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Onzichtbaar Donkerbroek, it giet oan!
Van 10.00 tot 16.00 uur is er
tevens een historische markt op
de Schoolstraat. 18 marktkramen
doen hier aan mee. De nadruk van
de markt ligt op streekproducten en
lekker eten. Voor de kinderen is er
een kinderkermis met een zweef- en
draaimolen en een Kop van Jut.

Zaterdag 30 september 2017 is het zover. Na maanden van
voorbereiden willen we u graag het definitieve programma van
‘Onzichtbaar Donkerbroek !’ uit de doeken doen. De activiteit
bestaat uit meerdere onderdelen.
Vanaf 10.00 uur start vanuit
Café Donkerbroek de historische
fiets- en wandeltocht in en rond
Donkerbroek. De routekaartjes kunt
u bij het café ophalen. Bij het café
is die dag van alles te doen. Zo is er
is een palingrokerij en ’s middags
vanaf 16.00 uur verzorgt DJ Appie
de muziek in het café.
De route van de fietstocht wijst zich
vanzelf en is duidelijk aangegeven
met routebordjes. Vanaf het café

gaat de route eerst richting het
Tjongerkanaal en dan via de Balkweg
weer naar het dorp terug richting
het Witte Huis. Vervolgens gaat het
via de Schapendrift, Koelandsweg,
Bovenveld en Wijkweg naar de
Schansdijk en via de Kruisweg en
Bovenweg weer naar Donkerbroek.
De route is ongeveer 20 km.
Onderweg komt u 40 historische
foto’s met een toelichting tegen
die een goede indruk geven hoe

Donkerbroek en omstreken er toen
uitzagen. De foto’s blijven tot zondagavond staan, dus eventueel kunt
u de route ook op zondag nog bij
langs. Routekaartjes zijn op zondag
nog bij Cafetaria ‘Stap es in’ verkrijgbaar.
Bij de familie Wietze Meijerhof aan
de Schapendrift is op zaterdag expositie ‘It Gruttersplak’ in de route
opgenomen. Zij exposeren hun verzameling van oude originele kruideniersartikelen en verpakkingen.
Tevens worden er historische foto’s
van winkeltjes uit Donkerbroek tentoongesteld. Het is zeer aan te raden
hier even een kijkje te nemen.

Basisschool ’t Startblok aan de
Schoolstraat is de gehele dag
geopend. In één van de lokalen is
er een doorlopende diapresentatie
met de foto’s van Donkerbroek eertijds en nu. In de week voorafgaand
aan ‘Onzichtbaar Donkerbroek !‘
hebben de leerlingen van beide
basisscholen een themaweek gehad
over 500 jaar Ooststellingwerf. De
‘kunstwerken’ die de leerlingen in
dat kader hebben gemaakt worden
tevens in de school voor het publiek
tentoongesteld.
Bij de school verzorgt het muzikale
talent van Donkerbroek de gehele
dag live muziek. Het koor, de beide
korpsen en Tsjusterrocksum verzorgen dit beurtelings. Rond 15.45 uur
zal er een verrassend afsluitingsconcert zijn.
Zaterdag 30 september a.s. lijkt dus
een heel gezellige dag te worden.
We heten u allen dan ook van harte
welkom vanaf 10.00 uur !
Voor de meest actuele informatie
kunt u het beste even op www.
donkerbroek.nl of facebook actief
Donkerbroek kijken.

Officiële opening stichting
Documentatiecentrum Donkerbroek
De doelstelling van deze stichting is het bevorderen van de
belangstelling voor de geschiedenis van het dorp, en dit voor
zowel jong als oud.

De verzamelde informatie is, over
een periode van 23 jaren, verzameld door de heer Anne J. van
der Helm. Begin 2015 besloot
hij zijn verzameling te schenken
aan het dorp. Voor dit doel is een
stichting in het leven geroepen:
Stichting Documentatiecentrum
Donkerbroek.
De locatie is gevestigd aan de
Fruitier de Talmaweg 15, in een
ruimte beschikbaar gesteld door
mevrouw C. Mulder. Er is (o.m.)

informatie te vinden over: beroepen, huizen, wegen, cultuur, dorpsbelang, kerken, sportverenigingen,
Ontwijk, etc.
De documentatieruimte is voor het
publiek geopend op vrijdagmiddag,
van 13.30 uur tot 16.30 uur; verder
op afspraak via de beheerder, tel.
0516-491887.
Zaterdag 30 september a.s., 9.30
uur, vindt de officiële opening
plaats.

Winnaar vakantiekrant foto bekend!
Voor de zomervakantie kwam Op’e Hichte uit met een speciale vakantiekrant. Deze vakantiekrant kon worden meegenomen op vakantie en
met een foto daarvan was een sofakussen
te winnen. Dat je voor de winnende foto
niet ver weg hoeft bewijst Froukje Teijema
die met een foto van haar zoon Jan-Albert
in Appelscha won. Froukje wint een handgemaakt sofakussen dat ze, met Loes van
de redactie, mag samenstellen. Het kleine
mannetje op de foto wilde ook graag nog
wat toevoegen aan dit interview. Een flinke boer en een grote ondeugende glimlach
was namelijk zijn reactie op de winst.

Zwerfafval
Een grote ergernis is zwerfafval.
Het slingert rond op plekken
die daar niet voor bestemd zijn
zoals op straat, in bermen of in
het bos. Het is gewoonlijk afval
dat door menselijk handelen
bewust of onbewust, door nalatigheid of door natuurkrachten
(wind en water) er terecht is
gekomen. Zwerfafval bestaat
voornamelijk uit verpakkingsmaterialen voor consumptie
zoals blikjes, flessen, chipszakken, patatbakjes en wat al niet
meer. Daarnaast is ook een
ergernis sigarettenpeuken en
kauwgom. Verder heb je bezorgers van folders en huis aan
huis kranten die gewoon hun
hele pakket in de berm gooien.
En dan heb je nog mensen die
zakken vol huisafval of bouwafval gewoon op een stil plekje in
berm of bos deponeren.
En denk je dat het in
Donkerbroek niet gebeurd dan
heb je het mis. Al deze vervuiling zie je in en buiten ons dorp
ook. Als we er niets aan doen,
heb je nog jaren last van afval.
Want het kan jaren duren voor
afval vergaat. Kauwgum heeft
20 jaar nodig, een sigarettenpeuk 1 tot 2 jaar. En dan alle
plastics, kunststoffen, blik en
glas. Jaren duurt het voordat
deze vergaan zijn.
Al dat afval is slecht voor de
gezondheid van mens en dier.
Heel concreet kan een koe sterven door een scherf van een
frisdrankblikje in de maag.
Zwerfafval zorgt ook voor verloedering. En we ergeren ons
als we door het dorp en de
omgeving wandelen. Een groot
compliment geeft de klokkenluider aan de vrijwilligers in
ons dorp die op hun fiets of
wandelend door dorp en omgeving al het afval oprapen en
meenemen. Een bedankje voor
al het werk dat zij doen, is zeker
op zijn plaats.
Maar een schoon milieu is niet
alleen de verantwoordelijkheid
van deze vrijwilligers maar die
van ons allen. Het begint met
het meenemen van je eigen rotzooi naar huis en het te deponeren in je eigen afvalcontainer.
En het is ook het opvoeden van
onze eigen kinderen. Kortom
een schoon milieu begint bij
ons zelf.
De klokkenluider
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FAMILIEBERICHTEN

Na een kortstondig ziek zijn is overleden
onze buurvrouw

Wilt u ook een familiebericht plaatsen?
Lever dit schriftelijk in bij Loes Ree (Herenweg 102)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Joke de Jager-Eringa
Wij wensen de familie veel sterkte!

Uit ons midden werden weggenomen onze leden
de dames

J.Postma – de Haan
en
J. de Jager - Eringa

De buren: Epie
Jaap en Hillie
Hette, Zus en Bert
Jan en Christina
Wim en Matsje
Drachten, 12 september 2017

C.P.B. Donkerbroek

Onze lieve gymvriendin

Donkerbroek, 2017

Joke de jager-Eringa
is van ons heen gegaan.
We wensen de familie en vrienden veel sterkte.
Senioren gymdames SV Donkerbroek

Pedicure Hiske de Haan heeft
een nieuw mobiel nummer: 0646036461. Het huidige mobel
nummer is vervallen.

Donkerbroek, september 2017

Lâns dizze wei wolle wy ús tank betsjûgje foar de
gâns blike fan meilibjen, yn hokker foarm dan ek,
wilens har sykte en nei it ferstjerren fan ús mem,
beppe en oerbeppe

Jantje Postma-de Haan
It hat ús goed dien te meie ervaren, dat sy by sa
mannichien leaf wie.
Mem-, beppe- en oerbeppesizzers

Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever dit schriftelijk in bij Loes Ree (Herenweg 102) 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

Paulina Vogelzang-de Boer,
kinderen en kleinkinderen

Drachten, 12 september 2017

Gerke en Aaltje Kalteren

BROEKJES

Harm Vogelzang

In wurd, in gebear of in kaart, it docht jo goed
wannearsto immen dysto leaf hast, misse moast.

Wij wensen de families Gods nabijheid

Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor
de vele felicitaties die we mochten ontvangen ter
ere van ons 40 jarig huwelijksjubileum.

Wij willen iedereen bedanken voor de hartverwarmende belangstelling en vele kaarten die
wij als familie mochten ontvangen na het
overlijden van onze lieve man, heit en pake

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

Donkerbroek, septimber 2017

Breicursussen voor beginners
en gevorderden. Aparte cursussen sokken breien. Borduurcursussen. Workshop kaarten maken. Info: www.halkaboma.nl

Wilt u ook een Broekje plaatsen? Stuur deze naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

IK VOEL
ME BETER
DOOR JOU!
WORD COLLECTANT.
HELP MS-PATIËNTEN.

KOM IN ACTIE EN GA NAAR MSCOLLECTE.NL

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

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

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

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

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

Team
Donkerbroek,
Haule en
Waskemeer

Huishoudelijke
hulp

Verzorging

Verpleging

Specialistisch
Centrum

Wonen

Servicepakket
pluZ

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

Tel. 088 512 58 09
www.friesewouden.nl

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

Herenweg 9 - Donkerbroek - 06 57333335 - www.couplaza.nl
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Dorpsfeest 2018, er is een datum!

