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Dorpsfeest 2023 
verbindt!!
“Hoe klein een Fries dorp ook is, zij 
bestaat altijd uit gedreven mensen met 
talenten. Mensen die samen initiatie-
ven ontplooien en zo bijdragen aan een 
goede en gezonde toekomst voor hun 
leefomgeving. Deze mensen zetten wij 
in hun kracht. Door actief mee te den-
ken, mensen te verbinden en betrok-
ken te zijn bij initiatieven, dragen wij 
bij aan de duurzame ontwikkeling en 
leefbaarheid van het Friese platteland”. 
Op de website van Doarpswurk kunt 
u bovenstaande lezen. Het geeft de 
kracht weer van wat een dorp kan 
zijn. Gedreven mensen met talenten 
die samen werken aan de leefbaar-
heid van het dorp. Toch signaleert de 
Klokkenluider al een reeks van jaren 
een teruggang van de leefbaarheid in 
ons dorp Donkerbroek. Minder vrijwil-
ligers en als er initiatieven zijn dan is 
het liever een eenmalig project. Maar 
werken aan de leefbaarheid van het 
dorp is een continu gebeuren. Telkens 
nieuwe initiatieven, gedragenheid en 
nieuwe mensen die anderen willen 
opvolgen. De laatste jaren is dit een 
grote zorg. Bestuurders zijn moeilijk 
te vinden, vrijwilligers haken af. Het 
lijkt alsof we als inwoners van ons dorp 
de “mienskip”  steeds minder belang-
rijk vinden. En we zien het in onze 
eigen buurten. Buurtverenigingen zijn 
opgeheven. Buurtbarbecues of andere 
gezellige bijeenkomsten zijn niet meer. 
Er is minder samenhang in de straat. 
En feitelijk begint hier de basis van 
een actief dorp. EN nu staat dit jaar 
ons 5 jaarlijks dorpsfeest gepland. En 
Donkerbroek mag zich gelukkig prijzen 
met een aantal dorpsgenoten die het 
aandurven het feest in september 2023 
te organiseren. Een PLUIM voor deze 
vrouwen en mannen. Maar zij  alleen 
maken niet het feest maar creëren de 
juiste voorwaarden en omstandigheden 
voor een mooi feest. Uiteindelijk maken 
wij als dorpsgenoten het feest. Hopelijk 
vinden buurtgenoten elkaar ondanks 
het ontbreken van een eigen buurtver-
eniging. Worden de straten in ons dorp 
versierd en ontstaat er een vorm van 
competitie van wie de meest aanspre-
kende buurtversiering heeft. Worden 
er prachtige praalwagens gemaakt. En 
dit alles resulteert in 4 dagen een mooi 
feest. Dat we van jong tot oud mogen 
genieten. Maar laat vooral de periode 
ervoor een groot feest zijn. Het uitwer-
ken van ideeën, het realiseren en het 
opbouwen. Mag dit het opnieuw verbin-
den zijn van ons als dorpsgenoten. Dat 
we leren samen te werken en vooral te 
genieten. En dat we elkaar vinden in 
gedrevenheid, de inzet van talenten, 
het betrokken zijn en de leefbaarheid.  
Allemaal ingrediënten voor een actie-
ve periode om samen een groot feest 
te organiseren en samen een prach-
tig feest te vieren. De Klokkenluider 
wenst alle inwoners van ons dorp veel 
opbouwplezier en een goede samenwer-
king. De feestcommissie veel organisa-
tietalent en wijsheid toegewenst. Alles 
voor een leefbaar Donkerbroek. 

Op zaterdag 7 januari hadden wij de 
doe ochtend voor de jeugd gepland. 

Op deze ochtend kan de jeugd vogel-
huisjes en uilenballen uitpluizen. 

De animo was als vanouds, dit was 
weer geweldig om mee te maken 
zowel voor jong als oud.

Doordat wij de doe-ochtend twee 
jaar gemist hebben waren wij ook 
door de voorraad van de vogelhuis-
jes en het timmerhout heen. En is 
het mooi om samen met de jeugd 
weer een nieuw voorraadje aan 
gemaakt te hebben. Immers het 
veldwerk ((weidevogels)nazorg) en 
de nestkast controle, ((schoonmaak 
reparatie/vervanging)broedzorg) is 
in de afgelopen twee jaar wel door 
gegaan.

Ook komen wij in de week van 6 
t/m 10 februari bij u aan de deur 

met de koekactie. Dit werd eerder 
van uit de Bond van Friese vogel-
wachten georganiseerd, maar zijn 
er na o.a. kritiek op de koeken in de 
jaren 2019/2020 er mee gestopt. Wij 
zullen weer met de “goede” koeken 
van Modderman verschijnen. Deze 
zullen  twee euro gaan kosten. (hier 
kunnen wij nog wel wat vrijwilligers 
gebruiken) 
Ergens in maart zal waarschijnlijk 
ook het verwijderen van opschot in 
het bos Ontwijk in samenwerking 
met Staatsbosbeheer plaatsvinden. 
Hierover meer informatie tijdens 
de Algemene ledenvergadering op 
24 februari in Dorpshuis “Oan de 
Feart” om 19:30 uur

En weer plank gas aan de weg timmeren
Na bijna twee `stille jaren` nu dan eindelijk weer met en tus-
sen de mensen. De start van het nieuwe jaar begon goed, 
als bestuur van de vogelwacht Donkerbroek mochten wij op 
nieuwjaarsnacht  een aantal planken in ontvangst nemen van de 
Nachtdravers waarvoor hartelijk dank.

Daar staan ze dan, de twee 
winnaars van de Kerstpuzzel 
2022, Hessel de Jong en Iemie 
de Jong. Hoewel ze een achter-
naam delen hebben ze echt 
beide zelf gepuzzeld.

“Nee hoor ik heb geen hulp gehad”, 
geeft Hessel te kennen. Iemie vult 
hem aan. “Ik ook niet maar hij was 
best pittig met al die plaatjes. Ik 
heb de pagina uit de krant gehaald 
en toen ben ik de advertenties nog 
maar eens langs gegaan”. De prij-
zen van de Coop zijn dus meer dan 
verdiend. Voor wie niet gewonnen 
heeft deze editie, met de kerst is er 
een nieuwe puzzel!

