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Schaatspret in Donkerbroek

Op vrijdag 20 januari was het eindelijk zover! Donkerbroek kon voor het
eerst deze winter de schaatsen uit het
vet halen. Na een vorstperiode lag er
genoeg ijs en vonden de ijsmeesters het
ijs dik genoeg. Er werd naar hartenlust

geschaatst en gegleden op het ijs door
jong en oud. Helaas moest door een dooi
aanval de ijsbaan wel weer vroeg dicht
en kon er 's avonds en in het weekend
niet meer worden geschaatst. In de nacht
van zondag op maandag was het ijs weer

voldoende aangegroeid en zo kon er ook
maandag weer geschaatst worden. Maar
de winter is nog niet voorbij en het kan
dan ook zomaar zijn dat we nog vaker op
de ijzers kunnen.

Sietse (30) jonge burgemeester met passie
Donkerbroek heeft een nieuwe burgemeester. En na vijf jaar
Martha Veenstra, onze vrouwelijke burgemeester, is het dit jaar
weer de beurt aan een man. Een jonge man deze keer: Sietse
Dijkstra. Sietse is de jongste burgemeester ooit gekozen. Hij is
30 jaar en vol ambitie.

We zijn hem gaan opzoeken in de
schoenenzaak in Oosterwolde waar
hij al 10 jaar werkt. De laatste
zes jaar als filiaalhouder. We vragen hem naar zijn reactie op zijn
benoeming als burgemeester. “Nou,
ik was best wel verrast en had dit
helemaal niet verwacht. Mijn eerste

reactie was dan ook: kom over een
jaar of tien nog maar eens terug.
Maar ja wie zegt dat ze mij dan nog
eens vragen? Bovendien vind ik het
wel een hele uitdaging die ik graag
wil aangaan.” Sietse vertelt dat hij
al drieënhalf jaar samenwoont met
zijn vriendin Mariska aan de Oude

Hof in Donkerbroek. Samen met
hond Yaro en de katten Abby en
Samos. Zij zijn grote dierenvrienden. Zijn hobby's zijn er vele. Vooral
voetbal is zijn grote passie. Hij is
ook scheidsrechter en lid van het
bestuur van de voetbal. Ook is hij
de oprichter van de dartclub “ ‘t
Lamme Hantsje”
Hij is tot nu toe de langst zittende
Nachtdraver ooit. Dit komt doordat
je vroeger met 16 jaar Nachtdraver
kon worden en toen het moeilijk
was in een periode om Nachtdravers
te vinden hij zelfs als 15 jarige al
bij deze sympathieke jeugdploeg is
begonnen. Hij is hiervan 11 jaar
lid geweest. Verder verklapt hij ons
dat hij een spelletjesfanaat is. Maar
zijn grootste passie is toch wel zijn
vriendin Mariska die als hij thuis
komt lekker eten klaar heeft staan.
Als wij vragen wat hij verwacht te
kunnen bereiken als burgemeester
zegt hij overal voor open te staan
wat zich in en rond Donkerbroek

afspeelt. Hij hoopt vooral ook veel
voor de jeugd te kunnen betekenen.
Duurzaamheid heeft hij heel hoog
in het vaandel staan. Hij en zijn
vriendin Mariska hebben zelfs de
energie battle gewonnen. Deze was
georganiseerd door de werkgroep
duurzaamheid Overtjonger en ging
tussen de dorpen Donkerbroek,
Haule, Haulerwijk en Waskemeer.
“Dat was wel afzien” vertelt Sietse,
“’s avonds bij kaarslicht spelletjes
doen, minder douchen en best wel
af en toe in de kou zitten! Maar…
we hebben gewonnen!”
Het is duidelijk: We mogen blij zijn
met deze nieuwe burgemeester in
Donkerbroek. Als hij ergens voor
gaat dan gaat hij er helemaal voor.
Hij houdt niet van half werk en dat
belooft voor de komende vijf jaar
heel veel goeds. Wij wensen hem
heel veel succes en hopen dat hij
net als Martha een onuitwisbare
indruk zal achterlaten.