Stichting Dorpskrant Donkerbroek

E-mail:

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:

Info advertenties:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.
com /0516-491614
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. Kopij met daarin
een bedrag vermeld, wordt ook als
een advertentie gezien.

Samenwerking
HD Tentfeest
en Commissie
Dorpsfeest

En er is meer goed nieuws. De
Commissie Dorpsfeest en het
bestuur van het HD Tentfeest hebben besloten de handen ineen te

sfe

p

Foto’s:
Wieger Visser, 0613508588.

C

Dor

www.facebook.com/Op-e-Hichte

Waar de toekomst van het
Dorpsfeest een half jaar geleden nog aan een zijden draadje
leek te hangen is de nieuw
geïnstalleerde commissie met
enthousiasme aan de gang
gegaan om te zorgen dat er
weer een fantastisch Dorpsfeest
gaat komen.

OM

MISS

IE

k

Uitgever:

van zowel de veiligheidsvoorschriften als de technische faciliteiten
leek het de Commissie Dorpsfeest
een goed idee het bestuur van het
HD Tentfeest te vragen te mogen
steunen op hun expertise en ervaring.
Beide besturen denken hiermee een goed verloop van
zowel de festiviteiten als van
de feestavonden te kunnen
waarborgen en zijn blij met de
voorgestelde samenwerking.

ro
e

Colofon

Met trots kan de Commissie Dorpsfeest 2018 bekendmaken dat de data voor het Dorpsfeest zijn vastgelegd en dat
Donkerbroek kan rekenen op weer een prachtige editie van
dit traditionele Dorpsfeest. Noteer in de agenda’s: Van 7 t/m
9 september 2018 zullen er weer allerlei activiteiten en twee
feestavonden georganiseerd worden.

est D nkerb
o

slaan om niet alleen een mooi
Dorpsfeest, maar ook twee fantastische feestavonden te kunnen
bieden.
Door de toenemende complexiteit

Aanmelden
Buurtthema’s

Via deze weg alvast een oproep
om het Dorpsfeest thema’s
van de Buurtverenigingen aan
te melden bij de Commissie
Dorpsfeest. Dat kan door een
mail te sturen naar dorpsfeestdonkerbroek@gmail.com of via de
facebook pagina van het Dorpsfeest
Donkerbroek, d.m.v. een private
message.

Kopij inleveren kan
tot en met
22 oktober 2017
Klachten over bezorging van de
dorpskrant kunt u doorgeven
bij onze inleveradressen. Losse
nummers van de dorpskrant zijn
verkrijgbaar bij Jacob Kroondijk,
Buursterlaan 39, tel. 0516-491614.

Inleveren kopij:

De kosten voor een broekje
bedragen €5,. De kosten voor het
plaatsen van een familiebericht
zijn €10,-.
Deze bedragen kunt u overmaken
op IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11
o.v.v. Broekje c.q. Familiebericht
en uw naam.
Inleveren kan bij Loes Ree,
Herenweg 102. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com

Lichtjesavond 2017
De lichtjesavond viert dit jaar zijn eerste lustrum en vindt plaats
op zaterdag 28 oktober a.s. van 19.00 uur tot 20.00 uur op de
begraafplaats aan de Kerkereed in Donkerbroek.

den. Met een aantal gedichten,
toepasselijke muziek en een korte
overdenking willen we dit jaar bij
dit thema stil staan.

heel kort. Soms verwacht, soms
plotseling. Ook kan een overlijden
leiden tot nieuwe hoofdstukken in
het levensboek van de nabestaan-

De lichtjesavond is vooral bedoeld
om herinneringen aan de overleden dierbaren levend te houden.
De begraafplaats aan de Kerkereed
wordt sfeervol verlicht met kaarsen
en fakkels waarbij een ieder in de

Dit jaar is het thema van de lichtjesavond ‘As it libbensboek ticht giet’.
Ieder overlijden heeft zijn eigen
levensverhaal, soms heel lang, soms

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.

Start snert seizoen
2017 – 2018

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

Het is weer zover! Het snertseizoen
breekt aan. De vrijwilligers doen
allemaal weer hun uiterste best
om u ook dit jaar weer te voorzien
van heerlijke snert. Voor de deelnemende verenigingen en stichtingen
uit Donkerbroek en Haule is dit
een welhaast onmisbare inkomstenbron.

wat geplaatst wordt.

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

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

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Het organiseren van het Dorpsfeest
kan niet zonder de hulp van veel
enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Lijkt het je leuk om te helpen tijdens het Dorpsfeest? Meld
je aan via dorpsfeestdonkerbroek@
gmail.com.
Er is verschillende soorten hulp
nodig, dus laat ons vooral ook
weten wat je leuk vindt en waar
je goed in bent. Het maakt niet
uit wat.
Meer informatie en nieuws is te
volgen op de facebook pagina van
het Dorpsfeest Donkerbroek.

Er zullen grafkaarsen en kiezelstenen uitgereikt worden die we allen
dan bij een graf, de urnenmuur of
de algemene locatie kunnen plaatsen. U hoeft dus niet zelf een grafkaars mee te nemen, het mag uiteraard wel. Na afloop is er gelegenheid voor het onderlinge gesprek en
ontmoeting tijdens een kop koffie of
warme chocolademelk.

Bezorging:

Broekjes/Familieberichten:

Oproep vrijwilligers

gelegenheid wordt gesteld zijn/haar
overleden dierbaren te herdenken
met het plaatsen van een grafkaars
bij een graf of de urnenmuur. Voor
diegenen van wie geen overleden
dierbaren op de begraafplaats liggen
begraven is er wederom een hart
van licht gecreëerd om daar een
kaars te plaatsen.

De volgende krant
verschijnt op of rond
27 oktober 2017

Digitale kopij kunt u aanleveren
tot en met zondag 22 oktober 2017
op het volgende mailadres: dorpskrant.opehichte@gmail.com

In principe werkt de aanmelding
op basis van wie het eerst komt, die
het eerst maalt, dus wacht niet te
lang met het indienen van de voorstellen en/of thema’s. Daarnaast
zal de commissie zo snel mogelijk
de regelementen voor de wagens
publiceren.

De Snertstichting heeft het afgelopen seizoen diverse forse financiële tegenvallers moeten incasseren,
waaronder een defecte brander en
de vervanging van een hogedrukreiniger. Daarom zijn we verheugd
dat zowel het Rabobank fonds
als de Stichting Ontwijk en het
Landbouwschoolfonds Oosterwolde
e.o. substantiële financiële bijdragen hebben gegeven.
De eerste actie is op zaterdag 7
oktober a.s. en is bestemd voor
de Snertstichting zelf om de vaste
kosten te dekken, warm aanbevolen! Zoals al gezegd, wij doen
ons uiterste best u te voorzien van
heerlijke snert. Zout en naar wens

Bij de voorgaande keren hadden
bezoekers wel eens moeite om in
het donker hun weg en hun grafsteen te kunnen vinden. Wanneer
u over een zaklamp beschikt is het
wellicht handig om deze mee te
nemen.
De lichtjesavond wordt georganiseerd door uitvaartvereniging “Draagt Elkanders Lasten”
in samenwerking met de PKNgemeente Donkerbroek-Haule en
Erna Jansen Uitvaartzorg.
U BENT VAN HARTE WELKOM !

rookworst e.d. toevoegen en klaar
is uw snel te bereiden maaltijd. De
snert wordt bereid onder de strenge
voorwaarden van de Keuringsdienst
van Waren.
Mocht u onverhoopt een keer geen
snert wensen, een kleine gift wordt
zeer op prijs gesteld.
Namens het Bestuur
van de Stichting Snertactie
Om alvast te noteren in uw agenda:
de data van de snertacties.
7 oktober
28 oktober
18 november
9 december
13 januari
3 februari

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

Heeft u een leuk initiatief?
Dorpsbelang ontvangt jaarlijks van de gemeente een subsidiebedrag
van ca. €. 4.300,--.
Deze bijdrage is bedoeld om initiatieven op het gebied van leefbaarheid,
welzijn, sport, spel etc. te stimuleren.
Plaatselijke verenigingen, stichtingen en/of initiatiefgroepen die in
2017 (bijzondere) activiteiten gaan organiseren die de leefbaarheid
bevorderen kunnen hiervoor een subsidieaanvraag indienen.

17 maart

e-mailadres: dorpsbelang@donkerbroek.nl ,
Postadres Dorpsbelang, Herenweg 51, 8435 WP, Donkerbroek ,
telefoon 423750

7 april

Na uw opgave ontvangt u van ons een aanvraagformulier.

24 februari
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www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s
’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525
06 230699687
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
SINTRUMTSJERKE
Zondag 1 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Israëlzondag, koffiedrinken
Zondag 8 oktober
9.30 uur: da. L. P. Cnossen,
Oosterwolde
Bijzonderheden: geen
Zondag 15 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Zondag 29 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: bijbelzondag
Woensdag 1 november
zie Laurenstsjerke
Zondag 5 november
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: fruitdienst, koffiedrinken
LAURENSTSJERKE

Zondag 22 oktober
9.30 uur: da. N.M. Drop, Nieuwe
Pekela
Bijzonderheden: geen

Woensdag 1 november
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Dankdag voor
gewas en arbeid

Wieger Baas bij de Grote Baas
Zingend en vierend stil staan bij 25 jaar predikantschap. Dat
werd op 28 juni 2017 in Pro rege onder veel belangstelling
gedaan. Er kwamen stromen van mensen binnen, vele daarvan
kwamen van andere gemeentes waar Ds. W. Baas als dominee
heeft gestaan.

gebeurtenissen van de afgelopen 25
jaar te Nieuwe en Oude Horne,
Doezum en Donkerbroek. Wij als
gasten mochten meegenieten van
wat de beamer ons liet zien. Aan het
eind een praatje van Ds. W. Baas:

want dominee dat wilde hij worden.
Later had hij dit gevoel: God was
30cm uit zijn hoofd gezakt het was
nu in zijn hart en heeft zeker meer
waarde gekregen.