Oplossingen kerstpuzzel 2022
Voor wie tijdens de kerst heeft zit-
ten zwoegen op de kerstpuzzel en 
benieuwd is naar de oplossingen. 
Hierbij de 15 oplossingen die bij de 
plaatjes hoorden: 1.Quality Parket 
2. BVK Vormgeving 3. Postma 
Hoveniers 4. De Roos Uitvaart 5. 
Couplaza 6. Pauline 4 Hair 7. SP 
Wabe 8. Van Smaak 9. Hofstra 
Rooks Assurantie 10. Kapsalon Ellie 
11. Coop Boonstra 12. Hartenrijk 
13. Bakkerij G.v/d Molen 14. Friso 
Assurantie. 15 Autofrist Verlaan. Als 
het er net wat anders stond, maar 
het juiste bedrijf bedoeld werd, heb-
ben wij het gewoon goed gerekend. 
Er waren dit jaar 28 juiste inzen-
dingen.

Dikke prijzen voor de winnaars

“Hij was
best pittig
met al die
plaatjes”
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aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66

Uitvaart
de Roos

Sokkengaren, ritsen, elastiek, 
naaimachinegaren e.d. bij Meu-
belstoffeerderij Visser Hauler-
wijk

Voor al uw rouw- en bruidsar-
rangementen: Decora Bloem- 
bindsters, Aafje Rooks, tel. 
06-22901770 en Sietske  
Kamminga, tel. 06-80060357,  
www.decorabloembindsters.
jouwweb.nl

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

Op www.donkerbroek.nl vind je 
alles over Donkerbroek!

Te koop: ong. 35 paardenlees-
boekjes, per stuk 50 ct.; alles 
in 1 koop €10,-. Andere allerlei 
boeken € 1,00 per stuk. A. Post-
ma, tel. 0516-516857

Voor al uw geboorte-, trouw-, 
verhuis-, rouw- en gelegen-
heidskaarten, huisstijlen, logo 
ontwerp, briefpapieren, factu- 
ren, enveloppen, clubbladen, li-
turgieën, advertenties, (dorps)
kranten naar BVK grafisch 
vormgever, Sl. de Bruïneweg 6a, 
Haulerwijk, tel. 06-20060378 of 
www.bvkvormgever.nl

Voetenbankjes/hockers in vele 
soorten en maten, voor binnen 
en buiten. Meubelstoffeerderij 
Visser, Haulerwijk

Gevraagd: Renault trekker 
onderdelen, uit het bouwjaar 
1960-1970. Tel. 0516-421565

Wilt u ook een Broekje plaat-
sen? Kijk voor meer informatie 
in het colofon op pagina 3!

WWW.DONKERBROEK.NL

BROEKJES
Wilt u ook een familiebericht plaatsen?
Lever dit schriftelijk in bij Wilma Verlaan

(Herenweg 39) of mail het naar
dorpskrant.opehichte@gmail.com

FAMILIEBERICHTEN Voor het verzorgen van  

UITVAARTEN EN CREMATIES 
kunt u een beroep doen op 

DRAAGT ELKANDERS 
LASTEN 

UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK 

T. Oldersma, voorzitter 
06 12890809 

J. D. Klooster, secretaris  
0516 491791 

J. Baron, beheerder aula 
0516 491958 

Voor informatie en adreswijziging kunt u  
terecht via ons secretariaat: secr.del@gmail.com 

BODE: 
Mevr. Erna Jansen 

tel. 0512-539898, mob. 06-30389594 

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Donkerbroek
vlaggen

te koop bij
bloemenhuis:

Nog geen lid?
Meld u aan via

donkerbroek.nl/
dorpsbelang

facebook.com/
dorpsbelangdonkerbroek

instagram.com/
dorpsbelang_donkerbroek

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,

Voor informatie over: ❆ uitgifte graven
 ❆ overbrenging urnen
 ❆ plaatsing gedenkstenen
 ❆ onderhouden gedenkstenen

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

beheer
begraaf-
plaatsen

Firefox about:blank

1 van 1 15-1-2023 14:34

SNERTAKTIES
De stichting snertacties heeft de data voor het nieuwe seizoen 
vastgesteld (onder voorbehoud) en deze kunt u dan ook alvast 

in de agenda noteren. De data zijn:

11 februari - 11 maart

Data verschijning
Op ’e Hichte

• 24 februari • 31 maart
• 28 april • 26 mei
• 30 juni • 22 september
• 27 oktober • 24 november
• 22 december
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

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

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

De volgende krant
verschijnt op of rond

24 februari
KOPIJ INLEVEREN KAN

T/M 19 FEBRUARI

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

Inleveren kopij:
Digitale kopij kunt u aanleveren 
tot en met zondag 19 februari op 
het volgende mailadres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

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

De bedragen kunt u overmaken op
IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11
t.n.v. stichting dorpskrant 
Donkerbroek o.v.v. Broekje c.q. 
Familiebericht en uw naam.
Inleveren kan bij Wilma Verlaan,
Herenweg 39. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke 
aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende 
met publicaties in dorpskrant “Op’e hichte”. Op alle 
in deze krant gepubliceerde advertenties en redac-
tionele artikelen rust copyright zoals dat bij de wet 
geregeld is. Gehele of gedeeltelijke overname op wat 
voor manier dan ook, zonder toestemming van de 
producenten is niet toegestaan. 

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

Uitvaartvereniging 
D.E.L. Donkerbroek

 
Geef uw veranderingen van

de gezinssituatie door
aan de Ledenadministratie.

DIT IS IN UW EIGEN BELANG !
Voor adressen : 

Zie advertentie in dit blad.

DOKTERSWACHT
Dringend een huisarts nodig 

tijdens avond of nacht, 
weekend of feestdag ?

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Voor in je agenda:

17 maart
Bingo!
En niet zomaar een bingo…

Zoals je in onderstaande afbeelding 
kunt lezen, gaan wij als familie 
meedoen met de alpe d’Huzes.

Om het wetenschappelijk onder-
zoek financieel te ondersteunen 
organiseren wij verschillende acties. 
Eén van deze acties is een gezel-
lige bingo avond op 17 maart. Café 
Donkerbroek heeft hiervoor ruimte 
beschikbaar gesteld. 

Ondertussen zijn wij actief om een 
prachtig prijzenpakket voor deze 
bingo- avond samen te stellen.

In de volgende Op ‘e Hichte 
kun je meer lezen over deze 
actie! 

