Laurenstsjerke

Zondag 27 januari
9.30 uur: mw. ds. L. P. Cnossen,
Oosterwolde
Bijzonderheden: 4e advent

Zondag 6 januari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: nieuwjaarsontmoeting, koffiedrinken

Zondag 3 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden:
Schoolgezinsdienst, koffiedrinken

Zondag 13 januari
9.30 uur: mw. ds. I. Baron,
Veenhuizen
Bijzonderheden: start week van
gebed voor de eenheid

Zondag 10 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Tsjerkeproat
SAMEN onder die ENE blauwe hemel …
In de meeste huiskamers staat de kerstboom er stralend bij. In de ene
huiskamer komt de geur van de den (of is t nou een spar) je tegemoet
en moet je later de naalden uit je sokken halen. In de andere huiskamer
straalt de nepper je kitscherig tegemoet. We willen wel het mooie maar
niet de rommel.
We zullen wel es gehoord of gelezen hebben: “als je de stilte uit de
Kerstmis haalt dat je dan alleen kermis overhoudt”.
Dat gevoel bekruipt ons vandaag allemaal wel es. We weten niet meer
precies waar we met elkaar aan toe zijn. In het wollige taalgebruik wordt
de mist alleen maar groter. De drukte en de hectiek maakt dat de aandacht voor de ander er bij in schiet. “Ik zou ook al es bellen …”.
Soms schiet ons dat in het verkeerde keelgat. “Al zo lang niks gehoord!
Blijf er nu ook maar …!”
Nu de Kerst weer voor de deur staat, komen de adressen op tafel. Wie
stuur ik wel een kaartje? Wie stuur ik niet? Al jaren lang niks meer van
gehoord! Streep er door.
En zo strepen we elkaars namen door.
Zo lang het over mensen gaat op een redelijke afstand? Ach, nou ja ... .
Zo gaat dat. Maar als het over familie gaat? Je pen aarzelt. De deleteknop
blijft nog dit jaar ongebruikt.
Straks met Kerst lichten de lege plekken op. Ik mis mijn ouders, mijn
oom en tante, mijn twee zussen. Nee, oud zijn mijn beide zussen niet
gewor-den: 55 en 58. We mogen elkaar soms niet heel lang vast houden.
In het duister schijnt het Licht.
In het gemis ontdek je hoe kostbaar degenen zijn die je mag koesteren.
Af en toe hoor ik verhalen van pijn en verdriet. Namen van de nog levenden die inmiddels zijn doorgestreept. Ja, ik weet het. Je knoopt het niet
zo maar weer aan elkaar. Soms lijken mensen op messen die alleen maar
willen doorsnijden.
De Engelsen zeggen: “No Pain no Gain”.
Menig kookliefhebber zal voor de Kerst lang in de keuken staan. “Ik heb
het er graag voor over. Als ik dan merk met hoe veel smaak ieder eet,
met hoe veel plezier ieder keuvelt, dan is dat het meer dan waard geweest. We weten even weer hoe het met ieder echt is.”
Als we dan zo samen eten en keuvelen, dan …
Ja, komt er dan nog een Bijbel aan te pas? Of de app of google? Soms
speelde je vroeger de rol van Jozef, Maria, één van de herders of een
wij-ze in het toneelstuk. Je bent het glad en al vergeten. Lucas 2 was
het toch?
Is er ook een LIEFDE die ons bij elkaar houdt? Steeds vaker drijven wij
mensen als losse legoblokjes uit elkaar. De wind wordt guur, de aandacht schraal en de vriendelijkheid is met vakantie. Ieder een gevangene
van de zelfredzaamheid. We roepen om euthanasie als we bedoelen: “ik
red het niet alleen. Ik schaam me er voor dat ik hulp nodig heb want ik
wil niet afhankelijk zijn van de helpende hand van de ander.” Is er ook
een LIEF-DE die ons draagt en ons bij elkaar houdt?
Ik denk dat die LIEFDE er is en ik denk dat die LIEFDE in JEZUS een
ge-zicht gekregen heeft. En ik vertrouw er op dat die LIEFDE in ons
allemaal woont. Want ieder van ons steekt zijn/haar hand uit als hij een
kind bij de weg vindt.
In de krant lees ik er van. Een vader en een zoon die uit hun auto sprinten. Het ijskoude water inspringen omdat een oude baas met zijn scootmobiel in het water ligt en nog net zijn hoofd boven water kan hou-den.
Die LIEFDE zoekt het verlorene op en helpt. En die LIEFDE kom ik in
de Kerstnacht elk jaar weer op het spoor. Die LIEFDE noem ik GOD. Ik
zie HEM in actie. Toen: verpakt in het verhaal van JEZUS. Maar ook nu:
een vader en zijn zoon die die reddende LIEFDE van GOD belichamen.
En vaak roept die LIEFDE mij: HELP – HELP. En dan neem ik die rol
van GOD op me. Ik vind het vreemd, maar elke keer als ik verhalen van
zulke redders lees, raakt God mijn nat geworden ogen aan: tranen van
vreugde. Gods LIEFDE neemt steeds weer vlees en bloed aan.
Die LIEFDE brengt ons SAMEN onder die ENE blauwe hemel …

De winterfair voor de oude melkfabriek in
Donkerbroek afgelopen zondagmiddag is succesvol
verlopen. Op de fair stonden voornamelijk ondernemers uit het dorp en de nabije omgeving. Er waren
allerlei kraampjes te vinden: van brocante tot kra-

men waar eten en drinken te koop was. De stands
waren verlicht er her en der lagen strobalen. Vorig
jaar was de eerste editie van de Winterfair. Dat het
evenement in de smaak valt kan worden afgeleid aan
het groeiende aantal bezoekers.

Kerstdiner voor zestig plus bij Stapesin

Het kerstdiner voor 60 plus bij Stapesin was ook dit jaar weer
een groot succes. Evenals de afgelopen paar maanden kon men
ook deze keer kiezen tussen de maandagavond en de dinsdagavond.
Vanwege het grote succes is er elke
maand twee avonden eten voor zestig plus en alleenstaanden. Elke
keer weer even lekker en afwisselend.

bij Stapesin. Het restaurant was
heel feestelijk in kerststemming en
alle gasten hebben genoten van het
heerlijke eten en de gezelligheid,
getuige bijgaande foto.

Winterwandeltocht

En nu dus twee avonden kerstdiner. Maandagavond 17 en dinsdagavond 18 december zat het vol

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

VVV Wijnjewoude organiseert op
zaterdag 26 januari 2019 weer
een prachtige winterwandeltocht.
Er kan gekozen worden uit twee
afstanden: 10 of 25 km. De start is
vanuit de ODV Voetbalkantine in
Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei 26.

Voor de 25 km is de start tussen
09.00 en 10.00 uur en voor de 10
km is de start tussen 09.00 – 11.00
uur. Inleg € 5,- voor volwassenen en
€2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.
Bestuur VVV Wijnjewoude
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verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen
verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

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

Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

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

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

Rinse Taekema Tel. 06 - 46 03 84 42
Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude
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Een uit de hand gelopen hobby
Wie door de Vicariestraat rijdt en goed rondkijkt kan het niet
ontgaan zijn. De kerstversiering bij mevrouw Kagchelland. Als
ik op een druilerige middag op bezoek ga dan straalt de vrolijkheid al naar buiten. En als ik dan naar binnen ga sta ik even
helemaal stil. Het hele huis is kerst!