"De komende tijd zal ik moeilijk
kunnen zitten met alle veren in
mijn achterwerk, zo veel complimenten die ik gekregen heb deze
avond." Jammer voor veel dorpelingen, er kwam geen antwoord van
hem wat er toch allemaal in zijn
rugtas zat. "De afgelopen 25 jaar,"
werd door hem afgevraagd, "of het
allemaal goed gegaan is, laat ik aan
u allen, gij zijt de jury."

Met prachtige klanken van de
muziek en een potpourri van liederen uit de bundel van Johannes de
Heer. Het teken van geloof, hoop en
liefde, stond centraal in deze dienst.
Rust mijn ziel mijn God is Koning
was het lied door Ds. W. Baas uitgezocht, zo vertelde hij dat van Heit
en Mem zijn geloof kwam en dat
mem voor zijn gevoel het ware antwoord gaf waar hij mee verder kon

Deze avond was ook gelegenheid
om sprekers het woord te geven,
anekdotes, mooie en verdrietige
ervaringen werden opgehaald. Ook
werden deze avond kaarsen aangestoken ter herinnering aan al die

Diabetesweek huisartsenpraktijk
Donkerbroek 23 t/m 27 oktober 2017
Diabetes (ook wel suikerziekte genoemd) is één van de meest
voorkomende chronische ziekten in Nederland. Iedereen kan
het overkomen. In Nederland hebben al ruim 1,2 miljoen mensen de diagnose Diabetes.
Daarnaast lopen er nog veel mensen rond die de aandoening hebben
zonder het te weten. Om vroegtijdig diabetes op te sporen willen
wij onder andere voorkomen dat
de hoge bloedsuikerwaarden het
lichaam (vooral organen) beschadigen en klachten veroorzaken.

DORPSKRANT DONKERBROEK

Verschijningsdatum
Dorpskrant in
2017
Verschijning:
• Vrijdag 27 oktober
• Vrijdag 24 november
• Vrijdag 22 december

Daarom organiseren wij een diabetesweek in huisartsenpraktijk &
apotheek Donkerbroek (Herenweg
43). In deze week kunt u uw bloedsuiker en bloeddruk komen meten
en kunt u informatie krijgen over
deze aandoening. Wist u ook dat u
een groter risico op diabetes heeft
als diabetes type 2 bij u in de familie
voorkomt? Omdat er naast diabetes
ook veel hart- en vaatziekten voorkomen, kunnen wij tijdens deze
week ook uw bloeddruk meten.
U kunt tijdens de diabetesweek zonder afspraak uw bloeddruk en bloedsuiker komen controleren tijdens

het inloopspreekuur van de praktijkverpleegkundige op
•
Dinsdag 24 oktober 2017 van
10.30 tot 15.00 uur
•
Woensdag 25 oktober 2017 van
8.00 tot 12.00 uur
• Vrijdag 27 oktober 2017 van 10.30
tot 15.00 uur
Daarnaast organiseert de praktijkverpleegkundige samen met de diëtiste een voorlichting over diabetes
op dinsdag 24 oktober om 15.45
uur. Komt u ook? Bent u nieuwsgierig maar lukt het niet op bovenstaande tijdstippen? Bel dan gerust
naar de huisartsenpraktijk voor een
andere afspraak (0516-491250).

Collecte
KWF kankerbestrijding 2017
De collecte voor KWF kankerbestrijding in Donkerbroek/Haule
heeft dit jaar € 1444,63 opgeleverd.
Wij bedanken alle collectanten en
gevers voor hun steun. Dankzij jullie kan KWF zich weer inzetten voor
minder kanker, meer genezing en
een betere kwaliteit van leven.

Tsjerkeproat
Na de vakantie …
Ja na de vakantie starten we allemaal weer op. De één met meer zin dan
de ander.
De snertmensen gaan weer opnieuw in hun potje roeren om zo beiden
dorpen van snert te voorzien. En het liefst hebben we dan echt snertweer. Daarmee worden de verenigingen ruimer ondersteund. Maar wie
zelf met de snert loopt heeft dan waarschijnlijk niks met snertweer op.
De sportverenigingen starten weer. Wie dat wil gaat weer hard achter de
bal aanrennen. Heb je de bal dan trap je ‘m weer weg. Aan mij is het niet
besteed. Maar goed: je moet er van houden. Zo heeft elk een eigen sport.
Wie de eigen conditie en gezondheid wil verbeteren gaat weer wat vaker
een rondje maken. Bij de één is het tempo wat lager en bij de ander wat
hoger. Maar elk mens heeft een eigen tempo. En dat is prima.
De beide scholen zijn weer begonnen. Nu nog ieder apart. Maar er zijn
wellicht andere tijden op komst.
Het leven rondom en in Pro Rege begint weer. Looft den Heer zingt
weer haar lied en zoekt nog wel wat hulpstemmen want ze zingen mee
in de Kerstnacht.
De Bazuin en Excelsior toeteren weer dat het een lieve lust is. Toen
de Bazuin met de START in de Sintrumtsjerke haar partijtje mee blies
zagen we wel erg veel jeugd. En dat is natuurlijk prachtig. Looft den
Heer is er met recht jaloers op. De jongeren piepen anders dan de ouderen vroeger zongen.
De jongeren zijn weer welkom bij de clubs. Je hoeft helemaal geen lid
van de kerk te zijn want ieder is welkom. Of we genoeg bedreven zijn
om ieder ook dat gevoel “Je bent welkom” te geven, dat vraagt wellicht
nog wel wat oefening. Maar het is wel te leren. We zijn dan ook nog kerk
in ontwikkeling.
De CPB is begonnen met haar vergaderingen. Ook daar staan ze open
voor belangstellenden. Nieuwe sprekers en soms een vermakelijk programma dat de dames met buikpijn naar huis gaan. Het komt wel eens
voor, heb ik gehoord.
Zondag aan zondag komt de gemeente van Christus weer samen.
Meestal in de Sintrumtsjerke. Gemeente van Christus klinkt wel zwaar.
Maar ja zo heten we nu eenmaal en zo noemen we ons zelf dan ook.
Want we proberen zo goed en zo kwaad als dat gaat Jezus te volgen. “Als
ik wil weten Wie God is, kijk ik naar Jezus!” Je zou eens een kinderbijbel
kunnen kopen bij de Bruna en beginnen met lezen. Wie weet raken die
woorden je. Ga je toch denken dat je leventje eerder een gouden greep
is dan een samengeraapt bolletje cellen. “Vind ik ook mooier klinken
trouwens!”
Pauw schreeuwt elke avond de huiskamers binnen: “We gaan beginnen”.
Kom gerust op zondag eens binnen lopen. Meestal beginnen we om
09.30 uur. Heel soms om 11.00 uur. Later binnenkomen mag, maar we
kijken wel wat vreemd op. “We zijn ‘t niet gewend!” Je hebt wel kans dat
dominee zegt: “Goede morgen. Welkom. We waren al begonnen, Maar
schuif rustig aan. Wees welkom!”

DORPSAGENDA
SEPTEMBER:
30 Onzichtbaar Donkerbroek! (500 jaar Ooststellingwerf)
OKTOBER:
6 40 jier toanielselskip Spilersnocht: eenakters op locatie
7 40 jier toanielselskip Spilersnocht: eenakters op locatie
13 40 jier toanielselskip Spilersnocht: eenakters op locatie
14 40 jier toanielselskip Spilersnocht: eenakters op locatie
29 19:30 De Bazuin: Gouden koralen in de sintrumtsjerke
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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:

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

Is uw vloer ook nodig aan een opknapbeurt toe? Met het mooie weer kunt
u uw meubels makkelijker kwijt.
Laat dan in de zomermaanden
uw vloer schuren en krijg een gratis
onderhoudsset!

QUALITY PARKET GW SMITWEG 4 DONKERBROEK
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Deze zomer was
Donkerbroek Actief
Omdat een foto meer zegt dan 100 woorden een kleine collage van de activiteiten van
Actief Donkerbroek in de zomer van 2017
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T 06-27210720 A Schapendrift 28d Donkerbroek
E pauline4hair@gmail.com

OEDS DE JONG MACHINES
OEDS DE JONG

Mobiel: +31(0)6-11358064

‘t West 30
8435 VN Donkerbroek (NL)
Tel/fax: +31(0)516-463270
E-mail : info@oedsdejong.nl

WWW.OEDSDEJONG.NL
PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

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

drukkerij

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2
9241 WD Wijnjewoude

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

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

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

&

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:
Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek
(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal
0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Koelkasten
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Nachtdravers vest en zijn/haar witte
Nachtdraverssjaal. Wij waarderen
het enorm als de briefjes worden
ingevuld, zodat wij weer een leuke/
terechte Donkerbroekemer van het
jaar kunnen kiezen en leuke giften
kunnen geven.
De Nachtdravers hopen er weer
een leuk en gezellig seizoen van te
maken en we dat we weer iets kunnen betekenen voor ons dorp. In de
volgende dorpskrant zult u weer een
update lezen van de Nachtdravers.
Heeft u nog vragen dan kunt u altijd
contant opnemen met de voorzitter,
Sybrand Draaistra, 06-29935204.

Geachte
dorpsgenoten,
De zomervakantie is alweer voorbij,
dit betekend dat de Nachtdravers
weer gaan beginnen met vergaderen voor het winterseizoen.
Halverwege September hebben de
Nachtdravers hun eerste vergadering gehad. Helaas zonder Hessel
de Jong en Jelmer de Roos. Ze
zijn bedankt voor hun inzet bij de
Nachtdravers door middel van het
erelid vest van de Nachtdravers. Ze
kunnen zich vanaf nu ‘erelid van de
Nachtdravers’ noemen.
Voor Hessel de Jong en Jelmer de
Roos hebben de Nachtdravers uiteraard nieuwe leden gekregen. Maaike
Hoekstra, Wieneke Wiering, Melvin
van de Meulen en Nico de Boer zijn
vanaf September officieel lid geworden van de Nachtdravers.
Nog even een korte terugblik van
het afgelopen half jaar. Zoals iedereen weet hebben de Nachtdravers
niet stil gezeten. Zo zijn er nieuwe
vlaggenmasten geplaatst en hebben
we geprobeerd om subsidie te krijgen van de gemeente.
Na veel zaken te hebben afgehandeld bij de gemeente kregen we
vorig jaar eindelijk groen licht om
de vlaggenmasten te plaatsen aan
het begin van Donkerbroek. De
vlaggenmasten zijn 5 á 6 maanden
geleden geplaatst. De Nachtdravers
vinden dit één van de mooiste
giften die Donkerbroek gekregen
heeft. Ook hebben wij veel positieve reacties gekregen van dorpsgenoten. Die vinden dat de entree
van Donkerbroek alweer een stuk
mooier is geworden met de vlaggenmasten. Bedankt voor de positieve
reacties, dit waarderen we enorm.