Veel GBV in 2017
2017 is net begonnen. Het oude
jaar is voorbij. De goede voornemens zijn er. We hebben het
elkaar gewenst bij de activiteiten
van de Nachtdravers in het eerste
uur van 2017. Het gevoel van
samen met elkaar. En het is zo
mooi te ervaren dat de jongeren
in ons dorp voorop lopen.
Toch blijft het een vraag wat het
nieuwe jaar ons brengt. Komt
het gemeenschapscentrum er?
Komen de beide basisscholen in
één gebouw? Komen de zonnevelden er? Starten we met de
voorbereiding van het dorpsfeest
2018? Goede voornemens zijn
prachtig. Maar doen is twee.
Zetten we met elkaar de schouders onder het nieuwe jaar om
er iets moois van te maken? Zijn
we één als dorp? Zeg je als je
gevraagd wordt voor een vrijwilligersfunctie ja.
De klokkenluider is blij met goede
voornemens maar heeft ook zijn/
haar zorgen. Buurtverenigingen
worden opgeheven. Anderen
bestaan wel maar hebben moeite
met het vinden van bestuursleden. En als het winter wordt en
de sneeuw valt, maken we dan
ook de stoep schoon van de buurman of de buurvrouw. Dan hebben we straks in maart de verkiezingen. Luisteren naar elkaar
is er niet meer bij. Heb ik tegenwoordig een mening dan richt
ik maar een partij op. Weten ze
in de politiek nog wel waar het
over gaat en wat er leeft onder de
mensen? Waarom zoveel onvrede? Het wordt lastig om te stemmen. Maar niet stemmen, is dat
wijs? De heren en dames in de
politiek moeten goed nadenken.
Hun gedrag leidt tot onbegrip en
onvrede. Deze negatieve trend
waait ook over naar het platteland. Boeren voelen zich en worden ernstig tekort gedaan door
alle Haagse en Brusselse maatregelen. Maatregelen die ook het
platteland in negatieve zin raken.
Een verdere krimp is het gevolg.
Daarom pleit ik als klokkenluider voor het gezonde boerenverstand. Met gezond boerenverstand kun je veel bereiken. Weet
dat je met elkaar de schouders
er onder moet zetten om wat te
bereiken. Laat je niet leiden door
de waan van de dag. Met gezond
boerenverstand kun je, als je gaat
stemmen, goede keuzes maken.
Wordt een gemeenschapscentrum in Donkerbroek mogelijk.
Kunnen we in 2018 met elkaar
dorpsfeest vieren. Laat daarom in
het nieuwe jaar het gezonde boerenverstand zegevieren. Dan is
en blijft Donkerbroek een mooi
en leefbaar dorp.
De klokkenluider
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FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen?
Lever dit schriftelijk in bij Loes Ree (Herenweg 102)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Omdat it foar ús hast net mooglik is
elkenien persoanlik te betankjen
foar it waarme meilibjen
dat wy krigen nei it ferstjerren fan
myn leave man, ús heit, pake en oerpake

Harm Bergsma
Wolle wy jim op dizze wize betankje
foar jimme kommen, jimme stjoerde kaartsjes
en alles der omhinne.
It hat ús ta stipe west.
Aaltje Bergsma - Duursma
Bern, pake- en oerpakesizzers
Dankjewel lieve mensen, voor alle goede wensen.
De zon die schijnt, en wolken drijven. Toch mochten Auke en ik nog bij elkaar blijven.