Heb je altijd al eens een blaas- of 
slagwerkinstrument willen leren 
bespelen? Of lijkt samen muziek 
maken je geweldig? Dan is dit je 
kans! 
Op zaterdag 25 maart 2023 is de 
eerste van tien repetities van Nieuw 
Talent Orkest Ooststellingwerf, 
een superleuk muziekproject 
voor volwassenen. Voor dit pro-
ject werkt Brassband De Bazuin 
uit Donkerbroek samen met de 
muziekverenigingen van Makkinga, 
Appelscha en Elsloo We willen je 
graag laten ervaren hoe fantastisch 
het is om samen muziek te maken. 
De begeleiding is in handen van 
Guus Pieksma en Annewiep Bloem. 
Om mee te kunnen doen hoef je 
geen muzikale ervaring te hebben of 
noten te kunnen lezen. De repetities 

duren twee uur en die vliegen voor-
bij! Natuurlijk is er een pauze en 
belangrijk: het plezier staat voorop. 
We sluiten de repetitieperiode af 
met een feestelijk concert. 
Doe je mee?
Dan zorgen wij voor een lessenaar 
en een instrument. Misschien weet 
je al welk instrument je zou willen 
hebben en anders zoek je ter plekke 
eentje uit. Verder krijg je een com-
plete lesmap. 1.500 Nieuw Talent 
Orkest muzikanten gingen je voor 
en ontdekten een geweldige nieuwe 
hobby!

Voor aanmelden, vragen en infor-
matie kun je terecht bij: Keimpe 
van der Wal, telefoon 06-51079150, 
debazuindonkerbroek@outlook.
com

Ontdek het plezier van 
samen muziek maken!

De partij heeft op dit moment 3 
zetels in de Provinciale Staten, dus 
hij maakt een reële kans om in de 
Staten te komen. 

De afgelopen vijf jaar is hij al actief 
geweest in de gemeentelijke poli-
tiek.  Nu wil hij proberen om in de 
provinciale politiek een rol te gaan 
spelen. 

Rik: ,,In de provincie wordt bepaald 
waar we de komende jaren kunnen 
bouwen, of er OV is in de dorpen en 
bijvoorbeeld hoe we omgaan met de 
natuur. Dat zijn dingen die mij aan 
het hart gaan en daarom vind ik dit 
hele belangrijke verkiezingen en wil 

ik graag een rol gaan spelen in de 
Provinciale Staten. Bovendien wil 
ik natuurlijk graag Ooststellingwerf 
vertegenwoordigen. Voor mij is het 
heel belangrijk om echt iets te doen 
aan de klimaatverandering.”

GroenLinks Ooststellingwerf voor-
zitter Voorzitter Tiny Frankema uit 
Haule: ,,Het is heel fijn dat we een 
regionale kandidaat zo hoog op de 
provinciale lijst hebben!”

Berends is behalve de politieke 
betrokkenheid ook actief als scheids-
rechter in het amateurvoetbal en hij 
geeft les als docent geschiedenis. 

Rik Berends hoog op 
kandidatenlijst voor de 
Provinciale Staten
 
Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor de Provinciale 
Staten plaats. Rik Berends (28) uit Donkerbroek staat voor 
GrienLinks Fryslân op de vierde plaats van de kieslijst. 

FEBRUARI 2023
4 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen
4 22.00 uur Café Donkerbroek: DJ Niek
6-10 Koekactie vogelwacht
15 Vrouwen op weg: Jaarvergadering m.m.v. Tjeerd Oldersma 
 over de natuur rondom en in ons dorp
24 19.30 uur dorpshuis: Algemene ledenvergadering vogelwacht
25 20.00 uur ’T witte huis: Spilersnocht: The Sunshine-Boys

DORPSAGENDADORPSAGENDA

Vele dorpsgenoten krijgen dit jaar 
een volle agenda. Naast de dage-
lijkse bezigheden kunnen daar een 
aantal sportieve activiteiten aan 
toegevoegd  worden en ook het 
dorpsfeest van september zal voor 
velen de nodige uren in beslag 
nemen. 

Expeditie Robinson
We bijten het spits af op 15 april met 
Expeditie Robinson. Deze activiteit 
stond al eerder op het programma 
maar corona gooide roet in het 
eten. Gelukkig kan het nu alsnog 
plaatsvinden. Datum van afhande-
len is zaterdag 15 april vanaf 17.00 
uur tot de klok van 21.00 uur.  
Afhankelijk van het aantal deelne-
mers kan hier iets in geschoven 
worden. De opdrachten worden uit-
gevoerd tussen de Vaart O.Z. en de 
van Zandenstraat. Het is bij deze 
expeditie de  bedoeling dat groepjes 
kinderen een route door het dorp 
lopen en op bepaalde adressen een 
opdracht uitvoeren waar punten 
mee te verdienen zijn. Natuurlijk 
mogen een eetproef en water 
opdracht hier niet bij ontbreken. Er 
wordt nog hard gewerkt een veilige 
vuurproef te realiseren. Daarover 
later meer. Deze activiteit is voor 
kinderen van groep 4 t/m 8 van 
het basisonderwijs. Opgeven kan in 
groepjes van 4. Individueel opge-
ven mag ook. Dan wordt je door 
de organisatie ingedeeld. Opgeven 

kan via de mail: actiefdonkerbroek@
gmail.com  De start en finish zijn in 
dorpshuis “Oan `e feart”. De kosten 
zijn 2 euro pp. 

21 Mei kan weer een route gewan-
deld worden rondom het dorp. Er 
zijn nu al mensen op pad gestuurd 
om verborgen paadjes te ontdekken. 
Voor 7 juli zijn de sub-boards vast-
gelegd voor de basisschoolkinderen. 
Druk weekend voor de organiseren-
de partij want de 9e stappen we met 
z'n allen op de fiets voor de familie 
fietstocht. Er worden 3 routes voor 
u uitgestippeld. 

Het buurtvolleybaltoernooi slaan 
we over i.v.m. het dorpsfeest. Daar 
heeft menigeen zijn handen dan al 
aan vol. 

De outdoor run zal plaatsvinden 
begin oktober  en het seizoen 
wordt afgesloten op 4 november 
met wederom lasergamen. Dat werd 
vorig jaar ze goed ontvangen en 
kende een paar kleine opstartpro-
blemen dat we de kans niet willen 
laten liggen hier een nog groter 
feest van te maken. 

Actief Donkerbroek heeft 
het programma rond

Op de
vierde

plaats bij
GrienLinks
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Be

Aware of your M
ind

&
Hair

Dames- en Heren kapsalon.
Haarkleurspecialist, bruidskapsels, lang haar.

Tevens het adres voor alles wat je wilt weten over
essentiële oliën en een holistische leefwijze.

tot en met 31 januari 10% korting op
de Starterpakket met diffuser.

Vaart Noordzijde 2a
8426 AN Appelscha

0516 491550 (ook whatsapp)
www.justkim.nl

Binnenwei 13a,  8409 JG Hemrik   -   0516-471717

www.swartepaert.nl     FB Het Swarte Paert

Bij Stoeterij Het Swarte Paert kunt u kennismaken met alle facetten 
rond het enige origineel inlandse paardenras dat Nederland rijk is.