Om te vergaderen zitten de
Nachtdravers in het ijsbaanhok, wat door de leden het
‘Nachtdravershome’ word genoemd.
Vorig jaar kwam de ijsbaanvereniging met het idee om het hokje op
te knappen, want de gemeente geeft
€300.000,- subsidie aan verschillende projecten in de gemeente. De ijsbaanvereniging en de Nachtdravers
hebben de koppen bij elkaar gestoken en hier veel energie ingestopt.
Er is een groot projectplan opgezet
voor de gemeente, er is een begroting gemaakt en er is een officiële
bouwtekening gemaakt door Jorrit
Kok. Er konden punten behaald
worden voor het projectplan d.m.v.
stemmers die in de gemeente
wonen. We hebben ons best gedaan
om voor iedereen een stempas aan
te vragen, zodat je op de dag kon
stemmen met het officiële stempas.
Helaas hadden wij te weinig punten
om voor subsidie in aanmerking
te komen. Wel zijn we heel trots
op alle Donkerbroekers die op ons
gestemd hebben. Ondanks dat je
kon stemmen door middel van een
stempas aan te vragen en op de dag
zelf naar Appelscha moest reizen,
hebben wij toch de meeste stemmen behaald van alle projecten, dus
ook de meeste punten van iedereen. Deze punten konden ons niet
hoger op de lijst krijgen om subsidie te krijgen. Wij zijn supertrots
op alle stemmers die speciaal naar
Appelscha gereisd zijn.
Het is u misschien al opgevallen
dat
de
welbekende
‘Nachtdraversenvelop’ in de dorpskrant zit. De envelop word in een
periode van 16 t/m 29 Oktober
opgehaald door de Nachtdravers.
Let op geef alleen de envelop
mee aan een echte Nachtdraver,
deze kunt u herkennen aan het

EVEN VOORSTELLEN . . .
Nog twee leden van het bestuur te gaan. Vandaag de beurt aan
penningmeester Martje Dongstra
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De Nachtdravers

Doe méér voor

MOLENS
molenfonds.nl

Koor zoekt
gastleden
CGZ “Looft den Heer” Don-kerbroek
gaat dit jaar meewerken in de kerstnachtdienst in de Sintrumtsjerke in
Donkerbroek.
Hiervoor zijn wij op zoek naar
enthousiaste zangers die er samen
met ons wat moois van willen
maken. Het is dus tijdelijk. We gaan
starten met het kerstrepertoire op
dinsdag 10 oktober. U bent van
harte welkom op 10 oktober om
19.45 uur in Pro Rege.
Tevens willen we U/jullie uitnodigen
voor de avonddienst op 8 oktober in
“De Bining” in Haulerwijk. Aanvang
19.00 uur. Het thema voor deze
avonddienst is “Wereldmuziek”
“Looft den Heer” neemt U mee
op reis door de wereld en laat U
liederen uit verschillende landen
horen. Elk land heeft zo zijn eigen
liederen om God te loven, prijzen en
te aanbidden.

Het einde van september is daar en
het vakantiegevoel verdwijnt langzaam aan. Meewarig denkt men dan
terug aan de zakkende avondzon
in toeristischer oorden. Gelukkig
is de bijnaam van Donkerbroek
niet voor niets “de parel van het
noorden”.
Wanneer je eens rustig gaat zitten en kijkt naar ons dorpje zie je
dingen die je nog nooit eerder zag.
Waar komt een mens meer tot rust
dan op een bankje? Daarom deze
keer: De Zes bankjes op bijzondere
plekken, met een goed verhaal, of
met een mooi uitzicht.
De rolstoelvriendelijke bank
bij de Ir. L.G. Waltherbrug.
Sinds mei 2016 is Donkerbroek de
trotste eigenaar van een mooie rolstoelvriendelijke bank. Echter is de
bank die er nu staat al bank nummer 2. Iemand wilde namelijk zelf
de eigenaar zijn van bank nummer
1 en nam hem mee. Best begrijpelijk, maar misschien de volgende
keer even vragen. Dat zit wel zo
lekker.
De bank met het wapen
van Donkerbroek
Naast de hoofdbrug van Donkerbroek
staat al jaren de gemetselde bank
die door de Nachtdravers aan het
dorp is aangeboden. Het uitzicht op
de vaart is er mooi zo over het “de
Vroome-trappetje”. Dit zogenaamde
eenden-trappetje is vernoemd naar
Marianne de Vroome die zich in 98
hard maakte voor dit mooie plekje
in het dorp.
Het prikkelbare bankje
Wanneer iemand niet stil kan zitten zegt men: “Heb je mieren in
je broek?” In Donkerbroek heb je
waarschijnlijk eerder te maken met
een bosschage die je derrière kietelt.
Om je billen lekker te laten rusten
op dit bankje aan de Vicariestraat,

moet je eerst je handen laten wapperen.
Het plein op de oude tramweg
Donkerbroek kreeg een nieuwe weg
met een nieuw plein. Een echt plein
is natuurlijk niet compleet zonder
bankje. Hoewel het uitzicht misschien niet gelijk op een ansichtkaart komt, is het toch een mooi
idee dat waar je nu zit niet zo lang
geleden auto’s optrokken tot 80
km/u. Dan zit het er nu toch ineens
een stuk rustiger.
De reservebank van SV Donkerbroek
Soms ben je zo lekker bezig, maar
dan slaat halverwege de tweede helft
de kramp toe. Het is nog maar de
start van het seizoen, dus niks om
je voor te schamen. Gelukkig is daar
dan de reserve bank.
Bank aan
de vijver
Midden in het bos Ontwijk is er de
alom bekende vijver. Het paadje er
naar toe is wat dicht gegroeid maar
het zit er heerlijk. Wat opvalt is het
bordje dat bij het eiland staat. Wat
zou er op staan? Een klein mysterie
waar vele dorpsbewoners niet 1,2,3,
het antwoord op weten, want de
tekst is vanaf de bank niet meer te
lezen. Mocht je willen fantaseren
wat er op het bordje staat dan volgt
er nu een spoiler: Na een kleine
zoektocht blijkt de tekst op het
bordje als volgt te zijn:
Salix Sepulcralis ‘Tristis’
(Treurwilg)
Aangeboden t.g.v. het 75-jarig jubileum
Friese Bond van Plattelandsvrouwen
afd. Donkerbroek
15 september 94
Benieuwd waar de bankjes staan?
Bekijk dan de kaart op de facebook
pagina van Op’e Hichte

50 jaar
Donkerbroek in het nieuws

met veel plezier dit werk gedaan, 45
jaar lang. Sinds 1999 woon ik weer
in Donkerbroek.”
Wat zijn je hobby’s Martje?
“Ik mag heel graag wandelen en
fietsen. Tuinieren is ook altijd een
grote hobby van mij geweest, maar
aangezien ik in mei een nieuwe
heup heb gekregen lukt dat nu even
niet en moet ik dat aan een tuinman
overlaten. Verder houd ik van puzzelen en lezen.”
Waar word je gelukkig van?
Het antwoord is kort maar krachtig:
“ Gezondheid is echt het grootste
geluk!”

Wie is Martje?
“Ik ben Martje Dongstra. Geboren
op Petersburg in Donkerbroek.
Eind jaren zestig ben ik de verpleging in gegaan in Heerenveen.
In die tijd ging je dan intern, dat
was verplicht.Binnen tien minuten

moest je aanwezig kunnen zijn in
het ziekenhuis. Ik begon met de
verpleegopleiding A en daarna heb
ik vele specialisaties gedaan en ben
ik in meerdere functies werkzaam
geweest. Ik heb tot mijn pensioen

En waarom ben je bij de krant
en sinds wanneer?
“In maart 2007 ben ik gevraagd
het stokje over te nemen van Jan
Tuinstra. Hij was penningmeester
dus automatisch werd ik ook penningmeester. Ik doe het graag en
breng de rekening voor de advertenties zelf rond. Per auto, op de
fiets of lopend. Dat is goed voor de
sociale contacten maar ook voor de
conditie. Alleen als het te ver weg
is gaat er een rekening per post de
deur uit.”
Tot zover het even voorstellen van
Martje Dongstra. De volgende keer
is de beurt aan…...

Bron: Friese Koerier 5 augustus 1967

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

SEPTEMBER 2017

10

verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen
verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

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

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
verschil-

zijn 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.

Voor al uw:

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

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

Houthandel
Waskemeer
Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer
E-mail:
info@handelsondernemingvisser.nl
Tel: 06-43507998

VUREN HOUT
SLS kopmaat 38*89 mm . . . .
(lengtes van 600 cm voorraad)
SLS kopmaat 44*69 mm . . . .
(lengtes van 540 cm voorraad)
Goede kwaliteit panlatten,
kopmaat 21*48 mm . . . . . . .
(lengtes van 540 cm voorraad)

. . . . . . . . . .

€ 1,30/m

. . . . . . . . . .

€ 1,25/m

. . . . . . . . . .

€ 0,42/m

PLAATMATERIAAL
OSB-3 platen, dikte 9 mm, plaatafmeting 2800*1198
mm: per stuk € 12,50 (voorraad)
Underlayment platen, plaatafmeting 2440*1220 mm: per
stuk € 28,00 (voorraad)
Op aanvraag meerdere kopmaten, plaatmateriaal,
gipsplaten, isolatie leverbaar

Openingstijden:
Vrijdag en zaterdag
van 8.00 tot 18.00 uur
(overige dagen:
's avonds op afspraak)
Bezorgen gratis binnen
straal van 10 kilometer,
daar buiten in overleg!