BROEKJES

Snertakties 2017

UITVAARTVERENIGING
DRAAGT ELKANDERS LASTEN
DONKERBROEK

Voetfirst Verlaan, gediplomeerd
Pedicure, Wilma Verlaan, Herenweg 39, Donkerbroek, tel.:
0516-426068, lid Provoet. Behandeling volgens afspraak
Breicursussen voor beginners
en gevorderden. Aparte cursussen sokken breien. Borduurcursussen. Workshop kaarten
maken. Info: www.halkaboma.
nl
Pedicure Hiske de Haan heeft
een nieuw mobiel nummer: 0646036461. Het huidige mobel
nummer is vervallen.
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
Ik zoek vrijwilligerswerk voor
een vereniging of voor scholen. Ik moet dat binnen kunnen
doen. Te denken valt aan administratie, invoeren van zaken
op de pc o.i.d. Goos de Jong,
goosdejong@gmail.com, 0516491897

GEVONDEN

Trientsje en Auke
Schoolstraat 5
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Op 23 januari op de Buursterlaan een grijs etui/portemonnee met 2 sleutels. Voor
inlichtingen: Wieger Visser,
Schoolstraat 8, 06-13508588

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

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

Op 27 december bij de glas-

Hieronder staan de data vermeld van de snertakties voor het container een ring. Voor meer
komende seizoen. Knip dit bericht uit of schrijf het in uw informatie kunt u bellen met
agenda, want op deze dag wordt er voor u gekookt. Wilt u 491995
geen snert? Ze zijn ook blij met uw gift!
4 februari
25 februari
18 maart
8 april

:
:
:
:

Gymnastiekvereniging Haule
Muziekvereniging Excelsior
Dorpskrant Haule
Stichting Snertkties

De verkoopprijs voor een liter snert is € 2,50.

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Inleveren kopij krant
De kopij van de krant kunt
u inleveren via ons mailadres: dorpskrant.
opehichte@gmail.com .
U kunt de geschreven
kopij inleveren bij
Loes Ree,
Herenweg 102.
Advertenties:
(0516) 49 16 14

Betrouwbaar, betrokken en deskundig
Betrouwbaar,
endeskundig
deskundig
Betrouwbaar, betrokken
betrokken en
Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

Friso
Zekerheid
eenonafhankelijk
onafhankelijk kantoor
metmet
verschilFriso
Zekerheid
is iseen
kantoordat
datonderhandelt
onderhandelt
verschilzijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen
lende
verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen
belt, krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon. Door de korte lijnen zijn
zijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Voor informatie over:

C
C
C
C

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

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

zijnwij
met
een aantrekkelijke
prijsstelling
flexibel
en kennen wij onze
klant. en de juiste voorwaarden. Als u ons
belt, krijgt u snel de juiste persoon aan de telefoon. Door de korte lijnen zijn

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

MetwijFriso
weet
u precies waar u aan toe bent.
flexibelZekerheid
en kennen wij onze
klant.
wij flexibel en kennen wij onze klant.

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

Herenweg 3 8435 WN Donkerbroek
Met Friso
Zekerheid weet u precies waar u aan toe bent.
T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl
Herenweg 3 8435 WN Donkerbroek
T: (0516)3 491223
www.frisozekerheid.nl
Herenweg
8435 WN
Donkerbroek
T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl

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

www.visser-stoffering.nl

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
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Beste Dorpsgenoten,

Colofon

Afgelopen zaterdag hebben de Nachtdravers hun laatste vergadering gehad van het seizoen. In deze vergadering hebben we
terug gekeken op het afgelopen seizoen. De Nachtdravers kijken
tevreden terug over het afgelopen jaar. Al zijn er altijd verbeterpunten die beter kunnen. Hier zullen wij zo snel mogelijk mee
aan de slag.