Er is echt geen plekje meer over. De
tafel, kast, vensterbank, de keuken,
alles staat vol. Ik weet niet waar ik
het eerst moet kijken. Wat gezellig.
En letterlijk alles is verlicht. Zó
mooi! Ik vraag wanneer mevrouw
Kagchelland is begonnen met verzamelen. “Zo’n twintig jaar geleden.
Mijn man die helaas is overleden
vond het ook heel leuk. We verzamelden echt samen. Kijk, dit zijn
wij. We fietsten altijd veel. Hij heeft
deze uitgezocht.”
Ze laat me twee kerstfiguurtjes zien

Ik kijk mijn ogen uit. Waar ik ook
kijk, overal lichtjes en kerstfiguurtjes. Ook in de keuken. ”Ja, handig
is het niet. Als ik ga koken moet ik
eerst mijn gasfornuis leegmaken.
Zo ook als ik wil wassen.” En inderdaad, op het gasfornuis, en op de
wasmachine, een kerstkleedje met
allemaal sneeuwmannetjes, kerstmannetjes en alles verlicht. Maar
dat maakt de keuken wel heel gezellig. Ja, zelfs de ovenwanten zijn
kerst.Op de tegels zie ik mooie stickers geplakt met kerstdecoraties.

We drinken thee uit kopjes op,
uiteraard, kerst schoteltjes en ik
bekijk ook nog alle prachtige geborduurde schilderijen die mevrouw
Kagchelland allemaal gemaakt
heeft. Prachtige Japanse
decoraties,een pauw in
Er is
hele mooie kleuren en
echt geen
nog veel meer. En natuurplekje meer
lijk ook kerst borduursels.
Ook dit is een hobby van
over.
op de fiets. Een man en een
haar. Misschien niet zo
vrouw. ”En eigenlijk zitten
uit de hand gelopen maar
aan alle beeldjes en figuurtjes wel
zeker niet minder prachtig. Na
een verhaal. Toen we tien jaar gele- een gezellige middag ga ik naar
den vanuit Tuitjenhorn verhuisden huis. Helemaal geïnspireerd. Snel
naar Donkerbroek zeiden de buren m’n eigen huis versieren!
letterlijk dat ze onze kerstversiering
erg zouden missen. En onze buren Lia Braber
hier in de Vicariestraat vinden het
ook erg leuk. Kijk ik zet de foto (Hebt u ook een hobby die min
van mijn man er ook altijd tus- of meer uit de hand is gelopen?
sen.” Tussen alle kerstversiering op Of kent u iemand met een leuke
de kast staat een foto van meneer hobby? Laat het ons weten. We
Kagchelland.
komen graag bij u langs)

De sfeerverlichting langs de Herenweg
in de donkere dagen rond kerst

Iedereen heeft het natuurlijk al gezien: hij is er weer, de sfeerverlichting die al sinds jaar en dag brandt langs de Herenweg en
G.W. Smitweg in Donkerbroek. Deze verlichtingspalen staan er
natuurlijk niet vanzelf. Om erachter te komen hoe één en ander
werkt, bracht ik een bezoek aan één van de vrijwilligers, de heer
Johan Baron.
Ik vroeg hem van wie de verlichting is en hoe het allemaal begon.
Hoe lang de versiering precies
bestaat, daar ben ik nog niet achter
gekomen, maar het moet iets in
de buurt zijn van de 25 jaar. Een
aantal ondernemers had destijds
aan het begin van de Herenweg
straatverlichting opgehangen. Deze
versierselen waren groter dan de
huidige, met veel krullen en een
D erin. Op een gegeven moment
is het aantal uitgebreid en werd de
huidige versiering uitgetekend. Er
werd gewerkt met lintstroom en
een fitting met een gloeilamp. De
ondernemers langs de Herenweg
hadden ieder een eigen verlichtings-

paal voor hun deur staan. Deze
palen stonden de rest van het jaar in
hun eigen schuur of garage gestald.
Na een tijdje is door de leden van
Handelsvereniging Donkerbroek
besloten om de verlichting uit
te breiden over de gehele G.W.
Smitweg en Herenweg. Diverse
bewoners aan deze straten werd
gevraagd of er bij hun voor aan de
weg zo’n paal mocht staan en of zij
de stroom wilden leveren. De palen
werden niet meer bij de ondernemers zelf bewaard, maar bij elkaar
op een centrale plaats.
Achteraf bleek het systeem wat
storingsgevoelig te zijn (vooral bij
oudere huizen met oudere stop-

De Wijkagent
Verdachte zaken?
Meld het bij de politie
Een groot deel van de jaarlijks door de
politie opgeloste misdrijven is te danken aan tips. Wie iets wil melden over een misdrijf, kan dat 24 uur per dag doen; telefonisch, per
mail, brief, of mondeling in het politiebureau. Een andere optie is
Meldpunt Anoniem (0900-7000). Als het maar gebeurt. Dan kan de
politie de daders aanpakken en wordt het gebied voor iedereen weer
veiliger.
Een automobilist rijdt door nadat hij tegen een geparkeerde auto is
gebotst en u heeft z’n kenteken genoteerd. Er lopen vreemde mensen
door de straat die opvallend veel belangstelling hebben voor het huis
van de buren of de geparkeerde auto’s. Het zijn maar twee willekeurige voorbeelden van meldingen uit de dagelijkse praktijk, waar de
politie blij mee is.
Achteraf spijt
En niet alléén zij. De eigenaar van de geparkeerde auto kan door de
melding zijn schade verhalen en door de tip over vreemde snoeshanen wordt mogelijk een inbraak of autokraak voorkomen. Niemand
die dan dankjewel zegt. Maar de politie heeft genoeg voorbeelden
waarin buurtgenoten achteraf zeggen spijt te hebben dat zij niet
belden.
Handig
Twijfelt u toch? Agenten komt liever voor niets, dan te laat, dus bel
dan voor alle zekerheid toch het alarmnummer 112 (bij acute zaken),
of het algemene nummer 0900-8844 (als het minder haast heeft).
Probeer ook kenmerken van dader(s) en vervoermiddel(en) te noteren, want soms kan de politie niet direct op uw telefoontje reageren.
Dan is een kladje wel zo handig.
Uw wijkagent, Filip Bahlman

spuitbus met gele, fluoriserende
verf aangestipt. Zo hoeft men bij
het plaatsen niet meer te zoeken,
waardoor dit in december
vlotjes verloopt. De punten zijn allemaal beschreven in de computer, maar
zijn, bijvoorbeeld door
bladval, of plaatsen waar
klinkers liggen, soms
moeilijk zichtbaar. Dit
markeren gebeurt met
fluoriserende verf, omdat
deze na verloop van tijd
verdwijnt en gewone
verf niet. Als er nieuwe
punten bepaald moeten
worden, moet er eerst
een KLIC-plan aangevraagd worden (Kabel Leidingen Inlichtingen
Centrale te Leeuwarden), om er
zeker van te zijn dat er geen kabels
of leidingen geraakt worden bij het
graven.

De plaatsing van de verlichtingspalen vindt meestal plaats 1 week
voor de intocht van Sinterklaas.
Een behoorlijke groep vrijwilligers en leden van
Het systeem
de
Handelsvereniging
bleek storings- Donkerbroek gaat dan op
een zaterdagmorgen op
gevoelig te
pad, waarna Donkerbroek
zijn
weer mooi verlicht is voor
penkasten) en na een tijd
de feestdagen. Ook krijgen
kwam men er achter dat dit
betreffende bewoners een briefje
“in de lekstroom” zat, iets wat
vaker voorkomt in de agrarische in de bus met daarop de tijden wansector (bij melkstallen). Dhr. Baron neer de verlichting moet branden
vertelde dat de heer Pieter Elsinga
werd benaderd vanwege zijn expertise op dit gebied en dat hij bereid
was het team te versterken. Een
speciale behandeling, waarbij zuurvrije vaseline een belangrijk onderdeel is, nam een groot deel van de
storingen weg. In de loop van de tijd
zijn de gloeilampen vervangen door
LED-verlichting, wat het stroomgebruik ook nog eens aanzienlijk
liet dalen.
In september/oktober beginnen de
vrijwilligers al met het controleren
en herstellen van de verlichting,
zo’n 45 palen, en worden kapotte
lampjes vervangen. Hierna worden de punten opgezocht waar de
palen in december geplaatst moeten worden. Zij worden met een