TUINHOUT
Geïmpregneerde planken,
kopmaat 16*140 mm, per meter: . . . . . . . . .
(op bestelling)
(lengtes 3000/3600/4000/5000 mm mogelijk)

. .

€ 1,00

Bestellingen of prijsaanvragen per mail naar:
info@handelsondernemingvisser.nl
of telefonisch maandag t/m donderdag vanaf 17.00 tot
21.00 uur mogelijk, vrijdag en zaterdag gehele dag
(Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig)

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde
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Zandblauwtje
Latijnse naam: Jasione Montana
Fryske namme: Blau Knopke
heb ik niet kunnen vinden. Het
Montana wel en dat betekend uit
de bergen afkomstig. Het geeft dus
in feite de groeiplaats weer, droog
en schraal. In het Fries heet de
plant Blau knopke. Het zandblauw-
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voor de plant. Ik was bang dat de
gemeente de berm zou maaien en
zo de plantjes zouden verdwijnen,
maar gelukkig heeft de trekker
chauffeur ze laten staan. Ook staat
er op dit moment Vlasleeuwebekjes
te bloeien met de opvallende gele
kleur, ook die heeft hij gespaard.
Misschien het nieuwe beleid om
alles wat bloeit in de berm te laten
bestaan. Er lopen proeven om zo de
invasie van de Eikenprocessierups
te bestrijden. Op de bloeiende planten leven bepaalde insecten die de
larven van de processierups verorberen. De proeven geven een gunstig beeld, misschien is dat ook
bij de gemeente bekend. Het zandblauwtje is ook een geliefde plant
voor meerder soorten insecten.

tje behoort tot de familie van de
Klokjes, hoewel de bloem totaal
niet op een klokje lijkt. De plant is
twee jarig en verspreidt zich door
het zaad.
In de berm langs het Bovenveld
vond ik enkele planten met de
opvallende blauwe kleur die daar
stond te bloeien. Het bleek de plant
Zandblauwtje te zijn. Heel kenmerkend is voor de soort dat ze in
een groepje staan bijna, een pol
vormend.

De plant wordt zo ongeveer 30 centimeter hoog en de bloem is dus
helderblauw en is bolvormig van
kroon bladeren. Aardig is te weten
dat in Groningen de plant trommelstokkien wordt genoemd. De
stengel is behaard en heeft alleen
aan het begin blad, bij de top is
het blad afwezig. De aanwezige bladeren zijn ook sterk behaard. De
bloeitijd is van eind juni tot begin
september. Ze verlangen een schrale
zandgrond.

Foto’s Marga

Wordt die te voedselrijk dan verdwijnt ze al gauw. Op de plaatsen waar deze staan is de berm
afgeplagd en is zo de voedselrijke
bovenlaag verwijdert. Hier bleef
dus een schraal voedselbed over
en dan zorgt de natuur er voor
dat de omstandigheden gunstig zijn

Voor een verklaring van de Latijnse
naam heb ik het volgende gevonden, het Jasione is een afgeleide
van genezing. Dat betekent dat het
vroeger gebruikt werd in de geneeskunde. Waarvoor het gebruikt werd

Ogympische Spelen SV Donkerbroek
Hoewel de Olympische Zomerspelen nog een paar jaar op zich
laten wachten, werden afgelopen zaterdagavond in Oosterwolde
de Ogympische Spelen georganiseerd.
Organiserend vereniging SV
Donkerbroek liet al hun gymnasten uitkomen bij deze Ogympische
gebeurtenis. Nadat de oudste deelnemers, de Senioren gymnasten,
met de fakkel aankwamen om het
vuur te ontsteken konden de spelen beginnen! Op het evenement
kwamen verschillende gymsporten
ten tonele. Dat Freerunnen een
Ogympische sport zou worden, had
iedereen natuurlijk al verwacht.
Met sensationele sprongen,
backflips en vlucht elementen ontvingen de deelnemers
luid gejuich van het massaal
toegestroomde publiek. De
wedstrijden Freerunnen werden gehouden in drie leeftijdscategorieën, die elk voor

hun eigen spektakel en theater
zorgden. De jongste deelnemers,
de Peutergroep, gaf een prachtig
voltige optreden : met hun (stok)
paarden sprongen zij over hindernissen heen. De Kleutergroep deed
mee aan de zwemwedstrijd, en al
moesten zij nog wel zwembandjes
dragen: hun prestaties waren ongekend. De overvolle tribunes gaven
luid applaus. Ook de Jongens- en

Meidengym groepen konden op
waardering van het publiek rekenen. Zij draaiden hun hand niet
om voor overstapjes naar andere
disciplines en daarom zagen we
in de verschillende leeftijdscategorieën naast turnen ook deelnemers
die volleybal en basketbal deden.
Het niveau was ook hier hoog! De
verbluffende openings- en sluitingsceremonies werden gehouden door
de afdeling Acrogym. Prachtige
menselijke piramides en spectaculaire salto's maakten deze sport een
oogstrelend schouwspel. Aan het
eind van deze avond vol spannende
wedstrijden kregen álle deelnemers een schitterende medaille
mee naar huis. Een geslaagde
avond voor de afdeling gymnastiek van SV Donkerbroek!!
Foto’s van
Martine Hooijenga-Le Duc

40 jier toaniel Donkerbroek!
Dat fiere wy op 6, 7, 13 en 14 oktober mei: in teaterrûntsje, 3 ienakters, 3
lokaasjes! It begjint om 19.45 of 20.00 oere, sjoch goed op jo kaartsje wêr
en hoe let. € 10,- it kaartsje ynklusyf kofje/tee & wat lekkers. Jo kinne in
kaartsje keapje yn de foarferkeap (set ûtein 18 septimber) by Bloemenhuis
Carin of Pand2 en net op de jûn sels . Op in jûn kinne der op syn heechst
120 minsken genietsje fan de ienakters dus…net stinne mar hinne! fol =
fol Tink der goed om by hokker lokaasje of jo begjinne moatte. Dit stiet op
it tagongsbewiis!
Kafé Donkerbroek: Begjin 19.45 oere
Couplaza: Begjin 20.00 oere
Laurenstsjerke: Begjin 20.00 oere
It is net nedich om betiid oanwêzich te wêzen. Elke foarstelling hat maksimaal 40 taskôgers. Der is dus foar elk in goed plakje :-) Jo rinne fan de
iene lokaasje nei de oare. Mochten jo min op ‘e foet wêze dan kinne jo mei
eigen ferfier fan lokaasje nei lokaasje ride. Mei mooglik makke troch: HSM
Sportveldonderhoud en Gazonbemesting.nl
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RINZE KOOTSTRA
TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

WILT U WETEN WAT RINZE
VOOR U KAN BETEKENEN?

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

Wij verwijzen u dan graag door
naar onze website, maar bellen
kan natuurlijk ook gewoon.

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

Openingstijden: maandag 13.00-20.00 uur
dinsdag 9.00-15.00 uur
woensdag 9.00-15.00 uur
donderdag 9.00-15.00 uur
vrijdag 9.00-15.00 uur
zaterdag gesloten

Schapendrift 6a - Donkerbroek - Tel. 0516 491550
Tevens is het mogelijk een afspraak te maken via:
www.1kapper.nl

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
laminaat, P.V.C., vin

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren

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

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

• PVC en isolatie
• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

www.visser-stoffering.nl
Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES
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Laatste schooldag & musical De Peggebult
Donderdag 20 juli hebben we het schooljaar 2016/2017 op de
Peggebult feestelijk afgesloten. Met hulp van de Klankenkaravaan
hebben we een themadag georganiseerd met als thema Afrika.

’s Morgens werden de kinderen van
groep 8 die verkleed waren als dieren uit Afrika, een leeuw, zebra, aap,
olifant, flamingo, tijger, veilig in
een kooi naar school gebracht.Bij
Pro Rege werden de “wilde dieren”
opgewacht door de kinderen van
groep 1 t/m 7 om ze veilig op school
te brengen.
Daarna zijn er in alle groepen workshops Afrikaanse dans en muziek
gegeven. Voor het einde van de
schooldag waren alle ouders uitgenodigd. De ouders konden genieten
van de optredens van alle vier de

klassen. Het waren mooie optredens
met dans, muziek en zang.
Daarna was het afscheid nemen van
groep 8, de kinderen moesten door
hoepels klimmen om op die manier
de school letterlijk en figuurlijk te
verlaten, “op te hoepelen”.
Nadat iedereen ze een hand had
gegeven werden ze weer als “wilde
dieren” in de kooi opgesloten en
weggebracht om van hun welverdiende vakantie te kunnen gaan
genieten. Een geslaagde laatste
schooldag om op terug te kijken

en iedereen werd een goeie vakantie toegewenst en de kinderen van
groep 8 ook heel veel plezier op hun
nieuwe school toegewenst.
Musical “WINDKRACHT 8”
van groep 7 en 8.
De kinderen van groep 7 en 8 van
CBS de Peggebult hebben met de
musical “Windkracht 8” de wind

door Pro Rege in Donkerbroek laten
waaien. Acht jaren basisschool werden door korte sketches op toneel
gebracht voor een volle zaal met
mensen.
Van de 1e schooldag waaiden ze
naar dikke vrienden op school door
naar de zwemles met een “enge”
badmeester. Van een specialist die

alle problemen oplost fietsten ze
naar de verkeersles van agent de
Reus. Natuurlijk kwam het kledingprobleem ook aan de orde “moeder wat moet ik aan vanavond”?
En als laatste het musicallied
“Windkracht 8”, daarna werden alle
spelers bedankt en beloond met een
rode roos en kon iedereen na een
geslaagde avond weer naar huis.