Inleveradressen

Kopij voor de krant kunt u inleveren bij: Loes Ree, Herenweg
102.
Inleverdatum voor de kopij
Geschreven kopij voor de volgende krant, dient u in te leveren
uiterlijk op woensdag 15 februari
2017.
Bent u in het bezit van een computer, en beschikt u over internet,
dan graag uw kopij aanleveren
via de mail. Dit kan tot zondag
19 februari 2017 op het volgende
mail-adres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com
De volgende krant
VERSCHIJNT OP OF ROND
24 FEBRUARI 2017
Advertenties
Informatie over kosten voor het
plaatsen van een advertentie bel
0516-491614. Onder een advertentie wordt ook 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.
Broekjes
De kosten voor het plaatsen
van een broekje zijn € 5,00. Dit
bedrag kunt u overmaken op rek.
nr. NL86.RABO.0340.5589.11 met
vermelding van Broekje en naam.
Familieberichten
(overlijden, geboorte, huwelijk,
huwelijks-jubileum en bedankjes)
Voor het plaatsen van één van deze
berichten zijn de kosten €10,00.
Dit bedrag kunt u overmaken op
rek.nr. NL86.RABO.0340.5589.11
m.v.v. Familiebericht en naam.
Klachten over de bezorging
Als u klachten heeft over de bezorging van de dorpskrant, meldt dit
dan bij onze inleveradressen
Losse nummers

Losse nummers van deze dorpskrant zijn verkrijgbaar bij Jacob
Kroondijk, Buursterlaan 39, tel.
0516-491614.
Facebook
www.facebook.com/Op-e-Hichte

Uitvaartvereniging
D.E.L. Donkerbroek

Boom:
In het eerste weekend van December
is er een prachtige kerstboom
geplaatst. Dit jaar voor het eerst
op de nieuwe locatie, een locatie
waar de boom veel mooier tot zijn
recht komt. De boom was weer
super groot en de verlichting van
de boom hing er super mooi in.
Helaas is de nieuwe locatie een
grote windvanger en kon de boom
de wind niet trotseren. We zullen
dit jaar een grote upgrade doen bij
de nieuwe locatie, zodat de boom de
volgende keren niet om zal waaien.
Ook zijn wij al rustig opzoek naar
een nieuwe boom voor volgend jaar.
Weet u een geschikte boom voor
de Nachtdravers? Neem dan contact op met de voorzitter Sybrand
Draaistra, dit kunnen wij enorm
waarderen.
Stunt:
‘Binnen 40 jaar is Donkerbroek over
op groen, iets wat wij al jaren doen’
Midden in de nacht van 30 op 31
December is de stunt geplaatst op
het bouwterrein van het nieuwe
plan ‘Herenburgh’. Er is een groot
informatiebord opgehaald van
Groenleven. Deze stond bij het
grootste zonnepark van Friesland
in Garijp. De Nachtdravers verwijst
hier na de nieuwe plannen van
de gemeente om Donkerbroek te
vergroenen door zonnepark aan te
leggen naast de woonwijken. Het
eerste plan van Groenleven werd
afgeblazen door de inwoners van
Donkerbroek. Op een langere termijn zal Donkerbroek toch moeten
vergroenen. De Nachtdravers hebben het voortouw genomen om te
zeggen dat ze al jaren over zijn
op groen. Hiermee werd verwezen
naar: Van het gele krat naar het
groene krat.

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

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Koffiedrinken:
De Nachtdravers verzamelden
zich op oudejaarsdag ‘s morgensvroeg alweer in de sportkantine
van Donkerbroek. De Nachtdravers
verdeelden zich over verschillende
routes door het dorp. De presentjes
voor de ouderen en de bloemen
voor de zieken in ons dorp werden

rondgebracht. Het presentje voor
dit jaar was een kaasplankje met het
Nachtdravers logo. Nadat de ouderen een gelukkig nieuwjaar was
gewenst, moesten de Nachtdravers
zich haasten om weer in de kantine
te komen.
Het koffiedrinken voor de ouderen
die zich hadden opgegeven begon
alweer. Rond de 50 ouderen hebben bij de Nachtdravers gezellig
een bakje koffie gedronken. Na
de koffie en gebak, kwam de
borrel met olliebollen op tafel.
Onder de borrel was er een
bingo georganiseerd. De bedrijven in Donkerbroek hebben de
Nachtdravers gul gesponseerd
met verschillende mooie bingo
prijzen. Nadat de bingo afgelopen
was en de borrel, stapten de ouderen weer op. Alle ouderen kregen
na afloop ook een kaasplankje van

de Nachtdravers mee naar huis.
Kindermiddag:
Voor het eerst hebben de
Nachtdravers een thema gegeven