en de datum waarop e.e.a. weer
opgehaald wordt (zodat men die
dag de stekker uit het stopcontact
heeft gehaald en het opruimen van
de verlichting ook weer vlotjes kan
verlopen). Soms komt het wel eens
voor dat er een storing is, of dat er
lampjes kapot zijn. Hiervoor zijn
er 3 reservehoepels. Voorheen ging
men dan met een lampje, schroevendraaier en trapje op pad om
e.e.a. op te lossen, maar tegenwoordig wordt de gehele hoepel
vervangen en wordt het probleem in
de melkfabriek (waar de palen opgeslagen worden) opgelost, zodat er
geen gevaarlijke situaties op trapjes
en laddertjes meer plaats hoeven te
vinden. Hiervoor is er bij de plaatsing een plastic keg geplaatst voor
opsluiting van de paal in de houder,
zodat de paal gemakkelijk neergehaald kan worden.
Ook maakt Baron wel eens gebruik
van de wichelroede om te kijken of
ergens kabels of leidingen zitten.
De (koper)draadjes kruisen dan op
de plek waar de aarde los geweest
is en er dus mogelijk een leiding
o.i.d. ligt. Hierbij geeft dhr. Baron
aan dat hij hoopt voorlopig geen
nieuwe heup nodig te hebben: bij
een collega werkte de wichelroede
niet meer nadat er een nieuwe heup
geplaatst was.
Op de foto’s ziet u hoe dhr. Baron
bezig is een hoepel te vervangen.
Foto’s en tekst: Wilma Verlaan.

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

december 2018

8

www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

Voor auto en motorrijlessen:

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

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

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

Midgetgolf:
18 Midgetgolf:
holes wedstrijdbaan

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

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

Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt uit
vooractiviteit
een adempauze
met een wandeling
kop koffie of
of fietstocht
een verfrissend
ijsje. uit
Na een leuke
of een heerlijke
nodigt drankje
het terrasofnodigt
voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje.
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slinger van allerlei soorten eieren
en daar waren we heel trots op.
Het is bekend dat de vogel blinkende voorwerpen mee naar het nest
neemt en zo vonden we ook een
keer twee lepels in een nest.

Latijnse naam: Pica Pica
Fryske namme: Akster

Het zijn hele schuwe vogels maar
toch komen ze ook wel in de buurt
van de bebouwing. Een aardig verhaal is dit, wij hadden thuis een
krenten boom waar ieder jaar een
ekster haar nest had. Toen dat weer
het geval was heeft mijn broer de
eieren van de ekster vervangen door
er zeven krieleitjes voor terug te
leggen. Goed in de gaten houden
want bij de 21ste dag moest je wel
de kuikens als ze waren uit gekomen uit het nest halen. Dat is gelukt
en er waren 6 kuikens geboren. Een
stukje herrienering en dit verhaal
past helemaal niet in deze tijd. Toen
werd ons op school en thuis door
een elk verteld dat het grote rovers
waren die alle eitjes en pas geboren
jongen roofden. Ook jonge haasjes
en konijntjes waren niet veilig voor
de roofzucht van de ekster. Lange
tijd is dat beeld gebleven maar daar
is nu wel iets aan verandert en ligt

Een vogel waar ik veel herinneringen aan heb. In het voorjaar struinden we de boswallen en bomen af
op zoek naar nesten van de ekster.
Bij het vinden van het nest was de
gewoonte dat de vinder het recht
had op het eerste ei. Dan moest er
nog in de boom geklommen worden
en achter af gezien werden er soms
wel halsbrekende toeren uit gehaald
want het was je eer te na om er niet
bij te kunnen. Dan had de klimmer

een zakdoek bij zich waar de eieren
in werden gestopt en werden de uiteinden bij elkaar in de mond gestopt
zo dat men de handen vrij had bij
het naar beneden gaan. Ze werden
mee genomen naar huis en met een
naald aan de punt en het achtereind
een gaatje geprikt. Dan werden ze
met de mond leeg geblazen en na
een paar dagen drogen ging er een
draad door heen met op het uiteinde
een lucifer en zo ontstond een een

de zaak toch iets ingewikkelder. Het
blijkt dat het met de roofzucht van
het dier heel erg mee valt. Ze zijn
net als de andere in het wild levende
soorten beschermd.
Beschrijving
Het is een fraai getekende vogel
met zwart en wit en iedereen kent
hem wel. Het zwart op de rug en
staart heeft een blauw metaalachtige glans. De broedtijd is vanaf
eind maart tot in april en bedraagt
16 dagen. De jongen, meestal een
stuk of acht/negen, worden kaal
geboren en worden gevoerd met
zaden, insecten en soms met een
geroofd eitje. Ze blijven nog ongeveer 39 dagen op het nest en als

ze dat gaan verlaten blijven ze als
jeugd groepje nog een tijd bij elkaar.
Het nest word vaak gebouwd in een
vork van de boom en is op zich
heel kunstig gevlochten van twijgen. Die worden aan de binnenkant
nog bestreken met aarde. Bovenop
wordt nog een dak gemaakt zodat de
regen niet naar binnen kan komen.
Aan de voorkant blijft een opening
om binnen te gaan. Eksters zijn in
het algemeen monogaam en blijven dus altijd samen. Een enkele
keer gebeurt het wel dat een ander
vrouwtje probeert het mannetje te
verleiden, maar dan grijpt het eigen
vrouwtje in en gaat de indringer
verjagen. Ze zijn gedeeltelijk standvogel, maar het is bekend dat in de
wintermaanden er ook doortrekkers zijn uit noordelijke streken.
Ondanks de bescherming zijn er
niet meer eksters gekomen. Het zijn
zeer schuwe dieren maar ze komen
toch graag in de bewoonde wereld.
Om ze goed op de foto te zetten
is niet zo eenvoudig, geen enkele
beweging ontgaat hen.

Prettige kerstdagen
en een
gelukkig nieuwjaar
Graddus en Afke

UW GAZON
Winterkuur
Van half Oktober tot half Februari is
de beste tijd om uw gazon te bekalken.
Waarom kalk strooien?
• Een te lage pH waarde remt (microbiële)
omzetting van voedingsstoffen naar voor
planten opneembare voeding
• De ideale pH waarde van de grond moet
ongeveer 6,5 zijn. Humistart Kalk zorgt

er voor dat de zuurtegraad wordt bijgesteld, zodat de planten de voedingsstoffen
optimaal kunnen opnemen om te groeien
• Een verhoging van het calcium-gehalte
met Humistart kalk ® zorgt tevens voor
een luchtige en kruimelige bodemstructuur
• 
Zo wordt het gazon sterk en bestand
tegen een stootje van mensenvoeten,
spelende kinderen of huisdieren
De meststoffen zijn verkrijgbaar in emmers
van 4 of 8 kilo en in zakken van 25 kilo. Uw
gazon professioneel en op maat onderhouden reeds vanaf € 1,50/kg !

Zorgportaal en app
huisartsenpraktijk &
apotheek Donkerbroek
Via het zorgportaal op de website
van de huisartsenpraktijk & apotheek Donkerbroek en sinds kort
ook via de app die gratis te downloaden is, heeft u thuis 24 uur per
dag toegang tot uw medicatiegegevens.
Via zorgportaal (of de app) kunt
u zo eenvoudig via de agenda een
afspraak maken bij uw huisarts,

kunt u eenvoudig herhaalrecepten
aanvragen uit uw medicatielijst en
kunt u (niet-dringende) vragen stellen via een eConsult aan uw huisarts of praktijkverpleegkundige. U
kunt eenvoudig een account aanmaken (als u dit nog niet eerder
heeft gedaan) via de website (www.
huisartsenpraktijkdonkerbroek.nl)
of via de app ‘UwZorgOnline’. Na
controle van uw aanvraag door de

Wij wensen u fijne feestdagen en een groen 2019

praktijk ontvangt u een bericht (dit
kan enkele werkdagen duren). Het
aanmaken van het account is eenmalig.
Nadat uw aanvraag is goed gekeurd,
kunt u zich aanmelden. Uiteraard
zijn uw gegevens in veilige handen.
Uw gegevens worden via een beveiligde verbinding met de praktijk
uitgewisseld en zijn niet in te zien
door derden. Voor meer informatie
over zorgportaal of de app kunt
u terecht bij de medewerkers van
de huisartsenpraktijk (of haal een
informatiefolder bij de balie van de
praktijk).