Laatste schoolweek van ‘t Starblok
’t Startblok sluit het jaar gezellig af. De laatste week van het
schooljaar stond in het teken van afscheid nemen.
Dit begon op donderdagavond 13
juli met de afscheidsmusical ‘Herrie
op het eiland’, gespeeld door de
leerlingen van groep 7 en 8 van
obs ’t Startblok. Voor een zaal vol
met ouders, familieleden en overige
belangstellenden speelden de leerlingen (na weken oefenen op het
toneelspel, het leren van de liedjes
en dansjes, zoeken van passende
kleding en niet te vergeten het regelen van het decor) een fantastische
musical.
De afscheidsmusical was een doldwaas avontuur waarin elke leerling
een duidelijke eigen rol kon neerzetten. Waar samenwerking essentieel is en uiteindelijk blijkt dat niets
is wat het lijkt!
Op woensdagavond 18 juli werd
alvast afscheid genomen van de leerlingen van groep 8. Traditiegetrouw
gingen de leerlingen en leerkrachten een leuke activiteit ondernemen.
Dit jaar was er gekozen om te gaan
bowlen in Wolvega. Bij terugkomst
in Donkerbroek stonden de ouders
van de leerlingen al te wachten. De

leerkrachten van groep 8 hadden
voor elke leerling een persoonlijk
woordje en een afscheidscadeau.
En toen werd het vrijdag 21 juli.
Echt de allerlaatste schooldag van
het schooljaar. Groep 8 had samen
met de oudervereniging deze dag
georganiseerd. Na vele jaren een
pleinfeest, werd dit jaar gekozen
voor een vossenjacht. De leerlingen
van groep 8 stonden her en der in
de nieuwbouw verstopt. De overige
leerlingen ging in groepjes op zoek
naar de pakketbezorger, de postbode, de automonteur, een bejaarde,
de tuinman, de soldaat, de sporter,
de glazenwasser, de wasvrouw, de
visser, de soldaat, een zwerver, een
boer en de huisvrouw. Nadat alle
vossen waren gevonden, moesten de
leerlingen van de verkregen letters
een woord vormen.
Vervolgens had de oudervereniging
voor alle leerlingen een bakje patat
klaar staan.
Langzaam aan liep de morgen ten
einde en kwam toch het onvermijdelijke moment: het nemen van

afscheid. Eerst werd oudervereniging-moeder Geeske bedankt voor
haar jarenlange inzet voor school.
Twee leerkrachten gaan ook ’t
Startblok verlaten. Meester Nico
heeft het afgelopen jaar lesgegeven
aan de kleuters en aan groep 4-5.
Hij gaat volgend schooljaar aan de
slag op andere Comprix-scholen.
Juf Esther heeft na 4 jaar groep 7-8
op ’t Startblok gekozen voor een
nieuwe uitdaging in het voortgezet
onderwijs.
Tot slot gleden de leerlingen van
groep 8 via een buikschuifglijbaan
het schooljaar uit op weg naar een
nieuwe fase in hun onderwijsloopbaan. De leerlingen waaieren verschillende kanten uit: naar het
Stellingwerf College, het Liudger,
het Nordwin College, het Drachtster
Lyceum en Van Haersmasingel.

Een groepje vindt vos Anna (de tuinman)

Tot slot konden leerlingen, ouders
en leerkrachten elkaar een fijne
vakantie wensen.

Fragment uit de musical - Gangster Johnny Penoza (Kars Houwing)
zingt een romantisch liedje voor zijn schatje.

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL
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HAVEMAN
Voor nieuw-, Verbouw
en renoVatie

Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

MEESTER GEERTSWEI 1, WIJNJEWOUDE
OPENINGSTIJDEN:
Ma.
13:00 – 17:30
Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30
Wo.
13:00 – 20:00
Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
Za.
Gesloten
Een afspraak maken doet u telefonisch: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

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

h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk

www.postmahoveniers.nl
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Fonds Ooststellingwerf
geen onverdeeld succes

Ondernemers
Donkerbroek,
Begin juli hebben we u, middels een brief, verzocht om een bijdrage te leveren voor de braderie
op 22 juli in Haulerwijk.
De vrijwilligers van de afdeling Donkerbroek zijn
vervolgens bij u langs geweest om een bijdrage.
Het resultaat was overweldigend.
Met elkaar heeft u in Donkerbroek er voor gezorgd dat onze vrijwilligers ook het komende jaar weer iets kunnen betekenen voor de
mensen met een fysieke beperking in onze dorpen.
Namens alle vrijwilligers van de Zonnebloem in Donkerbroek,
Waskemeer, Haule en Haulerwijk hartelijk dank!
Vriendelijke groet,
Lambert van dijk

2e Gouden Koralen
avond van de Bazuin
Houdt u/jij van zingen en muziek?
Kom dan op zondagavond 29 oktober naar het Gouden Koralen uurtje
van Bazuin. Van een psalm tot
een opwekkingslied alles komt deze
avond voorbij.

Fonds Ooststellingwerf, een fonds voor projecten door de burgers, verdeeld door de burgers, zo werd het tenminste gebracht.
U kent de naam van het fonds ongetwijfeld aangezien 2 projecten uit Donkerbroek flink hun best hebben gedaan om zoveel
mogelijk dorpsgenoten hiervoor naar de stembus te krijgen.

Project één was de aanleg van een
multifunctioneel sportveld. Project
nummer twee was de renovatie van
het ijsclubgebouw dat ook dienst
gaat doen als vergaderruimte voor
de Nachtdravers.
Dat de 2 projecten flink hun best
hebben gedaan bleek wel uit het
feit dat van de 800 mensen, 100
uit Donkerbroek kwamen om te
stemmen. Het was dan ook niet
verrassend dat de twee projecten uit

Donkerbroek de meeste publieksstemmen kregen. Wat wel gek was
dat het project met de meeste punten van het publiek geen subsidie
kreeg van Fonds Ooststellingwerf.
Hoe dat kan, zocht de redactie van
Op’e Hichte uit.
Naast de publieksstemmen was
er een, bijna nergens duidelijk
genoemde, adviescommissie die ook
haar advies gaf. Deze beoordeelt
de plannen op 9 onderdelen zoals:
duurzaamheid, toegankelijkheid,

enz. Per onderdeel konden 4 punten
worden toegekend door de commissie. Na deze 9 x 4 punten mocht het
publiek daarnaast ook nog 4 punten
toe kennen.
Door deze verhouding in stemkracht
kon het dus zo zijn dat het project
met de meeste publieksstemmen
niet hoog genoeg eindigde om nog
geld te kunnen ontvangen. Best gek
voor een fonds dat ogenschijnlijk
door het publiek mag worden verdeeld. Wethouder van Esch, gaf op
de publieksdag aan dat het stemmen door het publiek erg belangrijk was. Echter drie dagen later
gaf van Esch, na vragen van Op’e
Hichte, aan geen geld toe te “willen
en kunnen” kennen aan het initiatief van IJsclub Donkerbroek en de
Nachtdravers. Ook een symbolische
tegemoetkoming zat er niet in.
Er wordt tijdens de evaluatie goed
gekeken hoe de stemmen van de
burgers een eventuele volgende
keer beter kunnen worden ingepast.
Donkerbroek staat gelukkig niet
helemaal met lege handen, het
multifunctionele sportveld krijgt
namelijk wel het volledige bedrag
van €32.469 toegekend. De ijsclub
zal om haar plannen te kunnen realiseren elders geld bij elkaar moeten
sprokkelen. Zo doet de ijsclub dit
jaar weer mee met de snert actie en
hoopt zo een deel van het geld bij
elkaar te kunnen krijgen.

IK VOEL ME BETER
DOOR JOU!
WORD COLLECTANT. HELP MS-PATIËNTEN.

KOM IN ACTIE EN GA
NAAR MSCOLLECTE.NL

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de
landelijke huis-aan-huiscollecte om
geld in te zamelen voor onderzoek
naar de ziekte Multiple Sclerose.
MS is een chronische ziekte van het
centrale zenuwstelsel. In Nederland
hebben meer dan 17.000 mensen
MS, en jaarlijks krijgen 800 mensen
de diagnose. De eerste ziekteverschijnselen openbaren zich meestal
tussen het 20e en 40e levensjaar en
het is de meest invaliderende ziekte

onder jonge mensen in Nederland.
Veelvoorkomende klachten van MS
zijn moeheid, oogklachten, krachtverlies, coördinatiestoornissen,
blaasproblemen en gevoelsstoornissen.
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet
waardoor MS veroorzaakt wordt en
hoe het genezen kan worden. Met
de opbrengst van de collecte investeert het Nationaal MS Fonds in
innovatieve onderzoeken om MS te

genezen.
Wil jij dat mensen met MS
zich beter voelen door jou?
Word collectant. Help MS-patiënten.
Collecteren is niet moeilijk en kost
maar 2 uur van je tijd. En het is nog
leuk ook.
Kijk op de website www.mscollecte.
nl voor meer informatie en meld je
snel aan. Samen staan we sterker
tegen MS!

Naast de samenzang zal de Bazuin
ook enkele stukken ten gehore
brengen. Het belooft net als de vorige keer een prachtige avond te worden! Wij hebben er zin in en hopen
dan ook vele van u te begroeten
op 29 oktober om 19.30 uur in de
Sintrumtsjerke!
Bazuin nieuws
Op 11 september is de Bazuin
van start gegaan met de 1e repetitie. Er staat weer van alles op
het programma van de Bazuin. Op
30 september zullen Reboelje en
de Bazuin van zich laten horen
tijdens alle activiteiten rond 500
jaar Ooststellingwerf. 29 oktober

organiseert de Bazuin een Gouden
Koralen avond. De repetitie’s staan
nu al in teken van het concours
in de Lawei op 18 november. Een
koraal en 2 “grote” werken moeten er worden ingestuurd. Dirigent
Sijtze van de Hoek heeft 2 prachtige
werken uitgezocht “The Dark side
of the Moon” en “Broken Sword”
... weer een mooie uitdaging voor
muzikanten en dirigent!
Lijkt het u of jou ook leuk om
muziek te maken? Kom dan eens
langs op maandagavond van 19.45
tot 21.45 uur of neem contant op
debazuindonkerbroek@outlook.
com
En dan om alvast in u agenda te
noteren: 17 februari 2018 houdt de
Bazuin haar jaarlijks concert.
Wilt u meer van ons weten of van ons
op de hoogte blijven volg ons dan op
facebook DeBazuinDonkerbroek

Gratis “probeer-lessen”
trekharmonica in Jubbega
Trekharmonicavereniging Paulus Jakje heeft voor het komend seizoen
weer plaats voor nieuwe leden. Om te kijken of het een geschikt instrument voor je is, stellen we je in de gelegenheid om dat uit te proberen.
Er is een gratis les gepland op 3 oktober. Ook een trekharmonica wordt
dan beschikbaar gesteld. Om trekzak te kunnen spelen is kennis van het
notenschrift niet direct nodig. Heb je zin in een leuke vrijetijdsbesteding
in de winterperiode en twijfel je of dit echt iets voor je is, meld je dan
aan ( ook voor verdere informatie) op tel. 0513 463320 of 0513 851228.