Oplossing
puzzel
Nachtdravers
1. Café Donkerbroek
2.	Vogelzang Tent &
Horecaverhuur
3. Coop Compact
4. Huurploeg.nl
5. Stichting BOAT
6. Stap Es In
7. S.V. Donkerbroek
8. IJsbaan Donkerbroek
9. Donkerbroek.nl
10. Witte huis
11. Postma hoveniers
12.	Loon- en grondverzetbedrijf
Veldkamp V.O.F.
13. Thom Mulder
14. Readkapke
15. Gerries taartenwerteld
16. Nachtdravers
17. BAM
18. Metis
19.	Handelsvereniging
Donkerbroek

aan de kindermiddag. Deze middag stond in het teken van piraten. De nachtdravers waren verkleed als echte piraten, maar er
waren ook 50 kleine piraten die
verschillende spellen moesten
doen om een officiële piratendiploma te halen. De kleine kinderen
tot groep 5 moesten zich bewijzen
in de kantine dat ze wel een echte
piraat waren. Dit deden ze door 6
verschillende spellen af te leggen in
de kantine.
De oudere kinderen vanaf groep 5
moesten verschillende spellen in
het bos afleggen. Bij elk spel kregen
ze een stuk van een schatkaart, mits
ze het spel goed aflegden. Na alle
spellen goed te hebben gedaan was
de schatkaart compleet. Na goed
kijken op de schatkaart wisten ze
waar de schat lag. De schat werd

meester kon worden van
Donkerbroek. Ze had de namelijk
1000 briefjes gekopieerd en ingeleverd. Na wat onenigheid werd
de voorzitter erbij geroepen. Irma
werd teleurgesteld omdat de burgemeester een man moest worden.
Martha werd op het podium geroepen waar ze werd bedankt voor
haar inzet door de Nachtdravers.
De nieuwe burgemeester was een
oude bekende van de Nachtdravers:
Sietse Dijkstra. Nadat Sietse werd
geëerd door de voorzitter mag hij
zichzelf de nieuwe burgemeester
van Donkerbroek noemen voor de
aankomende 5 jaar. Sietse gaf aan
dat hij er even over moest nadenken en er zelf een paar nachten
van wakker had gelegen. Maar deze
functie kon Sietse als een echte
Donkerbroeker niet voorbij laten
gaan.
Toen postbode Siemen langs kwam
fietsen, keek hij stiekem in de post.
Hierin stond dat Tristan Bangma
voor de tweede keer Donkerbroeker
van het jaar is geworden. Tristan
die afgelopen zomer op de paralympische spelen een gouden medaille
heeft gewonnen, heeft deze onderscheiding ook meer dan verdiend.
Daarna werden de giften uitgedeeld. Het documentatiecentrum
van Donkerbroek, die zit gevestigd bij Sill’s Home, hebben van de
Nachtdravers een naambord gekregen voor aan de gevel. De peuters
van Donkerbroek die zijn verhuisd
naar het startblok, kregen een groot
speelkleed en verschillende muziekinstrumenten.

vrij snel gevonden, allemaal kleine
snoepschatkistjes. De schat werd
verdeeld onder de kinderen, en
iedereen keerde weer rustig terug
naar huis naar een geslaagde kindermiddag.
Nieuwjaarsshow:
Irma, Ingrid en postbode Siemen
waren in Donkerbroek. Nadat
alle mensen gearriveerd waren
werd er een aflevering gespeeld
van ‘Zaai’. Irma is er van overtuigd dat zij de nieuwe burge

De aflevering van ‘Zaai’ werd afgesloten met een proost van de nieuwe burgemeester. Na de proost hebben vele dorpsgenoten nog lang
doorgefeest in café Donkerbroek.
De Nachtdravers wensen u een leuk
en gezond 2017 toe.
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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
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VERKRIJGBAAR BIJ:

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

www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s
’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525
06 230699687

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!