Gertjan en Dilande Hilarius Gazonbemesting.nl

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

Dorpsbelang Donkerbroek
inventariseert dekking mobiele
telefonie
Vanuit de gemeente Ooststellingwerf wordt de dekking van de mobiele
telefonie geïnventariseerd. Om een goed beeld te krijgen is Dorpsbelang
Donkerbroek gevraagd om inwoners te polsen naar hun ervaringen. Op
facebook.nl/dorpsbelangdonkerbroek staat een poll waarop aangegeven
kan worden hoe de dekking ervaren wordt: prima, redelijk of slecht. Ook
via dorpsbelang@donkerbroek.nl kan dit doorgegeven worden.
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Handelsvereniging Donkerbroek
wenst u
een goed uiteinde en
een gelukkig nieuwjaar
Aludon
Autobedrijf Verlaan
Cafe Donkerbroek
Carin bloemen boetiek
Ckb advies
Coop Boonstra
D. vd Wal bouwservice
Ekowax
Friso assurantien
Gazonbemesting.nl
Hartenrijk

Hofstra Rooks
Jacob de Vegt Agriservice
Kappersjop
Kapsalon Elly
KookNzo
MRS schilderwerken
Oeds de Jong machinehandel
Postma Hoveniersbedrijf
Quality Parket
R. D. Productions
Restaurant ‘t Witte Huis

Stap es in
T. vd Meulen vishandel
Teakema Timmerwerken
Tegelzetbedrijf H’ric
Tekenburo J. Kok
Thom Mulder expeditie
Timmerbedrijf Kootstra
TimmermansLandmeetkunde
Van der Belt agri service
Van derWal dakbedekkingen
Vogelzang tentverhuur

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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KERSTPUZZEL OP’E HICHTE
Om de donkere dagen rond kerst vrolijker te maken heeft Op’e Hichte voor het tweede jaar een heuse kerstpuzzel gemaakt.
De oplossingen op de vragen zijn in deze en voorgaande kranten te vinden.
Als de puzzel juist is ingevuld vormen de gele vakjes samen de oplossing.
Denk je de juiste oplossing te hebben gevonden? Dan kun je het antwoord strookje invullen
en in leveren bij Coop Boonstra in de daarvoor bedoelde box of door de brievenbus bij Wilma Verlaan
op Herenweg 39. Naast het plezier van het puzzelen zijn er prijzen te winnen.
SNACKBAR STAP ES IN HEEFT TWEE SNACKBAR-WAARDEBONNEN VAN 25 EURO BESCHIKBAAR GESTELD!
Uit de juiste inzendingen zullen een tweetal winnaars worden getrokken.
Veel plezier en succes met het invullen van de puzzel.

Vragen
kerstpuzzel
2018

✁

ANTWOORDSTROOKJE

Nog wat tips:

Oplossing:...................................................................................................
Naam:.........................................................................................................
Adres:........................................................................................................
Woonplaats:.................................................................................................
Telefoonnummer of email:................................................................................
Het strookje met de oplossing kan worden uitgeknipt en ingeleverd Bij Coop Boonstra of
op Herenweg 39 bij Wilma Verlaan. Oplossingen
moeten voor 6 januari 2019 worden ingeleverd. Enkel originele, uit de krant geknipte,
strookjes worden in behandeling genomen.

Onder de juiste inzendingen zal een winnaar
worden getrokken.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingeruild tegen hun geldelijke waarde.

Alle kranten uit 2018
zijn terug te vinden bij onze collega’s
op www.donkerbroek.nl/
dorpskrant Alle getallen worden uitgeschreven in letters. Spaties
in woorden worden aangeven door de kleine groen kerstballen.
Leestekens tellen we
niet mee en de ij is
één letter.

1. Een goed feestje
begint bij....
2. Hoeveel snertacties
zijn er elk jaar
(Oktober 2018)
3. Waar schrijft Gertjan
Hilarius elke maand
over?
4. Wie werd in april
2018 derde bij de
friese judo kampioenschappen?
5. Welke Donkerbroekemer
heeft als uit de
hand gelopen hobby
Triatlon?
6. Wat zou er 1 april
roken volgens de
krant?
7. Hoeveel jarig jubileum vierde Boonstra
begin oktober?
8. Welk bedrijf zit aan
de Oude Tramweg 15
9. Bij welke drukkerij
word de dorpskrant
gedrukt? (Februari
2018)
10. Waar kun je bestel
busjes verhuiswagens
en personen busjes
huren?
11. Hoe heet de wijkagent
van Donkerbroek?
12. Wie levert tapijt
laminaat pvc vinyl en
gordijnen?
13. Hoe heet de nieuwe
school?
14. Welke buurtvereniging
won met de praalwagens dit jaar?
15. Wat kregen de kinderen dit jaar met
Sint-Maarten bij de
burgemeester?
16. Welk bedrijf heeft
een vos als logo?
17. Hoeveel achtste groepers verlieten de
basis school
18. Welke maand werd de
turfroute heropend?
19. Aan welke straat zit
Hofstra Rooks?
20. Welke Donkerbroekemer
werd dit jaar geridderd? (Mei 2018)
21. Wie heeft als slogan: Een aandeel in
elkaar.
22. G. Schievink schrijft
de rubriek Yn bosk
en …….
23. Waar komt uw auto op
de 1e plaats?

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

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
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KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

www.postmahoveniers.nl

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

prdejong.nl

Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

www.kittysplaza.nl

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

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

Voor al uw:

Vakmanschap met passie

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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Is het wel zo rustig
als dat het lijkt bij
Actief Donkerbroek?
Nee, dat is het niet. Achter de
schermen wordt hard gewerkt aan
een sportief programma voor jong
en oud. Naast de jaarlijks terug
kerende activiteiten zijn we bezig
met een tweetal nieuwe projecten.

Muziekvereniging Excelsior
zet de Betuwe op zijn kop
Eenmaal in de twee jaar heeft muziekvereniging Excelsior
een uitwisseling met de collega’s van Kunst Na Arbeid uit
Dodewaard, de ene keer in Donkerbroek, de andere keer aldaar.
Dit uitwisselingsproject is al sinds 2003 gaande en is ontstaan
door twee oud-leden, die bij KNA spelen. Ditmaal werden de
Donkebroekemers uitgenodigd in de Betuwe.
Van de Excelsior correspondent
Op zaterdag 17 november vertrokken de muzikanten rond 10.15 uur
per bus richting Dodewaard. Ook
reisden het trouwe erelid de heer H.
Teijema en zijn vrouw en een aantal
supporters mee. Onderweg werden
bij Wolvega de laatste leden opgepikt en werd al snel genoten van de
lekkere, eigengebakken cheesecake,
brownies en worteltjestaart van
Irma. Tijdens de gezellige busreis
werden ook de zelf meegebrachte
broodjes genuttigd (behalve door
degenen die de tas met eten onderin
de bus bij de instrumenten hadden
gelegd).
Vroeg in de middag kwam de bus
aan en volgde er een warm onthaal met koffie en cake. Hierna was
het tijd om gezamenlijk te repeteren. Beide korpsen hadden los van
elkaar al een aantal stukken geoefend, maar deze middag moest dat
natuurlijk samensmelten. Dat ging
buitengewoon soepel en na een paar
laatste puntjes op de i hebben zij de
middag afgesloten met een gezellig potje bingo. Er werd fanatiek
gestreden om chocoladeletters en
potjes jam en menigeen ging met
een prijs naar huis. Ook vond de
inmiddels traditionele uitwisseling
van cadeaus plaats. De mensen uit