Hjerst Rintocht Waskemar
Op zaterdag 7 oktober is er opnieuw
gelegenheid om de prachtige omgeving van Waskemeer te verkennen.
Er zijn twee volledig bewegwijzerde
wandeltochten uitgezet van 12,5 en
ruim 25 kilometer.
Wandelaars kunnen genieten van
het veen ontginningsgebied. Het
veelzijdige landschap kenmerkt
zich door wijken, vaarten, lanen,
bos, heide en uit-geveende plassen. De rijke flora en fauna nodigen uit tot een ontdekkingsreis.
Tijdens deze reis wordt u gastvrij
ontvangen op een boerenbedrijf in
de omgeving waar koffie, thee en
een broodje voor u klaar staan. De
25 km wandelaars zetten hun reis
voort naar unieke architectonische
monumenten, wandelend langs de
gevels komen lang vervlogen tijden
tot leven. Maak deze ontdekkingsreis en kom op 7 oktober naar
Waskemeer
De inschrijving en de start vinden
plaats bij het dorpshuis `t Ald Leger,
Leidijk 42 A, tussen 9 en 10 uur de
25 km, tussen 9.30 tot 10.30 uur de
12.5 km. Voor meer informatie kunt
u bellen met nummer 0516-422248.
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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
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

Drukwerk
KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

Donkerbroek - Tel. 06-55928119 - www.vishandelvandermeulen.nl

Gerookte vis
Verse vis

Gebakken vis
Zoute haring

WOENSDAG VAN 10.30 TOT 12.30 UUR
OP PARKEERTERREIN BIJ PINAUTOMAAT HERENWEG 46
ZATERDAG VAN 10.00 TOT 17.00 UUR
BIJ COOP SUPERMARKT BOONSTRA

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

bvk
GRAFISCH
VORMGEVER

Oog voor
kwaliteit!

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

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

Professionele voetverzorging
Gediplomeerd
Aantekening diabetische voet
Pedicure
Aantekening reumatische voet
voetverzorging
Lid Provoet
Alma van der Meulen Voetverzorgingsproducten
Praktijkruimte begane grond
Meester Geertswei 36
Garantie
9241 GL Wijnjewoude
Ook bij u thuis
Cadeaubonnen verkrijgbaar
Behandeling volgens afspraak
Telefoon 0516-480895
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Zilver voor Tristan Bangma op het
WK paracycling op de weg in Zuid Afrika
Van 31 augustus t/m 3 september stond het WK paracycling op
de weg op het programma in Pietermaritzburg in Zuid Afrika.

Vrijdag 1 september stond Tristan
met zijn piloot Patrick bos aan de
start van de tijdrit. Halverwege
lagen ze nog op de 2e plaats , maar
die bleek niet vast te houden.

op 10 sec van het podium. Dit was
toch wel een teleurstelling maar
snel de knoppen omgezet , want
zondag 3 september waren er nieuwe kansen op de wegwedstrijd.

Ze pakten uiteindelijk een 4e plaats

Het parcours van de wegwedstrijd

was een pittig rondje met veel klimwerk, welke 18 keer afgelegd moest
worden. Na enkele uitvalspogingen slaagde het Britse tandemkoppel erin om ruim 1 minuut voorsprong te pakken. Maar toch wist
het peloton hen weer terug te halen.
Iets voorbij half koers ontsnapten
de Colombianen , en daarna wou
eigenlijk niemand hen terug halen.

Zo pakten de Colombianen verdient
de wereldtitel en daarachter wisten
Tristan en Patrick de pelotonssprint
te winnen en zo de zilveren plak te
pakken. Tristan en Patrick waren
toch wel teleurgesteld want ze voelden zich goed en de wereldtitel was
dichtbij.
Desondanks is zilver als eerstejaars Tandemkoppel een fantastisch

resultaat. En voor Tristan in het
bijzonder, als je bedenkt dat hij
3 jaar lang trainde als baansprinter en zich focuste op de 1 km
met Teun Mulder met Goud op de
Paralympische spelen als eindresultaat. En nu een jaar later gewoon
zilver op de wegwedstrijd, welke een
geheel andere discipline is en een
geheel andere training vergt.

Leuke start seizoen 2017-2018
van de CPB ‘een reisje‘!
Na een valse start met een rondje N381, verliep de reis ondanks
de harde wind, halve bomen die over de weg vlogen en takken onder de auto, voorspoedig. We arriveerden op tijd bij de
Indonesiche dierentuin Taman in Kallenkote.
Daar werden we ontvangen met lekkere koffie met spekkoek waarna we
op eigen gelegenheid de dierentuin
mochten bezoeken.
Na een uurtje in het mooie winderig
park te hebben rondgekeken en ons
te hebben verbaasd over die mooie
exotische dieren die zich verstopten
voor de wind maar toch nog te zien
waren zoals: opgerolde ottertjes in
een pot, vogeltjes stijf tegen elkaar
aangedrukt, alle grote katten in hun
nest, was het prettig om ons in de
grote ontvangsthal te verzamelen
voor het voedermoment.
Door de harde wind was het niet
verstandig om de grotere dieren uit
hun comfortabele huis te lokken,

maar in de kas waren ook dieren te
bewonderen. Al waren het niet de
dieren die wij als huisdieren zouden
willen. Na afloop van het voederen
van de insecten en het bewonderen van de kruidenkas was er een
drankje met een echte Indische versnapering.
Daarna was het tijd om te vertrekken voor de lunch. Gezien de
windkracht was een picknick nu
geen goede optie, dus besloten we
ons geluk in de
schaapskooi te
proberen.
We
werden allerhartelijkst ontvangen. Het was er

beregezellig! Bij ons vertrek werd
ons allemaal tot onze grote verrassing ook nog een prachtig boek
aangeboden!
De reis werd voortgezet richting
Doldersum. Daar werden we verwacht bij Grenzeloos en zo. Na
de koffie met gebak werden we
uitgenodigd voor een workshop percussie. Tegen de verwachting van
sommigen van ons in, werd dit een
groot succes! Veel hilariteit maar
ook leuk samenspel en goede resultaten.
We besloten de dag daar met een
heerlijk diner! Een waardig besluit
van deze leuke
winderige dag!
Een veel gehoorde opmerking
was: ‘dit is voor
herhaling vatbaar’!

Fotokalender Donkerbroek
2018 met 13 foto’s
De nieuwe uitgave van de fotokalender Donkerbroek is bijna klaar. Met
het oude foto-materiaal is weer een prachtige kalender samengesteld
met foto’s uit de afgelopen eeuw. Op de voorkant van de kalender een
foto van postbode Jan Sikkema. In de komende weken zal de opmaak
van de kalender worden afgerond. In de maand november wordt door
leden van De Bazuin begonnen met een deur-aan-deur verkoop om
deze kalender in ons dorp aan de man/vrouw te brengen. Mede door
deze actie hoopt De Bazuin geld binnen te krijgen voor het vernieuwen
en verbeteren van hun instrumentarium.

dorpskrant.donkerbroek@gmail.com
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PEDICURE HISKE
-GEDIPLOMEERD
-LID VAN PROVOET
-AANTEKENING DIABETES
-GESPECIALISEERD IN KALKNAGELS

HISKE DE HAAN
DORPSSTRAAT 14 / HAULE / 0516-422741 / 06-46036461

LEG UW VOETEN
IN VERTROUWDE HANDEN

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!

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

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!

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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Smartlappenkoor Kommer
en Geklach in Donkerbroek
Het smartlappenkoor KOMMER EN GEKLACH uit Spanga
met begeleiding van meerdere trekzakken verzorgt al jaren eens
per jaar een gezellige meezing middag in café de Veehandel in
Spanga.
Op zo’n middag zingt het koor met
begeleiding van de trekzakken en
met een dirigent allemaal liedjes
van vroeger. Dit kan variëren van
Ketelbinkie tot Brandend Zand.
De bezoekers van het café krijgen
allemaal een tekstboek en het is
de bedoeling dat iedereen uit volle
borst meezingt.
Kommer en Geklach is een zeer
enthousiaste groep dames en heren
die zich voor de gelegenheid extra
mooi kleden.

Nadat we hier een aantal keer bij
aanwezig zijn geweest en hier erg
van hebben genoten leek het ons
een goed idee om te proberen deze
groep in Donkerbroek uit te nodigen. En natuurlijk is er dan maar
één locatie hiervoor geschikt en
dat is ons eigen café Donkerbroek.
Sinds Hans en Pietsje dit café hebben overgenomen heeft het een
gezellige uitstraling gekregen, toegankelijk voor jong én oud!
We zijn met ons voorstel naar
Pietsje gegaan en hebben gevraagd

of ze er iets voor voelde om zo’n
avond te organiseren. Zij was
direct enthousiast en heeft contact
gezocht met het koor uit Spanga.
En het is gelukt!! 28 oktober vanaf
19.30 Kommer en Geklach in café
Donkerbroek. Kom gezellig meezingen. Iedereen is welkom, jong
en oud.
De entree is GRATIS
Kom wel op tijd, want, in Spanga,
afgelopen jaar, was het zo druk
dat niet iedereen meer naar binnen
kon. Wij hopen echt op een gezellig
vol café en kunnen u garanderen
dat u met een grote glimlach en
een gezellig liedje in uw hoofd weer
huiswaarts gaat.

Heb je EHBO of ben je bedrijfshulpverlener meldt
je aan als hulpverlener op www.hartslagnu.nl
De AED in
Donkerbroek
hangt bij
Carin’s
Bloemenhuis
aan de muur.