Voor auto en motorrijlessen:

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

Uhhh...
Uhhh...
Uhhh...
dze...
dze...
dze...
bluhh...
bluhh...
bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

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

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

JANUARI 2017

5

Nieuwe koster voor Sintrumtsjerke
Na 18 jaar werkzaam te
zijn geweest als koster
van de Sintrumtsjerke in
Donkerbroek heeft Roel
Veldkamp per 1 december jl.
zijn werkzaamheden beëindigd. Per die datum zijn
Willem en Jannet Hoekstra
benoemd als zijn opvolgers.
Het College van Kerkrentmeesters
is blij dat de vacature snel ingevuld
kon worden en met deze uitkomst.
Willem en Jannet zijn beiden bekend
met het reilen en zeilen in en om de
kerk. En ook bekende gezichten in
het dorp. Ze zijn daardoor in staat
op de hun eigen wijze invulling te
gaan geven aan het gastheerschap
van de kerk in Donkerbroek. Dit
betekent dat indien u gebruik wilt
maken van de faciliteiten die de
kerk kan bieden of vragen daarover
heeft, u voortaan contact met hen
kunt opnemen.
Contact gegevens:
Willem en Jannet Hoekstra, telefonisch bereikbaar op (06) 46173074.

Stichting Dorcas
Stichting Dorcas is een Christelijke organisatie die in Oost- en
Midden Europa en sinds kort ook in Afrika mensen helpt die
onder erbarmelijke omstandigheden leven.
Dit doen ze ongeacht hun religie,
ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door het bijbelboek Mattheüs om te zorgen voor
armen en verdrukten. Dorcas heeft
een grote taak aan het uitdelen van
voedselpakketten aan gezinnen in
nood en diepe armoede. Ook aan
kindertehuizen wordt de nodige
hulp verleent. Daarnaast is er zelfs
een "Adopt a granny" (adopteer een
opa of oma)actie opgezet.
Al jaren geleden heeft Aaltje

Kalteren het stokje overgenomen
van mevrouw E. Visser die toen
deze stichting op handen droeg.
Inmiddels is ook Aaltje vol van deze
stichting en verteld enthousiast
over Dorcas, net als over de rest
van haar hobby's en kinderen en
kleinkinderen.
Vanuit Andijk worden acties door
heel Nederland aangestuurd. In
Donkerbroek is het bijvoorbeeld
mogelijk om kleding in te leveren(in
een stevige, goed afgesloten zak)

voor de Dorcas bij Coop Boonstra. U
kunt de kleding dan afgeven aan een
medewerker. Daarnaast wordt in
november door Aaltje en 24 andere
vrijwilligers een actie gedaan voor
voedselpakketten en een financiële
bijdrage. Twee dagen lang staan de
vrijwilligers in de supermarkt en
vragen aan de mensen die de winkel
bezoeken om boodschappen of een
bijdrage. In die tijd van het jaar
werken de Dorcas afdeling van ons
dorp en de diaconie nauw samen
om er weer een geslaagde actie van
te maken. Fijn dat er veel mensen
zijn, die zo hun bijdrage leveren.
Ieder op zijn eigen manier. Reden
genoeg om deze vrijwilligster, Aaltje
Kalteren, even in de spotlight's te
zetten. Als elke vrijwilliger een ster
kreeg, werd het nooit meer donker.