Dodewaard ontvingen suikerbrood
met de tekst “lekker beppe: sûkerbôle” en de Donkebroekemers kregen een USB stick in de vorm van
een dier met foto’s van de collega’s
van KNA erop.
Aan het eind van de middag werden
de leden van Excelsior getrakteerd
op een heerlijk warm & koud buffet,
waarna er tijd was om Dodewaard
te verkennen. Om 19.30 uur werd
een goed gevulde zaal aangetroffen,
waar voor de pauze de leden van
Kunst Na Arbeid optraden op het
jaarlijkse donateursconcert waarbij
zij lieten horen wat ze allemaal
met de jeugd hebben bereikt. Het
orkest zelf had last van een terugloop in leden, maar dankzij een
paar succesvolle projecten hebben
ze nu een leuke groep jeugdleden.
Daarom hebben ze het repertoire
wat aangepast, zodat de jeugd ook
veel mee kon spelen. Met name
de muziek van Ivo Kouwenhoven
was daarbij favoriet. Hoogtepunt
hierin was waarschijnlijk het werk
“At the Fair”, waarbij de verschillende onderdelen van de kermis
langskwamen: draaimolen, spookhuis, cakewalk en botsauto’s werden
uitgebeeld, met de meest bijzondere
slagwerkinstrumenten, voornamelijk bespeeld door twee jeugdleden
die pas na de zomervakantie zijn

gaan meespelen. Een hele prestatie!
Na een kwartiertje pauze mocht
Excelsior laten horen hoe zij in
Donkerbroek muziek maken. Hierbij
werd begonnen met het nummer
“Grutsk”, met daarin stukken uit het
Friese volkslied. Daarnaast werden
nog een aantal nummers gespeeld.
Met name de uitvoering van “The
Baron of Dedem” ging erg goed
en solist Simon van Holst liet het
publiek genieten van “Avond” van
Boudewijn de Groot. Tenslotte werden er vier nummers gezamenlijk
gespeeld: The Awakening”, “Spirit:
Stallion of the cimarron”, “It’s raining man” en een medley van BZN.
Als toegift werd “Mon amour” van
BZN nogmaals gespeeld.

Een van die nieuwe projecten is
het koersballen. Er is ons gevraagd
om het nieuw leven in te blazen.
Daar gaan we ons best voor doen.
Het tweede project heeft te maken
met de winter. Piet Paulusma heeft
een strenge winter voorspeld. Toen
we dat hoorden hebben we direct
contact opgenomen met de ijsclub.
Samen gaan we mooie plannen
smeden. Hou de dorpskrant, website en Facebook in de gaten voor de
laatste ontwikkelingen!
Lasergamen
Op 9 maart organiseren we lasergamen voor kinderen vanaf groep
4 t/m jeugd van 16 jaar. Er zijn 3
tijdsvakken te weten 16.00 - 17.00
uur groet 4,5 en 6. De kinderen van
groep 7 en 8 zijn daarna van 17.00
- 18.00 uur. We sluiten de dag af

van 18.30 - 20.00 uur voor de jeugd
van het voort gezet onderwijs. De
spellocatie is de gymzaal die voor de
ze gelegenheid omgebouwd wordt
tot game arena. Hou de Facebook
pagina in de gaten voor meer informatie omtrent opgave.
Koersbal
Actief Donkerbroek gaat proberen
het koersballen weer op te pakken.
Onder de deskundige leiding van
Eeuwe Hut zal in februari/maart, bij
voldoende animo, een demonstratie
van zijn. De desbetreffende doelgroepen zullen hier binnenkort over
benaderd worden met de mogelijk
zich hiervoor op te geven.
De data van de overige activiteiten
van 2019 zijn:
• de gezinswandeltocht op 19 mei,
• 
22 juni is het buitenvolleybaltoernooi.
• 
Het schooljaar sluiten we met
suppen op 5 of 12 juli.
• We starten na de zomervakantie
met de familiefietstocht op 1 september.

50 jaar
Donkerbroek in het nieuws

Na afloop vond er een besloten
feestje plaats met de muzikanten
van beide verenigingen. Hierbij had
Excelsior zijn eigen DJ’s meegenomen, waarbij een ieder zijn of haar
energie kwijt kon door middel van
zelf ingediende verzoeknummers.
Het nummer “Ik heb een toet-toettoeter op mijn waterscooter” was
hierbij favoriet. Rond 23.30 uur was
het feestje ten einde, stond de bus
weer voor en moesten onze dorpsgenoten weer huiswaarts. De leden
van muziekvereniging Excelsior zijn
het er allemaal over eens: een gezellige dag, met erg gastvrije mensen,
waarbij alles super geregeld is. Na de
tussenstop in Wolvega arriveerde de
bus om ongeveer 02.00 uur weer in
Donkerbroek, waarna het nummer
“Ik heb een toet-toet-toeter op mijn
waterscooter” nog lang nagalmde in
vele hoofden………..

Winterbarbeque voor de
vrijwilligers van het tentfeest
Bron: Friese Koerier 3 december 1968

De bibliotheek komt naar u toe

Op zaterdag 15 december 2018 organiseerde het bestuur van
Stichting HD tentfeest Donkerbroek een winterBBQ voor alle
vrijwilligers van het tentfeest van september jl. Vanaf 18.00 uur
waren de vrijwilligers welkom op de locatie aan het West.
De ruimte was heerlijk verwarmd
door middel van terrasheaters, dus
de lange onderbroeken en extra
lagen kleding waren alleen nodig
voor het ritje op de fiets van en
naar de feestruimte. Bijna alle 80
(!) vrijwilligers waren op het fantastisch georganiseerde feest aanwezig. Er werd begonnen met een
dankwoord door Hedde voor allen

die aan het tentfeest meegewerkt
hadden, op welke manier dan ook.
Hierna pakte Arie de virtuele microfoon en bedankte hij het bestuur
voor het organiseren van het mooie
feest. Vervolgens konden de aanwezigen in de ruimte erachter hun
stukjes vlees op de barbecue leggen
en gebruik maken van de heerlijke
salades en sauzen en het stokbrood

met kruidenboter. Onder het genot
van een glaasje fris, beerenburg,
wijntje of een zelfgetapt biertje werd
er veel gepraat en gelachen en werden er mooie herinneringen opgedaan aan het prachtige tentfeest.
Het was een mooie, gezellige avond,
waarbij de vele vrijwilligers nu ook
eens de tijd hadden om gezellig met
elkaar een babbeltje te maken. Jan,
Aafke, Carin, Gert-Jan, Michiel en
Hedde: het was fantastisch!
Foto’s: Hedde Cazemier

De bibliotheek is voor iedereen. Als
het niet lukt om naar de bibliotheek te komen komt de bibliotheek
naar de mensen. Voor wie slecht ter
been is en daardoor moeilijk naar
de bibliotheek kan komen, is er
BIBLIOTHEEK AAN HUIS.
De bibliotheek beschikt over een
groep vrijwilligers die hiervoor
ingezet kunnen worden. De vrijwilliger komt thuis en bespreekt welke
boeken graag gelezen worden. Na
afspraak brengt hij/zij de boeken
thuis en haalt de boeken weer op.

Om gebruik te kunnen maken van
BIBLIOTHEEK AAN HUIS zijn of
worden deelnemers lid van de bibliotheek. Het halen en brengen van
boeken is geheel gratis.

Er is genoeg keuze, er kunnen tegelijkertijd tien boeken, tijdschriften,
muziek, films en cd-roms geleend
worden. Voor slechtziende lezers
zijn er boeken in grote letterdruk.
Ook kunnen er luisterboeken
geleend worden.