De cultuur, historie, fokkerij, sport en training.

U kunt bij ons terecht voor het volgen van men- en dressuurlessen, 
IBOP, aquatraining en revalidatie.

Tevens verzorgen wij voor groepen rondleidingen en shows en 
beschikken over uitgebreide cateringmogelijkheden.  

Alles op maat, naar uw persoonlijke wensen.

Het Friese paard!
‘Sjoch dy gong sa heech en machtich, 

sjoch dy weelde fan behang’

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

DRUKKERĲ 
PRINTSHOP

huisstĳ len,
brochures,

kranten, posters,
fl yers,

drukwerk bedrĳ ven,
stickers,

reclameborden,
beachvlaggen

en ...

geboortekaarten,
trouwkaarten,
rouwdrukwerk

KANTOOR
schrĳ fblokken,

balpennen,
plakband/stift,
opberghoezen,

paperclips, nietjes,
printpapier

Jouw drukkerĳ 
dichtbĳ !

Slotemaker de Bruïneweg 6a
8433 MB  Haulerwĳ k

KAARTEN
verjaardag,
beterschap,

condoleances,
geluk, dank je wel,

sterkte, etc.

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Tuinhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Timmerhout

• Plaatmateriaal
 bijv. OSB platen, gipsplaten, 
 golfplaten

• Div. ijzerwaren

• PVC en isolatie

• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

Moskouwei 2a
9241 HJ  Wijnjewoude 

 info@taekemabouw.nl
 www.taekemabouw.nl

Rinse Taekema 
06 - 46 03 84 42

Onno Lieuwes 
06 - 31 53 94 03

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

‘t Witte Huis

D O N K E R B R O E K
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Kerstbroodmaaltijd Vrouwen op Weg

Zij opende de maaltijd met het lezen 
van het gedichtje “Brand een kaars-
je” en het uitspreken van een gebed. 
Daarna werd de soep met balletjes 
geserveerd.

Na de soep volgde het eerste gedeel-
te van de kerstvertelling uitgebeeld 
door de Zandtovenaar. We zongen 
Eer zij God in onze dagen  en luis-

terden naar het gedicht “de bood-
schap aan Maria”. 

Hierna vervolgden we de maaltijd 
in een gezellige sfeer. Iedereen lied 
zich het gebodene goed smaken. 
Nadat iedereen voldaan was vervolg-
den we de liturgie. 
De Zandtovenaar  toverde het ver-
haal ons voor in kleine gedeelten. 

Afgewisseld met gedich-
ten en liederen. Het 
was een boeiend en sfeervol 
geheel. Nadat de liturgie afgeslo-
ten was met het zingen van het ‘Ere 
Zij God’ konden we nog even napra-
ten onder het genot van een kopje 
koffie. Martha besloot de avond met 
het lezen van het gedicht ‘Anno 
Domini’., waarna iedereen  met een 
kaarsje en het openingsgedicht vol-
daan en gehuld in de sfeer van Kerst 
huiswaarts toog.  

Op 21 december 2022 kon Martha Veenstra voorzitter van de 
Vrouwen op Weg 24 dames welkom heten bij de traditionele 
kerstbroodmaaltijd.

We zijn nu allemaal weer lekker soe-
pel in de heupjes door de enthousi-
aste begeleiding van Clarette (van 
Leon). Daarna in november 4 lessen 
steps  van ons eigen Alberdina. Zij 
had dit al jaren niet gegeven, maar 
daar konden we niks van merken. 
Onze conditie is weer even goed 
opgekrikt. Ook deze lessen vielen in 
goede aarde. 

Nu hadden we voor december geen 
blokje ingepland. In plaats daarvan 
hebben we dit jaar besloten om 
wat losse activiteiten te doen. En 
dus togen we op 6 december rich-
ting Drachten om daar een balletje 
te gooien. Nogal een zware, want 
we gingen bowlen. Helaas belandde 
toch een aanzienlijk aantal bal-
len van sommigen (ahum) in de 

goot, maar er waren ook een aantal 
talentvolle bowlers in ons midden. 
Een week later was het de beurt 
aan onze mond- en kaakspieren om 
getraind te worden. Een etentje bij 
Tzong Don leende zich daar uitste-
kend voor! Niet alleen door al dat 
lekkere eten naar binnen te wer-
ken, maar ook door ongedwongen 
te kletsten natuurlijk. De reacties 
waren dan ook heel positief. Erg 
leuk om elkaar eens beter te leren 
kennen op deze manier. 
De week daarna, nog net voor de 
kerst, hadden we nog een super-
mooie afsluiter van het jaar: Skiën 
op de indoorskibaan Drachten. Dat 
was ook een bijzondere belevenis! 
Een aanslag op de bovenbeenspie-
ren en spannend…! Een goeie test 
of we uit het juiste sportieve hout 
zijn gesneden. Maar volgens mij zit 
dat wel goed.

Het was de eerste keer dat we de 
decembermaand op deze manier 
hebben ingevuld, maar gezien de 
reacties voor herhaling vatbaar.

Decemberactiviteiten combisport
Bij combisport wisselen we ongeveer elke 2 maanden af met 
een nieuwe sport. We zijn het nieuwe seizoen begonnen met 
salsadansen Erg leuk! 

Eartiids wiene The Sunshine-Boys 
in stel komiken dy’t oeral yn it lân 
foarstellingen joegen. Mar op in 
stuit hie ien fan de beiden syn nocht 
fan al dat reizgjen en it fertellen fan 
altyd deselde moppen. Hy waard 
makelder yn effekten en hat noait 
wer op it poadium stien. 

De oare hat der bot lêst fan hân dat 
syn maat der samar mei op hold 
en hy hat eins noait wer fatsoenlik 
wurk hân. No wol de NOS in hom-
maazje meitsje en útstjoere dy’t 
oer sokke âld-artysten giet. En dus 
soene The Sunshine-Boys noch ien 
kear tegearre de planken op moatte. 
Mar is dat nei safolle jier noch 
mooglik? Is der net tefolle âld sear 
sitten bleaun?

Lokaasje: Restaurant Het Witte 
Huis, Donkerbroek.
Kaarten binne fan tongersdei 9 febre-
waris ôf te krijen by Bloemenhuis 
Carin, Donkerbroek. 
In kaartsje kostet 10 euro it stik.Ut 
namme fan it bestjoer en alle spilers 
fan Spilersnocht nûgje wy jimme 
allegearre út foar in gesellige jûn!