Uw gazon
In de dorpskrant vindt u dit jaar artikelen
over hoe u uw gazon goed kunt houden
of zelfs beter kunt maken. Gertjan en
Dilande Hilarius uit Donkerbroek hebben
een bedrijf in gazonbemesting en elke
maand vindt u hun bijdrage in de krant.

Najaarsbemesting voor
het gazon en de tuin
Het is begrijpelijk dat je in het najaar niet
meer zoveel zin hebt om in de tuin te werken. Het is koud en de tuin is zich langzaam
aan het klaarmaken voor de winter. Toch
zijn er altijd klusjes die je ook in het najaar
kunt doen om je tuin gezond en vruchtbaar
te houden. Eén van die klusjes is je tuin
bemesten.
Ik hoor je nu denken… Je tuin bemesten in
het najaar, dat moet toch in het voorjaar?
In principe klopt dat. De beste tijd om je
tuin te bemesten is in het voorjaar, omdat
planten dan voedingsstoffen nodig hebben
om te groeien en te bloeien. Ook om sterk
te worden, zijn voedingsstoffen en water
onmisbaar. Er zijn in totaal 12 stoffen die
planten nodig hebben voor een optimale
groei. Zes van deze stoffen worden in een
grote hoeveelheid opgenomen door planten.
Dit zijn calcium, kalium, fosfor, stikstof,
magnesium en zwavel. De andere zes stoffen, koper, zink, ijzer, boor, mangaan en
molybdeen, worden in een mindere mate
opgenomen, maar zijn wel essentieel.
Door in het voorjaar de grond rondom
planten te bemesten, kunnen ze voldoende
voedingsstoffen uit de grond halen om weer
een heel seizoen in volle bloei in je tuin
te staan. In het najaar zijn veel planten en
bomen echter in rust. Ze hebben hun bladeren laten vallen en hebben zich in sommige
gevallen zelfs helemaal teruggetrokken in
de grond. Extra voedingsstoffen hebben ze
in deze periode dan ook niet nodig. Althans
dat is wat over het algemeen aangenomen
wordt…
Tuin-in-de-herfst
Hoewel veel planten in het najaar niet zullen bloeien omdat ze in rust verkeren, hebben ze wel voedingsstoffen nodig om zich
tegen de winter te beschermen en om zich

na verloop van tijd weer voor te bereiden op
het voorjaar. Je tuin bemesten in het najaar
is hiervoor erg belangrijk. In dit artikel gaan
we je meer vertellen over de verschillende
soorten mest die je kunt gebruiken en over
de planten die ook in het najaar nog wel een
laagje mest kunnen gebruiken. Welke delen
van de tuin hebben in het najaar extra voedingsstoffen nodig?
Als je je tuin altijd in het voorjaar bemest
bestaat de kans dat planten al voldoende
voedingsstoffen uit de grond kunnen halen
zonder dat je ze in het najaar opnieuw hoeft
te bemesten. Je tuin bemesten in het najaar
zou in dit geval niet nodig hoeven te zijn,
maar zoals bij elke regel zijn ook hier een
aantal uitzonderingen.
Het gazon
Het gazon bemesten, kan het hele jaar door.
Ook in het najaar dus! Echter heeft het
gazon in het najaar niet dezelfde voedingsstoffen nodig als in het voorjaar. Waar je in
het voorjaar het beste kunt kiezen voor mest
met veel stikstof en weinig kalium, moet
je in het najaar juist kiezen voor mest met
weinig stikstof en veel kalium. Je gras hoeft
in deze periode namelijk niet te groeien,
maar moet zich wel kunnen wapenen tegen
de kou van de winter.
Heeft je gazon in de zomer veel geleden
omdat er veel op gelopen en geleefd is en
zijn er veel kale of droge plekken in je gazon
ontstaan?
Je kunt je gazon dan aan het begin van het
najaar nog eens bemesten met mest met een
hoger stikstofgehalte dan in de winter nodig
is. Je grasmat kan dan nog wat aangroeien
voordat de winter begint. Daarnaast kun je
ook kiezen voor een mestsoort met magnesium zodat je gazon er ook in de winter
mooi groen uit blijft ziet.
Als het gaat over de grasgroei in het najaar
en de winterperiode, is er nog wel eens
sprake van misverstanden of nalatigheid.
Een veel voorkomende gedachte is dat gras
in deze periodes geen voeding nodig heeft.
En dat is zonde voor het mooie gazon waar
de rest van het jaar zoveel energie in is
gestoken. Voeding speelt jaarrond een zeer
belangrijke rol bij de kwaliteitsgarantie van
het gazon. Met een vitaal en groenblijvend
gazon de winter door; dat is waar najaarsbemesting voor zorgt!
Grasvitaliteit door het jaar rond bemesten

Een jaarrond goede bemesting is een manier
om te zorgen voor een optimale grasvitaliteit. Grasvitaliteit is een van de actuele thema’s bij de implementatie van verschillende
Green Deals vanuit de overheid. Hierbij
wordt op een innovatieve manier gezocht
naar een andere, duurzamere manier om
ziekten en plagen te bestrijden. Voor een
grasmat is goede voeding hierbij van groot
belang, waarbij wij durven te stellen dat
juist de najaarsbemesting misschien wel
het meest cruciale bemestingsmoment in
het jaar is.
Gazonziekten bestrijden
Maar waarom is het vitaal houden van het
gazon zo belangrijk? Een van de redenen
is het bestrijden van gazonziekten. Het
najaar en de winter zijn periodes waar deze
ziekten de kop opsteken. Rooddraad en
sneeuwschimmel zijn twee veelvoorkomende schimmels als gevolg van een gazon met
te weinig voeding. We behandelen enkele
symptomen en gevolgen die met een juiste
najaarsbemesting voorkomen kunnen worden.
Rooddraad
Deze gazonziekte verschijnt vaak bij nat en
broeierig weer als de temperatuur tussen
de 16 en 24 graden ligt. De voornaamste
oorzaken zijn stikstofgebrek door te weinig
voeding, een compacte grond en minder
luchtbeweging.
Rooddraad is te herkennen aan de kleine
gele plekjes die op het gazon verschijnen.
Deze plekjes verkleuren in een later stadium bruin. Bij nat weer zijn deze plekjes
voorzien van een fijn “spinnen”web van roos
mycelium.
Rooddraad is een typische bladschimmel
waarbij de wortels gezond blijven en het
gras dus zelden dood gaat. Om de visuele
aantasting te beperken, adviseren we niet te
lang te wachten met het toepassen van een
goede stikstofgift.
Sneeuwschimmel
Een andere aantasting van het gras in het
najaar of de winterperiode is sneeuwschimmel. Laat je niet misleiden door de naam,
want deze schimmel kan ook optreden zonder dat er sneeuw gevallen is. Een hoge
luchtvochtigheid, teveel vilt en een te hoge
of niet uitgebalanceerde stikstofgift werkt de
ziekte in de hand. Sneeuwschimmel begint
als kleine waterige plekken die vervolgens

in toenemen. De geelbruin tot zelfs donkerbruin verkleurde plekken kunnen zich vaak
snel uitbreiden over grotere oppervlakten.
Gevolgen van schimmelaantastingen
Deze schimmelaantastingen zijn esthetisch
niet alleen lelijk, maar zorgen bovendien
ook voor een extreem verzwakte grasmat
met open plekken. Zelfs al zou je met het
blote oog de omschreven aantastingen niet
direct kunnen waarnemen, zal de grasmat
in het najaar en de winterperiode beduidend
veel opener worden en van kleur veranderen. Met als gevolg dat deze open plekken
een ideaal zaaibed vormen voor mos en
onkruid.
Bemestingsstrategie per grasmengsel
Om deze symptomen te voorkomen en te
zorgen voor een gezond gazon dat weerbaar is voor schimmelaantastingen, is een
goede bemestingsstrategie van belang. Bij
de keuze in grasrassen en grasvariëteiten
dient men niet alleen te letten op de mate
van ziekteresistentie en onderhoud. Elk
van deze grasrassen en grasvariëteiten heeft
zijn unieke eigenschappen, dus ook wat
winterkwaliteiten betreft. Een goede vergelijking van alle voor- en nadelen van elk type
grasmengsel zou daarom centraal moeten
staan in het maken van de juiste keuze voor
doorzaaien in het najaar.
De risico’s van verkeerde bemesting
Gras is een groenblijvend gewas dat in het
najaar en de winter deels op zijn opgeslagen
energie moet teren. Deze energie wordt
opgedaan tijdens de zomerperiode. Doordat
we een deel van die reserves nog net voor
de winterperiode wegmaaien, is er vrij spel
voor allerlei gazonaantastingen en bijkomende risico’s. Een slechte gazonkleur, een
openvallend gazon, onkruiddruk en mosgroei zijn een aantal van die gevolgen.
In het najaar heeft gras dus juist extra
energie nodig om zijn wortelactiviteiten te
onderhouden. De vraag is natuurlijk welke
soort bemesting hiervoor geschikt is.
De afweging kan worden gemaakt tussen
snelwerkende-, organische- en aangepaste
najaarsbemesting waarbij elk type zijn eigen
kenmerken heeft.
Kijk op www.gazonbemesting.nl voor advies
en de juiste meststoffen, bellen mag natuurlijk ook, 06-57869921
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Geldig van donderdag 12
t/m zaterdag 14 oktober.
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Alle combinaties mogelijk!
Geschikt voor winteropslag.

Bildtstar, Borgers
en Irene aardappels
3 zakken à 10 kilo
naar keuze

27
27.

13.

00

Bestelkaart bij de kassa verkrijgbaar.
Ophalen kan van donderdag 12 t/m zaterdag 14 oktober 2017.
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Coop Boonstra
Herenweg 13
Tel: 0516-491313 Email: boonstra.donkerbroek@coop.nl

Maand menu
Oktober
Keuze uit
Groentesoep of
bospaddestoelensoep
***
Sukadelapje

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

Of gevulde kipdij met
abrikoos en mosterdsaus
***
IJs met bokkenpoot en
slagroom
€ 20,00

Midgetgolf:
18 Midgetgolf:
holes wedstrijdbaan

Eethuis Stap es in
Herenweg 66
8435wv Donkerbroek
O516491232
www.stapesin.nl

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.