Interesse?
Neem contact op met de bibliotheek via 0516-512075 of bibliotheekoosterwolde@bzof.nl. U kunt
ook langskomen in de bibliotheek
van Oosterwolde, Haulerwijk of
Appelscha.
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eubelstoffeerderij

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

UW ADRES VOOR:
Q
Q
Q
Q
Q

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

Q
Q
Q
Q

Buitenmeubelen
Autostoffering
Leer
Brocante

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

www.visser-stoffering.nl

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Koelkasten
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

• 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

iTOVi-bodyscan
Aroma therapie
Raindrop massage
Essentiële oliën
van Young Living
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Grannies2Grannies bij Vrouwen op Weg
Martha Veenstra, onze voorzitter,
opende de vergadering met ons
allen hartelijk welkom te heten en in
het bijzonder Rhodé Tanja en Fetje
Bosma van Grannies2Grannies.

gebouwd. Het bevat twee ruimtes,
geen sanitair maar het is droog, van
steen en er zit een hoge drempel
omheen zodat er geen ongedierte
naar binnen kan. De huisjes worden
gebouwd door locals zodat er ook
nog werkgelegenheid wordt geschapen. Dit gaat natuurlijk niet allemaal zo maar. Er is een organisatie
die grannies2grannies begeleid. De
‘Pefo’, bij deze organisatie is Justin
Ojambo de project- coördinator. Hij
begeleidt de groepen grannies.

We zongen het lied ‘O vader trek
het lot U aan’, waarna Martha ons
voorging in gebed. Zij hield een
overdenking waarin ze de belangrijke taak van oma’s, beppe’s, grannies besprak en hoe pijnlijk het kan
zijn als een dergelijke liefdevolle
figuur in je familie ontbreekt. Na de
overdenking volgde het huishoudelijk gedeelte.
Mevrouw Rhodé Tanja kreeg na de
pauze het woord. Zij vertelde de
ontstaansgeschiedenis van de groep
Grannies2grannies Friesland. Ria
uit Tijnje ging op bezoek bij haar
kleinkinderen in Uganda. Daar zag
zij hoe de grannies daar leefden,
zonder enige bron van inkomsten,
maar wel met een schare kleinkinderen die volledig van hen afhankelijk waren. Hun eigen kinderen, de
ouders dus, waren allen gestorven
aan Aids. Zij sloegen zich er zo
goed mogelijk doorheen, maar de
omstandigheden waren erbarmelijk.
Een piepklein onderkomen, dat bij
slecht weer lekte en waar het water
naar binnen liep. Geen droog plekje
waar ze hun kleren of hun bed kon
neerleggen. En in diezelfde ruimte
moest dan ook nog worden gekookt.
Als het droog en warm weer was,
kwamen de insecten en slangen zo
naar binnen.
Zij besloot dat ze hier iets aan
wilde doen. Terug in Tijnje richtte
zij met behulp van vriendinnen en
buurvrouwen de groep Gr2gr op.
Hun doel is geld inzamelen en voor
dat geld worden er in het dorp Jinja

huizen gebouwd voor de grannies
die het, het meeste nodig hebben.
Ze moeten er wel iets voor doen.
Elke week komen ze samen in een
groep waar zij les krijgen in hygiëne, lezen en schrijven en natuurlijk onderling contacten leggen. Zij
beheren de groep zelf. Kiezen een
eigen voorzitter en penningmeester.
Als er geld beschikbaar is bepalen
zij zelf wie er het hardste een huisje
nodig heeft.
Dit huisje wordt voor €3000

Het verhaal van Margaret Isiko, 84
jaar, verduidelijkte de noodzaak
van de hulp. Zelf een kind uit
een gezin van 12 kinderen bleef
ze alleen achter. Vader vermoord,
moeder gedwongen hertrouwd met
haar zwager. Dat hoort zo in deze
cultuur. Haar, Margaret, overkwam
hetzelfde als haar moeder. Twee
keer getrouwd, de tweede keer wel
uit liefde. Ze kreeg in totaal 8 kinderen maar ze stierven allen aan
aids. De kinderen van haar kinderen vonden allen bij haar onderdak.
Daarna stierf ook haar echtgenoot.
De familie van hem, kwam en nam
haar alles af. Ze hield alleen haar
huisje en de kinderen, voor wie zij
verantwoordelijk bleef. ‘Pevo’ hielp
haar aan een goed huisje en zorgde voor de eerste levensbehoeften,
zoals poso (maispap). De rust die
het huisje haar gaf, heeft haar weer
helemaal op de been geholpen. Ze
werkt in de tuin en zorgt voor de
kinderen.
In de pauze met tweede kop koffie
konden we de mooie artikelen bekijken die de dames hadden uitgestald.
Veel ervan was afkomstig uit Uganda,
maar ook veel is gemaakt door de
vrouwen van Grannias2grannis zelf.
Het was natuurlijk de bedoeling dat
er gekocht werd. Gelukkig gebeurde
dat ook royaal.
Na de pauze liet mevrouw Tetje
Bosma de opname zien van het
programma ‘Max maakt mogelijk’,
waarin te zien was hoe de grannies in Uganda leven en hoe ze er
het beste van proberen te maken.
Omroep Max stelde zich garant voor
drie huisjes en gaf de mensen de
gelegenheid om geld te storten voor
de bouw van nog enkele huisjes.
Gelukkig is dat gelukt. In totaal
hebben de Grannies2grannnies
Friesland nu 42 huisje gebouwd.
Na nog enkele vragen en antwoorden besloot Martha de boeiende en
aangrijpende avond met het lezen
van het Luthers avondgebed “Heer
blijf bij ons” en wenste ons allen
welthuis.

Op 5 december gingen leden van Excelsior uit Donkerbroek
in Haule bij OBS De Trede op bezoek.
Sinterklaas zou daar namelijk arriveren
en zij mochten daarbij musiceren.
Toen de muziek begon te spelen
volgden de kinderen met zo velen.
Zij zongen luidkeels mee
en Sinterklaas was zeer tevree.
Na afloop kregen de muzikanten van Sinterklaas
een heerlijke pop van speculaas.
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Glasvezel om
en in Donkerbroek
Zoals inmiddels bij de meesten bekend is, kan er tot 24
december worden ingetekend om in 2019 internet, TV en/
of telefonie via glasvezel te ontvangen, in plaats van zoals nu
via de koperdraad of 4G van KPN. Dit geldt voor de buitengebieden in Ooststellingwerf en betreft de zogenaamde witte
adressen.
Het aantal aanmeldingen in
Ooststellingwerf stijgt gestaag,
op 13 december had 37,6% van
de witte adressen zich aangemeld, rondom Donkerbroek
was dat percentage 34,9. Dat
lijkt weinig, maar het blijkt
dat nog niet alle belangstellenden in de gelegenheid zijn
geweest zich aan te melden
en dat een deel van de mensen nog twijfelt. Indien de
doelstelling van 60% voor 24
december niet gehaald wordt
zal Ooststellingwerf overgeslagen worden. Als herinnering en
om verdere toelichting te geven
zullen vrijwilligers de komende
dagen huis aan huis langs de
deuren gaan om deze kans op glasvezel niet aan ons voorbij te laten
gaan.
Bij voldoende aanmeldingen zal de firma Kabelnoord het glasvezelnetwerk aanleggen. Er is keuze uit twee aanbieders van internet, TV en/of
telefonie. Naast Kabelnoord biedt SOLCON zijn diensten aan.
Voor diegene die nog twijfelt zijn er meerdere redenen ter overweging:
• ook al vindt u dat u nu genoeg internetsnelheid heeft, in de nabije
toekomst is dat niet gegarandeerd, integendeel, de kans is groot dat
u dan tekort komt, zoals bij zorg op afstand, maar ook TV beeldkwaliteit, enz.
• als u denkt dat het (veel) duurder is: als u alles meetelt wat u nu heeft
kan het verschil zelfs positief zijn! en dan te bedenken dat u voor wat
u betaalt een veel beter en betrouwbaarder product heeft dan nu, een
product dat de toekomstige veranderingen aan kan, en dat geldt zeker
niet voor het huidige systeem;
• de verkoopbaarheid van uw huis: als uw huis zonder glasvezel moet
concurreren met huizen mét glasvezel dan is de keus van kopers snel
gemaakt;
• en ook al heeft u zelf geen behoefte aan sneller internet, uw kinderen,
kleinkinderen en gasten (bnb) hebben dat waarschijnlijk wel.
Zij die zich vóór 24 december 2018 aanmelden voor een snel internet,
televisie en/of telefonie abonnement kunnen gebruik maken van een
aantrekkelijke actie. Op glasvezel.frl kunt u meer informatie vinden over
de verschillende acties van de beide providers. Aanmeldingen die na de
sluitingsdatum van de vraagbundeling binnenkomen, moeten rekening
houden met extra kosten van minimaal € 500,00 voor aanpassingen in
de planning van de aannemer.
N.B. Er staat in deze krant ook een artikel over de mogelijkheid om ook
in en vlak om de dorpen (de grijze adressen) op glasvezel aangesloten
te worden.