Net stinne mar hinne!
Toanielselskip Spilersnocht

toanielselskipSpilersnocht

Na op zaterdag kerstavond om 22 uur een hele mooie kerstviering, 
met muzikale medewerking van Brassband de Bazuin mee gemaakt te 
hebben, wordt Donkerbroek de volgende ochtend al vroeg weer gewekt 
met de vrolijke kerstklanken van deze actieve muziekband. Een al oude 
prima traditie en betrokkenheid voor deze laatste feestdag en dit aan-
geboden aan de inwoners. Dank daarvoor! Fam. F de Haan.

Prachtige (Op)Wekservice

Komeedzje
The Sunshine-Boys
Op sneon 25 febrewaris, freed 3 maart en sneon 4 maart om 
20.00 oere spilet Toanielselskip Spilersnocht de komeedzje: 
The Sunsine-Boys.

Heb je een
activiteit?

Geef dit door
voor de dorpsagenda!

Gezelligheid
bij de

traditionele
kerstbrood-

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

SCHOON
ZONDER WATER!

www.ekowax.nl

Hygiënisch Schoonmaken
Biologisch Afbreekbaar
Krasvrij
Water- en Vuilafstotend
Nieuwste Nano-Technologie
Particulier en Professional

Tel: 06-82232347

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van

auto’s en brommobielen
Donkerbroek - T 0516 49 12 66

www.verlaan.nl

Uw auto op de 1e plaats

Autobedrijf Verlaan

Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

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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Het is weer druk op de voedertafel 
allerlei soorten zijn te bewonde-
ren. Naast de algemene soorten als 
de koolmees, pimpelmees ook de 
vinken en het roodborstje was het 
opvallend dat er dit jaar veel geel-
gorzen waren. Dit in tegenstelling 
tot vorig jaar, toen waren er maar 
soms een paar, nu elke dag tiental-
len. Toen waren er veel groenlingen 
en dit jaar maar enkele gezien. Blijft 

de vraag hoe kan dit of is dit alleen 
bij ons het geval .

Even over de vinken daar zag ik op 
een morgen een afwijkend exem-
plaar tussen die een andere teke-
ning had. Vogelboek erbij en daar 
vond ik de soort: het bleek te gaan 
om de soort waar het deze keer 
over zal gaan, de Keep. Het is dus 
een soort die niet zo vaak in de 

bewoonde wereld te zien is. Hij 
lijkt en dan vooral het vrouwtje 
veel op de algemene vink. Dat is 
ook wel begrijpelijk van ze behoort 
tot dezelfde familie. Maar dus met 
behulp van een goed vogelboek wel 
op naam te brengen.

Beschrijving van de soort
Het is een trekvogel die in de winter-
periode in onze omgeving verblijft. 
Hun broedgebied is Scandinavië 
daar komen ze in grote aantallen 
voor. Als de winter invalt trekken 
ze weg naar warmere streken. In de 
zomer zijn het insecteneters maar 
in de winter voeden ze zich met 
zaad. Als ze bij ons komen dan 
vaak in gezelschap van putters en 
vinken. Het eerst worden de oude 
beukenbossen bezocht, later vaak 
de elzensingels om daar het zaad 
van te zoeken. 

Ze broeden dus vooral in Zweden 
en Finland. Dat doen ze hoog in de 
boom. Daar leggen ze 6 tot 8 eieren 
die na 14 dagen uit komen dan nog 
een paar weken tot ze uitvliegen. 

Hoe te herkennen? De Keep heeft 
een witte onderbuik. Dat heeft de 
vink niet maar ze hebben beide 
wel een oranje borst, vooral het 
mannetje. Verder is de snavel bij 
de keep zwart en met een gele punt 
op het eind. Ook de staart is dieper 
in gevorkt, maar je kunt er het 

Keep
Latijnse naam: Fringilla Montifringilaa

Fryske namme: Kwekfink

beste dus maar een vogelboek bij 
gebruiken. De zang stelt niet zo veel 

voor en wat dat betreft is de Fryke 
namme juist: Kwekfink.

Het was een mooie mix van de ver-
telling, gespeeld door acteurs uit 
Donkerbroek en de warme klanken 
van De Bazuin. Annegré Veldkamp, 
regisseuse en Jaap Hoekstra, diri-
gent van de Bazuin wisten alles 
in goede banen te leiden. Acteurs 

en bandleden waren in kleding 
uit de tijd van Charles Dickens, 
wat de ambiance ten goede kwam. 
We mochten gelukkig weer spelen 
voor een volle kerk. Al met al was 
het anderhalf uur genieten en kon 
iedereen met een voldaan gevoel 

en met de kerstgedachte weer naar 
huis. 

Jubileumconcert
Ons volgende concert is op zaterdag 
1 april, de datum dat we precies 101 
jaar bestaan, dit keer hebben wij als 
gast, Wybrig Boerrigter, zangeres 
en inwoonster van Donkerbroek. 
Over dit concert later meer, maar 
zeker de moeite waard om nu alvast 
in de agenda te zetten. Het concert 
begint om 20.00 uur.

It Krystliet, een daverend succes 
voor de Bazuin en acteurs
Op zaterdag 11 december was de vertelling van It Krystliet, 
een Friese bewerking van het bekende Christmas Carol over 
Scrooge. Een mooi verhaal over een gierigaard, die bezoek 
krijgt van 3 geesten, die hem proberen te overtuigen dat geld 
niet gelukkig maakt. 

UW KOPIJ IN DE KRANT
EN OP DE DORPSSITE?

Stuur dit dan naar beide redacties!
dorpskrant.opehichte@gmail.com   |   donkerbroek@gmail.com

Op 1 april
bestaat

De Bazuin
101 jaar
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Leeksterweg 2A • 8433 KV Haulerwijk • T: (0516) 42 31 70

www.visser-stoffering.nl

UW ADRES VOOR:
■ Herstofferen van meubelen ■ Buitenmeubelen
■ Caravan- en bootkussens ■ Autostoffering
■ Meubelstoffen ■ Leer
■ Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.) ■ Kleinvakartikelen

eubelstoffeerderij

Visser
Creatief in stofferingCreatief in stoffering

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

Pedicure
voetverzorging

Alma van der Meulen

Meester Geertswei 36
9241 GL Wijnjewoude

Behandeling volgens afspraak

Telefoon 0516-480895

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

SSPP:
Specialist in Wassen - Drogen 

Koelen - Inbouwapparatuur

Merkebuorren 46
9241 GG  Wijnjewoude
Telefoon: (0516) 48 18 92

VERKOOP & REPARATIE

Alleen op afspraak geopend!

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

Ook voor al uw auto onderhoud,
apk en zomer- & winterbanden!

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

Banden netto prijzen. U betaalt bij ons alleen voor de montage!