Ook glasvezel in
en om dorpskernen
DFMopGlas heeft de afgelopen weken negen bijeenkomsten
gehad in Ooststellingwerf. DFMopGlas doet dat voor de zogenaamde grijze aansluitingen. Ooststellingwerf heeft in totaal
13.668 aansluitingen voor TV, bellen en internet; dat zijn
woningen en bedrijven.
Daarvan zijn er door de provincie Fryslan slechts 1690 aangemerkt als
wit, en die krijgen een aanbieding van Kabelnoord. Gelukkig maar want
die 1690 hebben allemaal een veel te langzame internetverbinding.
Daarom gaat Kabelnoord die vragen of ze aan aansluiting willen en als
60% mee doet, wordt het netwerk aangelegd. Bij dat aanleggen komt die
kabel natuurlijk ook bij heel veel mensen langs die niet gevraagd zijn om
mee te doen, zij hebben nl een grijze aansluiting, maar wonen wel aan
de route van de glasvezelkabel. En daar maakt DFMopGlas zich zorgen
om. Want een grijze aansluiting heeft wel beter internet, maar lang niet
altijd toekomstbestendig.
DFMopGlas vindt dat je alle mensen goed moet informeren over die glasvezel en het belang er van. Het kunnen beschikken over snel internet
gaat heel belangrijk worden voor de zorg, in het onderwijs en voor het
behoud van werkgelegenheid voor de inwoners.
DFMopGlas doet daarom een haalbaarheidsonderzoek voor de grijze
adressen en bij voldoende belangstelling gaan we in gesprek met
gemeente en provincie voor de financiering. En met die belangstelling gaat het goed. Het enthousiasme en de positieve reacties bij de
bijeenkomsten geven ons voldoende vertrouwen dat het in eigen beheer
aanleggen van een glasvezelnetwerk heel goed mogelijk is. Meld u ook
aan op de website van DFMopGlas en let ook op uw brievenbus en b.v.
Facebook. U krijgt nog meer informatie van ons.

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

december 2018

16

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

Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

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

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!

‘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
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“Warior” beste jonge duif van Friesland
Jan en Symen Timmermans, lid van de postduivenvereniging
“De Griffioen” in Oosterwolde hebben de beste jonge duif van
de afdeling Friesland op hun hokken.

is de vereniging als vierde geëindigd in de eindrangschikking van
Friesland waarbij 57 verenigingen
aangesloten zijn.
De afdeling Friesland bestaat uit
een gedeelte van de eilanden,
Friesland, de kop van Overijssel en
een gedeelte van de polders. Behalve
de beste van afdeling Friesland werd
“Warior” zoals de duif genoemd is
ook nog tweede beste jonge duif van
geheel Nederland.
Jonge duiven leggen in hun geboortejaar vluchten af met afstanden
van 100 tot 450 km. Het is overigens al voor de tweede keer dat de
combinatie de beste jonge duif van
Friesland op hun hokken hebben.
Je kunt spreken van specialisten
van het jonge duivenspel. Maar niet
alleen met jonge duiven presteren
ze super maar ook met de oude
duiven hadden ze een topseizoen.

Damclub
Donkerbroek

Dit jaar resulteerde dat in het kampioenschap van de PV De Griffioen
in Oosterwolde.
In de eindrangschikking van de
afdeling Friesland met ongeveer
1200 leden leverde dat een tweede
plaats op, nog niet eerder vertoond
door een lid van de Griffioen. Tevens

Ook onze oud-dorpsgenoot Meindert
de Jong heeft een echte topper op
zijn hok. Hij is in het bezit van de
beste duif van Nederland op de korte
afstand (vitesse) vluchten tot 300
km. Al met al een historisch jaar
voor de club en onze gevleugelde
vrienden van het luchtruim.

Pietengym sv Donkerbroek
Pieten zijn alle dagen aan het gymmen.
Dat is nodig om goed te kunnen klimmen.
Maandag 3 december op bezoek in de gymzaal.
Met alle kids een gezellig kabaal.
Klimmen en klauteren samen met de twee pieten,
Dat was echt genieten!
De pieten, juf Bernou en de kids naar huis; moe en tevree.
Uiteraard kreeg iedereen de behaalde pietendiploma mee!

Voor de P.F.D.B. kwam D.C. Oudega
op bezoek. G. Poortinga wist
ondanks drie kwartier in tijd achterstand (wegens werk) er tegen L.
Houwink een keurige remise uit
te halen. L. Snyder liet de remise
lopen wat hem later de partij koste.
B. van Ek speelde een uitstekende
partij tegen J. de Graaf en behaalde
de volle winst. J. Smid wist tegen H.
Jonker de volle winst te halen.
Na een tussenstand van 5-5 was er
nog van alles mogelijk. Maar nadat
Hoks verloor van F. vd. West en Jan
Sikkens in een taai eindspel z’n
meerdere in C. Tjeerdsma moest
erkennen ging Oudega met de winst
naar huis. Einduitslag: 5-7.

• Sanne de Jong en Eline Mulder
• Rixt Schippers en Tessa ter Borg
• Wietske Nicolai en Bente Dam

Teampresentatie Acrogym
SV Donkerbroek afdeling gymnastiek organiseerde zaterdag 15
december de jaarlijkse teampresentatie voor de wedstrijdsport
acrogym.
De teampresentatie is dé aftrap
voor het wedstrijdseizoen. Voor de
nieuwe acrogymnasten is dit het
eerste moment, dat ze voor publiek
en jury op de vloer staan. Op deze
manier raken ze alvast bekend met
het wedstrijdreglement. Trainsters
Anke, Lisanne, Iris, Rebecca en
Linda zullen de teams klaarstomen
voor het wedstrijdseizoen.

up te doen. Ze zagen er allemaal
prachtig uit. Tijdens de warming-up
begon de gymzaal al behoorlijk vol
te lopen. Er was volop belangstelling. Vaders, moeders, broertjes en
zusjes, ooms en tantes, opa’s en
oma’s en vele andere belangstellenden zaten (en stonden) onder
het genot van een kopje koffie/thee
of ranja te wachten op de opmars.

De sporters waren al op tijd in de
gymzaal om de haren en make-

Na het welkomstwoord kwamen
alle sporters de vloer op met hun

nieuwe clubpakjes aan. Na een intro
over het team, liet ieder team hun
oefening zien. Ieder team stond te
stralen en alle aanwezigen hebben
genoten deze middag van alle oefeningen!
Na de presentatie nog even een
gezellige ‘afterparty’ onder het genot
van de zelfgemaakte hapjes door de
ouders/sporters. Dit seizoen hebben
we maar liefst 16 wedstrijdteams,
waarvan drie combiteams. Op naar
het wedstrijdseizoen! 12 januari
start de eerste plaatsingswedstrijd
voor de DE-lijn. SV Donkerbroek is
er klaar voor.
Teams
E-instap:
• Isa Dijkstra en Roselie ter Borg

E-jeugd:
• Moniek Dam en Tessa Posma
• Petra Nicolai, Romy Sluimer en
Kristel Klooster
E-senior:
• Carine van Vaals en Yelin Bosma
D-jeugd:
• Yinthe Smeijer, Kuna Vlasma en
Elin Bergsma
D-junior
• Lobke Klos en Marith Terpstra
C-junior:
• Rixt vd Wijk, Marissa Nijssen en
Yente Flameling
B-junior:
• Anouk de Groot, Indra de Vries en
Linda de Boer
B-senior combiteam met
Adonis
• Nina van Roon, Marrit Hogenberg,
Ilse van Brenk

A-pupillen:
• Kyra Nieuwhuis, Meike Tognini en
Rian Horrel
• Renske de Jong, Esmée Koster en
Xante Anbergen
•
Marleen van de Wolfshaar en
Merinthe Buurlage
A-junior 1 combiteams met
AcroAcademy
• Anna Koster en Robin Hooijinga
• Tess Offringa en Marten-Lin Visser

Krystkuier
Zaterdag 22 december hopen we jullie te ontmoeten bij de krystkuier.
De starttijd is van 17.30u-18.15u
bij ingang posthuisweg. Trek stevige schoenen aan ivm onverharde
paden.
We hopen u te verassen met deze
kuier die voor iedereen vrij toegankelijk is. Er is aan het einde van de
tocht de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage.
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VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

BOONSTRA

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

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

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

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

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

KORFBAL

OPGERICHT

Reusachtig
Competitie jeugd
Formularisch exemplarisch
De zaalcompetitie is los. 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 Groningenstad 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 (Drachtstercompagnie)
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 verenigingen: DIO, Kinea, Olympia,
KIOS, De Pein en AVO. Ze doen
beter hun best !!! Zie tussenstand.

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

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

Pupillen C1
DTS (S) C1
Heerenveen C3
NQL C1
Mid Fryslan C2
Olympia (T) C1
Donkerbroek C1
LDODK C4

2
3
3
2
2
2
2

4
4
2
2
2
2
0

Pupillen D1
Donkerbroek D1
Elko D1
ZKC’19 D1
Ritola D2
Hoogkerk D1
Roda ’70 D1
AVO D2

3
1
2
2
2
0
2

4
2
2
2
2
0
0

Pupillen D2
Invicta D1
Mid Fryslan D3
Harkema D2
Oerterp/VKC D1
It Fean/Boelenslaan D2
Donkerbroek D2
WIK’34 D2

3
3
2
2
2
1
3

5
5
4
1
1
0
0

Pupillen E1
Sparta (Ze) E1
DIO E1
Flamingo’s E3
Oerterp/VKC E2
Donkerbroek E2
De Pein E2
It Fean E2
Wordt Kwiek E3

3
3
3
3
3
3
3
3

6
5
5
4
2
2
0
0

Pupillen F1
DTS (S) F1
Zunobri F1
Donkerbroek F1
DES (N) F1
De Walden F3
DWA/Argo F1

2
2
1
2
2
3

4
3
2
2
1
0

Pupillen F2
ZKC’19 F1
DOS ’46 F3
Sparta (Ze) F2
Koru F1
Donkerbroek/VZK F2
Thrianta F1

3
2
1
1
1
2

6
4
0
0
0
0

Senioren 1
Dio 1
Thrianta 1
It Fean/Boelenslaan 1
TFS 1
Donkerbroek/VZK 1
NQL 1
WWC 1
Stadskanaal ’74 1

3
3
3
2
3
2
2
2

6
6
3
2
2
1
0
0

Senioren 2
WWC 2
Emmeloord 2
Donkerbroek/VZK 2
It Fean/Boelenslaan 2
DWA/Argo 2
Thrianta 2
TFS/De Pein 2
Drachten 5

3
3
3
3
3
3
3
3

6
5
4
4
2
2
1
0

Junioren A1
Lintjo A1
Kinea A1
Udiros A2
Noveas A1
Donkerbroek/VZK A1
Drachten A3
De Waterpoort A1

2
1
2
2
2
1
2

4
2
2
2
2
0
0

Aspiranten B1
AVO B2
Noordenveld B1
Dio/VZK/Donkerbroek B1
De Granaet B2
ROG B1
Drachten B2
Rodenburg/OWK/Sparta B2

3
3
3
3
2
2
2

6
6
4
2
0
0
0

Aspiranten B2
Rodenburg/OWK/Sparta B2
Hoogkerk/Nic B3
Noordenveld B2
Ritola B1
Oerterp/VKC B1
Dio/VZK/Donkerbroek B2
Korwi B1

2
2
2
1
2
2
3

4
4
4
2
0
0
0

t/m 31 januari 2019
(Wijzigingen
voorbehouden

Veel plezier allemaal.

Er is nog 1 vacature. Namelijk van
penningmeester. Deze wordt dit seizoen nog vervuld door mevrouw
Blijke Hoogenberg.

Tussenstanden zaalcompetitie

Programma
korfbal

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

In de Algemene Ledenvergadering
van sv Donkerbroek zijn verkozen
tot lid mejuffrouw Wendy HeidaNijholt en dhr. Paul Goote. Zij gaan
de functie van secretaris respectievelijk voorzitter vervullen.

Seizoen 2018/2019
(verwerkt tm 09-12-2018)
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Facebookpagina
In de lucht : De Facebookpagina
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroekafdeling-korfbal. Nog sneller info
de wijde wereld in. Like. Delen !!!
Tegenwoordig beheert door die
andere razende reporter: Jenny
Veenstra. (met hulp van iedereen
voor de input)
27 december: 3e Kerstdag
28 december: 4e Kerstdag
29 december: Oliebollen van
sv Donkerbroek

Zaterdag 12 januari:
DES (N) F1 - VZK/Donkerbroek F1
Koru F1 – VZK/Donkerbroek F2
Donkerbroek E1 – DIO E1
Donkerbroek D2 – WIK ’34 D2
Heerenveen C3 – Donkerbroek C1
Rodenburg++ - Dio/Donkerbroek B1
VZK/Donkerbroek A1 – Noveas A1
Donkerbroek/VZK 2 – DWA/Argo 3
Donkerbroek/VZK 1 – NQL 1

9.30 uur
12.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
12.00 uur
15.00 uur
17.50 uur
19.00 uur
20.15 uur

Zaterdag 19 januari:
Elko D1 - Donkerbroek D1
Flamingo’s E3 - Donkerbroek E1
VZK/Donkerbroek F1 – DTS (S) F1
VZK/Donkerbroek F2 – ZKC’19 F1
Donkerbroek C1 – Olympia (T) C1
Dio/Donkerbroek B2 - Rodenburg+ B1
Dio/Donkerbroek B1 - Rodenburg+ B2
Lintjo A1 - VZK/Donkerbroek A1
TFS/De Pein 3 - Donkerbroek/VZK 2
DIO 1 - Donkerbroek/VZK 1

10.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
14.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
17.15 uur
20.30 uur
20.15 uur

Zaterdag 26 januari:
DWA /Argo F1 - VZK/Donkerbroek F1
DOS’46 F3 – VZK/Donkerbroek F2
Donkerbroek E1 – It Fean E2
Donkerbroek D2 – Oerterp/VKC D1
Donkerbroek D1 – ZKC’19 D1
DTS (S) C1 – Donkerbroek C1
Rodenburg+ B1 - Dio/Donkerbroek B2
AVO B2 - VZK/Donkerbroek B1
Donkerbroek/VZK 2 – WWC 2
Donkerbroek/VZK 1 – WWC 1

9.45 uur
10.45 uur
13.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
13.00 uur
11.40 uur
19.00 uur
20.15 uur
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Heeft u
iets
te vieren?
„Stap es in”
regelt het graag voor u,
met b.v. een

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

d informeren!

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

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