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

CouperusAutoverhuur

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde
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Vrijdag 10 februari 2023

Stoeterij Het Swarte Paert 

 
Vanaf 17.00  Warm welkom met glühwein & poeiermolke 

17.45   Verrassingsoptreden in expositieruimte  

18.30   Siepie’s thúsmakke stamppotbuffet & toetje 

Aansluitend  Demonstraties met Friese paarden en andere 
paardenrassen… en……...“vliegend tapijt” voor de kinderen!   

Circa 20.45 Einde.  

 

Kosten 42,50 pp. Kinderen 4 tot13 jaar 16,50.  

Alleen showprogramma bijwonen? 14,50 pp incl. consumptie. 
Kinderen 4 tot 13 jaar € 7,50. Aanvang circa 19.45.  

Opgave E info@swartepaert.nl T 0516-471717 of schriftelijk,  

Stoeterij Het Swarte Paert ~ Binnenwei 13 A  ~ 8409 JG Hemrik, 
met vermelding van naam en telefoonnummer en aantal personen.  

De Grote Club Actie van SV 
Donkerbroek was een groot succes 
dit jaar. Veel leden en supporters 
van de club hebben loten gekocht 
om zo geld in te zamelen voor de 
vereniging. Een van de topverko-
pers namens de afdeling gymnas-
tiek was Fenna, die maar liefst 25 
loten heeft verkocht.

Voor haar prestatie kreeg Fenna 
een medaille uitgereikt tijdens een 
speciale ceremonie. De medaille 
symboliseerde de waardering voor 
haar inzet en bijdrage aan de Grote 
Club Actie.

De opbrengst van de Grote Club 
Actie zal worden gebruikt voor ver-

schillende doelen binnen de ver-
eniging, zoals het onderhoud van 
de accommodatie, de aanschaf van 
nieuwe materialen, en de onder-
steuning van de jeugdopleiding.

Het succes van de Grote Club Actie 
laat zien hoe belangrijk het is om 
samen te werken en te steunen voor 
het behoud en de groei van de ver-
eniging. De prestatie van Fenna is 
daar een mooi voorbeeld van.

SV Donkerbroek is dankbaar voor 
de steun van alle leden en suppor-
ters die hebben bijgedragen aan de 
Grote Club Actie. Het is nu tijd om 
te bouwen aan een succesvolle toe-
komst voor de club.

Fenna topverkoper 
Grote Club Actie

Beste dorpsgenoten,
Allereerst willen wij jullie ontzettend bedanken, mede 
dankzij jullie vrijwillige bijdrage en de vele media 
aandacht hebben wij een top seizoen gedraaid. Met de 
hoogste boom van Friesland en met onze stunt, de 
eend uit Waddinxveen hebben wij Donkerbroek weer 
op de kaart gezet. 

Onze stunt is een statement richting de gemeente 
geweest om zo het woningtekort op te lossen. Voor 
ons en andere jonge Donkerbroekers is het lastig om 
een huis te vinden in eigen dorp, terwijl iedereen dit 
wel graag zou willen.  Op 2 januari hebben we de eend 
terug gebracht naar zijn eigen stekje in Waddinxveen, 
hierbij heeft een loonbedrijf uit de omgeving ons 
geholpen. Tijdens het terugplaatsen hebben wij ont-
zettend veel leuke reacties. We willen de betrokken 
personen uit Waddinxveen bedanken voor de fijne 
samenwerking.  

Na 2 jaar mochten we eindelijk ons vertrouwde 
programma weer oppakken. De 31e begon met het 
rondbrengen van de presentjes voor de 70-plussers, dit 
jaar was dit een vliegenmepper. Hierna volgde het kof-
fiedrinken. Samen met maar liefst 55 ouderen, Folkert 
Eizinga en zijn dochter hebben wij er een muzikale en 
gezellige ochtend van gemaakt. 

Na snel een broodje met wat soep te hebben gegeten 
was het tijd voor de kindermiddag. Het thema van deze 
kindermiddag was Cowboys en indianen. De kinderen 
van groep 1 t/m 4 hebben in de kantine vele leuke spel-
letjes gedaan en hebben zij een indianentooi gemaakt. 
Janne was tijdens de kindermiddag de mooiste indiaan, 
de mooiste tekening is gemaakt door Thirza. Beide 
hebben zij een mooie prijs gewonnen. De kinderen van 
groep 5 t/m 8 hebben in de gymzaal trefbaal gespeeld. 
Normaal gesproken organiseren we de kindermiddag 
in het bos, maar door de slecht weersomstandigheden 
moesten we uitwijken naar de gymzaal.. In totaal heb-
ben wij 70 kinderen mogen vermaken, het was dan ook 
een geslaagde middag, al zeggen we het zelf. 

Na een goed stamppot buffet was het voor ons de tijd 
om ons klaar te maken voor de kar. Tijdens het toneel-
stuk op de kar hebben wij de giften en Donkerbroeker 
van het jaar weer bekend gemaakt met behulp van het 
thema ‘Boer zoekt Vrouw’. Voorafgaand aan de kar zijn 
onze boeren aan jullie voorgesteld doormiddel van een 
introductievideo.  De video is terug te vinden op onze 

facebook en op donkerbroek.nl. 

De volgende giften schenken wij dit jaar aan 
het dorp:
• Gordijnen voor het Toanielselskip
•  Voor Toanielselskip Spilersnocht hebben wij nieuwe 

gordijnen aangeschaft. In februari hopen wij deze te 
kunnen bewonderen tijdens hun nieuwe stuk!

• Hout voor de vogelwacht
•  De vogelwacht uit Donkerbroek heeft hout gekregen 

om nieuwe vogelhuisjes te maken. Op 7 januari zijn 
ze dan ook druk bezig geweest met het timmeren 
van deze nieuwe vogelhuisjes, zo zitten de vogels 
in Donkerbroek ook komend jaar er weer warm bij.  

• Nieuwe vlag voor de ijsbaanvereniging
•  De ijsbaan vereniging bestaat 150 jaar! Om dit te 

vieren hebben wij de ijsbaanvereniging voorzien van 
een mooie vlag, die zij in de mast kunnen hangen 
wanneer ze weer open mogen. 

Fietsenrek bij het ‘t Witte huis
De parkeerplaats naast het ’t Witte huis wordt ook 
gebruikt door fietsers, wij zijn met het idee gekomen 
om hier een fietsenrek te plaatsen. In overleg met de 
gemeente hebben wij besproken dat de gemeente dit 
verder gaat oppakken. 

En dan, de Donkerbroeker van het jaar: Bernou 
Veenstra! Na 28 jaar als gymjuf, heeft ze eind 2022 
afscheid genomen. Wij willen Bernou bedanken voor 
deze 28 jaar en feliciteren haar met deze titel! 

In het bijzonder willen wij bedanken: Loon-en 
grondverzetbedrijf Veldkamp, Postma Hoveniers, 
Timmermans landmeetkunde, Vogelzang tentverhuur, 
Huurploeg, Daves, Dreambus.frl, Café Donkerbroek en 
Wiebe de Jong, zonder jullie hadden wij dit nooit waar 
kunnen maken.  

Op 28 januari hebben wij nog een evaluatievergade-
ring staan en zullen we dit top seizoen gaan afsluiten. 
Dit jaar hebben wij helaas geen zomer seizoen en 
daarom nemen wij even pauze. Wij hopen dat wij dit 
jaar weer net zo’n geweldig seizoen neer kunnen zet-
ten! Nogmaals ontzettend bedankt, zonder jullie is dit 
niet mogelijk en tot in september!

Groetjes, 
De nachtdravers 

Top-
verkoper
met maar 
liefst 25

loten
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Ook zin in het dorpsfeest ! 

Ook dit jaar hebben we voor alle leeftijden gezellige en ludiekeactiviteiten op de agenda gezet, met 4 dagen KERMIS en MUZIEK!De uitgebreide agenda volgt, maar de activiteiten waar je je alvast voor op kunt geven zijn:
 

ZEEPKISTENRACE
SPIJKERSLAAN

STRAATVERSIERING
VERSIERDE WAGENS

 
Opgave via: dorpsfeestdonderbroek2023@gmail.com

 
 

Wie zitten er in de feestcommissie 

 7, 8, 9 en 10 september 2023 

Dorpsfeest_donkerbroek

Dorpsfeest Donkerbroek

Geef je op ! 

Wij zijn fanatiek om dit dorpsfeest tot een succes te maken, dat

ben jij toch ook? Wil jij ons helpen bij één van onze activiteiten? 

Geef je op als vrijwilliger via:

dorpsfeestdonkerbroek2023@gmail.com

 

Dirk Mulder
Sjoukje de Haan
Pieter Kalteren
Kim de Boer 

André van der Veen

Daniël ten Hoor 

Hans en Pietsje Poelman

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

Jan Boonstra & Zn.
installatiebedrijf

GA VOOR DUURZAAM!
• Pelletkachels
• Zonneboilers
• Zonnepanelen

Oosterwoldseweg 2C  |  8433 PV Haulerwijk  |  www.boonstrainstallatie.nl  |  0516 421178
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T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

COOP.NL

ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur
za 8.00 - 18.00 uur
zondag gesloten

CoopCompact Boonstra
Herenweg 13, Donkerbroek
Tel. 0516-491313

COOPCOMPACT BOONSTRA
& OPENINGSTIJDEN

Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden

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

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

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

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

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

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

www.bakkerijvandermolen.nl

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek Januari 202313

De touwbrug
K O R F B A L  K O R F B A L  Donkerbroek/Dio/Odis/VZK

Schurken
Er heeft de afgelopen maanden een 
grote verschuiving plaats gevon-
den binnen de teams. Aanleiding: 
zwangere vrouwen en blessures. 
Hierdoor zijn een fiks aantal junio-
ren doorgeschoven naar de senioren 
2. En een fiks aantal aspiranten naar 
de junioren A. Dit betekent natuur-
lijk een jong senioren 2. De nieuwe 
lichting senioren 2 hebben het best 
wel moeilijk “bij de grote mensen” 
in de poule. Maar zijn zeker niet 
kansloos. Idem, de junioren A1 en 
A2. Beide bungelen onderaan in de 
tussenstanden. Maar er is genoeg 
potentie. Als de moraal maar goed 
blijft. Dus plezier houden in deze 
hobby. (Belangrijke taak voor de 
coaches).

Het mooie voor Donkerbroek is dat 
er nu veel spelers uit ons dorp tegen 
het 1e team aan schurken (werk-
woord). Nog even een tijdje ervaring 
opdoen dan zullen de invitaties om 
als reservespeler bij wedstrijden van 
senioren 1 te zitten vast komen. 
Onze man binnen de Technische 
Commissie zal dit promoten en 
begeleiden.

Competitie
De senioren 1 doen het nog steeds 
erg goed. Flamingo’s uut Buutnpost 
is de te verslane koploper (maar zal 
vast kampioen worden). En wij ein-
digen als 2e in de poule? 

De B1, C1, D1 en F1 doen het 
ook erg goed. Hier rolt nog een 
Dio/Donkerbroek/VZK/Odis kampi-
oen uit. (Bij de B1 zitten trou-
wens alle ploegen verrekte dicht bij 
elkaar. Maximaal 3 punten verschil; 
Interessant).

Historie
Bijgaande foto (en meer) kreeg uw 
verslaggever onlangs in handen. U 
herkent vast enkele personen. Maar 
in welk jaar is deze kampioensfoto 
geschoten? En wie is de trainer? 
Personen op deze foto zijn uitgeslo-
ten van deelname. Verneem graag. 

Standen
Het is allemaal up-to-date: de tus-
senstanden zaalcompetitie.

Kangoeroes
Op woensdag 8 februari is er weer 
Kangoeroetraining. En wel in het 
gymlokaal. Van 15.00 tot 16.00 uur. 
De trainingen zijn voor kinderen 
van groep 1 en 2.  (idem 8 maart en 
5 april 2023).

De Website
Voor algemene info, rangen en stan-
den en wat meer is er de website  
www.korfbaldonkerbroek.nl .

De Facebookpagina
In de lucht: De Facebookpagina 
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroek-
afdeling-korfbal. Nog sneller info de 
wijde wereld in. Like. Delen !!! 

Agenda
Zaterdag 4 februari:
Dio/Donkerbroek/VZK/Odis – 
Flamingo’s 1
Aanvang 20.00 uur
Boekhorst Oosterwolde

Onze grootste overwinning is 
niet dat we nooit falen,

maar dat we telkens als we 
struikelen weer opstaan!

Tussenstanden
Zaalcompetitie 2022/2023
(per 22-01-2023)

Senioren 1
Flamingo’s 1 6 12
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 6 8
HHV 1 6 7
De Hoeve  1` 6 6
DWA/Argo  1 6 5
Spannum 1 6 5
ROG 1 6 4
Sios 1 6 1

Senioren 2
De Parabool 3 6 10
DWA/Argo  2 6 8
ROG 3 6 7
Noordenveld 2 6 7
Mid Fryslan 4 6 6
AVO 4 6 4
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 6 4
De Walden 5 6 2

Senioren 3
Club Brothers 2 5 10
Korwi 1 4 6
Nic 6 5 6
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 4 4
Noordenveld 5 4 2
De Pein 4 4 1
Goorecht 1 4 1

Senioren 4
Club Brothers 3 5 6
Wees Kwiek 1 4 5
Vitesse (Be) 3 4 5
Wez Handich/DOW/TFS 7 3 4
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 4 4
Korwi 2 2 2
WSS 4 4 0

Junioren A1
Sios A1 5 8
SCO/ Leonidas A1 6 8
Quick ‘21/V&V Garijp A1 6 8
Kinea A1 5 7
Mid Fryslan A1 6 7
Flamingo’s A1 6 6
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 6 1
DOW/TFS/Wez Handich A1 6 1

Junioren A2
It Fean/Boelenslaan A1 6 12
Invicta/Frigro A1 5 8
Sparta (ze) A1 5 6
LDODK A3 5 4
DTS (S) A1 4 2
De Granaet A1 5 2
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 4 0

Aspiranten B1
De Walden B2 5 7
Quick’21/V&V (G) B2 5 6
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK B1 6 6
Olympia (T) B1 5 5
It Fean/Boelenslaan B2 5 4
Leeuwarden B1 5 4
NQL B1 5 4

Aspiranten C1
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK C1 5 9
Joure C1 5 9
Lemmer C1 6 7
Kinea C2 5 6
Udiros C1 5 3
Lintjo C2 5 2
Harich C2 5 0

Pupillen D1
Oerterp D1 5 10
Dio/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 4 6
Flamingo’s D2 5 6
TFS D2  5 4
Wez Warber en Fluch D1 4 4
It Fean/Boelenslaan D2 5 4
Harkema D1 6 0

Pupillen D2
LDODK D2 6 12
Lintjo D1 5 8
Drachten D2 5 5
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK D2 4 3
WWC D1 4 2
Mid Fryslan D4 5 2
Joure D1 5 2

Pupillen E1
OKO/BIES E1 5 10
AVO E2 5 8
Hoogkerk/ Nic E2 5 8
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK E1 5 4
Ritola E1 5 4
Vitesse (Be) E1 4 0
Zunobri E2 5 0

Pupillen E2
De Pein E1 5 8
WWMD E1 7 8
Donkerbroek/ Dio/ODIS/VZK E2 5 7
Heerenveen E4 5 6
Wez Handich/DOW/TFS E1 6 4
LDODK E3 5 3
Drachten E3 5 2

Pupillen F1
LDODK F3 5 7
Dio/ ODIS/ Donkerbroek/ VZK F1 4 6
Quick’21  F1 4 6
It Fean/Boelenslaan F2 4 5
WWC F2 5 2
Wez Handich/DOW/TFS F1 4 0

Zaalcompetitie 2022-2023
(februari)

Zaterdag 4 februari:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 – SCO/Leonidas A1 17.20 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 – De Walden 5 18.40 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 – Flamingo’s 1 20.00 uur
Zondag 5 februari:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 4 – Club Brothers 3 11.15 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 3 – Club Brothers 2 12.30 uur

Zaterdag 11 februari:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK B1 – It Fean/Boerlenslaan B2 16.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK C1 – Joure C1 15.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D2 – LDODK D2 14.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK D1 – It Fean/Boelenslaan D2 13.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK E2 – Wez Handich/DOW/TFS E1 12.00 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK F1 – Wez Handich/DOW F1 12.00 uur

Zaterdag 18 februari:
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A2 – It Fean/Boelslaan A1 13.30 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK A1 – SIOS A1 14.40 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 2 – DWA 2 15.50 uur
DIO/Donkerbroek/ODIS/VZK 1 – DWA 1 17.00 uur

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.

Bezorging:
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verzekeringen   hypotheken   financieringen   pensioenen

Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen 

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

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

wij flexibel en kennen wij onze klant.

Betrouwbaar, betrokken en deskundig

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

Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl
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• CV ketels

• CV onderhoud

• Gas/water

• Riolering

• Sanitair

• Dak- en zinkwerk

P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer

Tel. 0516 - 42 15 10   |   www.devegt.nl

Ruim 30 jaar ervaring

in service en onderhoud,

installatietechniek en

dak- & zinkwerk

Al  60 jaar  bi jzonder  gewoon!

Wij helpen u graag!

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

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

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

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

DEJONG

Uw E-bike Specialist!  

Gratis haal en breng service
in een straal van 10 km 

vanaf Oosterwolde.

www.dejongtweewielers.nl 
’t Oost 26 in Oosterwolde Tel: 0516-522532

Volg ons op Facebook en InstagramVolg ons op Facebook en Instagram



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek Januari 202315

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

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

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

&

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

0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:

www.postmahoveniers.nl

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.

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
-  Manuele lymfe drainage
-  Oedeemtherapie
-  Het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen
-  Camouflagetherapie
-  Littekentherapie
-  Zonbescherming - voorlichting en adviezen

Naast
behandelingen 
geven wij ook 
voorlichting en 
adviezen. 

Kijkt u voor meer 
informatie 
op onze website!

Vosseheer 7
8435 WL
Donkerbroek
085-877 06 88

www.huidtherapie-keuning.nl
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl

Hartenrijk 
[ psychosociale therapie ] [ EMDR ] [ wandeltherapie & hiking ]   

[ therapie bij trauma, rouw & verlies ]  [ paardencoaching ] 

Bovenweg 6 
Donkerbroek 

www.hartenrijk.nl 

 Overgewicht

 Ondergewicht / ondervoeding

 Diabetes 

 Hoge Bloeddruk

 Te veel cholesterol

 COPD

 Hart- en vaatziekten

 Zwangerschapswens

 Voedsel allergie en –intoleranties

 Maag- en darmklachten

 Suppletie advies

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

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

Maak nu een afspraak:
06 - 303 757 66

H I E R !
Kan UW advertentie staan

Vraag eens naar de mogelijkheden 
dorpskrant.donkerbroek@gmail.com
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Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

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

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

een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

De Rabo Bankieren App

Waar u
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

(0516)  49 12 38

G.W. Smitweg 16, 
8435 WG DONKERBROEK

info@hofstrarooks.nl
www.hofstrarooks.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

(0516)  49 12 38

G.W. Smitweg 16, 
8435 WG DONKERBROEK

info@hofstrarooks.nl
www.hofstrarooks.nl

VERZEKERINGEN

HYPOTHEKEN

(0516)  49 12 38

G.W. Smitweg 16, 
8435 WG DONKERBROEK

info@hofstrarooks.nl
www.hofstrarooks.nlEindeloos 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