Activiteiten overzicht Actief Donkerbroek
18/2
28/5
9/7
14/7
2/9
22/9

Douanespel
Wandeltocht
Familie Fietstocht
Suppen (onder voorbehoud)
Buurten volleybal toernooi
Outdoorrun

De data van de wandel- en de
fietstocht kunnen nog veranderen i.v.m. de viering omtrent het
500 jarig bestaan van de gemeente
Ooststellingwerf.
Douanespel vervolg op de
Vossenjacht
Op 18 februari wordt het douanespel
gespeeld in het dorp. Voor degene

DORPSKRANT DONKERBROEK

Verschijningsdatum
Dorpskrant in
2017
Verschijning:
• Vrijdag 24 februari
• Vrijdag 31 maart
• Vrijdag 28 april
• Vrijdag 26 mei
• Vrijdag 30 juni
• Vrijdag 29 september
• Vrijdag 27 oktober
• Vrijdag 24 november
• Vrijdag 22 december

die het niet kennen de regels: (hier
en daar aangepast op de situatie)
Het doel van het douanespel is om
in 1 uur tijd zoveel mogelijk smokkelwaar van A naar B te brengen
zonder gesnapt te worden door de
douanebeambte. Smokkelwaar kunnen zijn: diamanten, cocaïne, obligaties of xtc.
Deelnemers verzamelen om 19.00
uur bij het dorpshuis, daar is de
inschrijving en wordt je ingedeeld
in groepjes van 4 tot 6 personen.
Je kunt je van te voren natuurlijk al als groepje opgeven. Daar
krijgt je instructies en van 19.30
tot 20.30 uur gaan alle groepen aan
het smokkelen. Je brengt de smokkelwaar naar de jongerenbus die bij
Pro Rege staat. In de jongerenbus
wordt bijgehouden voor hoeveel
geld je gesmokkeld hebt.
De groep met het hoogste bedrag
wint het spel. Maar pas op, onderweg kom je douanebeambten tegen.
Als een douanier je pakt moet je
je smokkelwaar inleveren en moet
je terug naar het Dorpshuis voor
nieuwe smokkelwaar. Het gebied
waar gespeeld wordt is ten zuiden
van de Herenweg. Op de Herenweg
mag je ook niet komen i.v.m. de
veiligheid voor iedereen. Na het
spel lekker opwarmen in het dorpshuis met een broodje knakworst.
Kinderen t/m 10 jaar graag onder

begeleiding van een volwassene. Je
kunt je opgeven via de Facebook
pagina van Actief Donkerbroek of
via de volgende code: http://wqd.nl/
p1kq De kosten voor deze activiteit
bedragen € 2,- pp.
500 jaar gemeente
Ooststellingwerf
Gemeente Ooststellingwerf bestaat
in 2017 500 jaar. Dat wordt in
alle 13 dorpen gevierd. Dorpsbelang
heeft Actief Donkerbroek gevraagd
om dit voor het dorp op touw te
zetten. Alle verenigingen hebben
een uitnodiging ontvangen om
met elkaar te kijken hoe we dat in
Donkerbroek vorm kunnen geven.
Het idee is om samen 1 of 2 activiteiten groots op te zetten die breed
worden gedragen.
De activiteiten vinden plaats tussen 1 mei en 1 december. Op de
website 500jaarooststellingwerf.
nl kun je zien wat er in alle dorpen wordt georganiseerd. Ook de
activiteiten van Donkerbroek zullen hier op komen te staan. Om in
aanmerking te komen voor subsidie
moeten we voor 15 februari onze
plannen indienen bij de gemeente.
Hiervoor wordt € 95.000,- beschikbaar gesteld. We hopen dat alle
verenigingen met ons mee doen
zodat we leuke activiteiten kunnen
organiseren.

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
SINTRUMTSJERKE
Zondag 5 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden:
School-kerkgezinsdiens, Koffiedrinken
Zondag 12 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen
Zondag 19 februari
9.30 uur: kw. R. de Roos, Waskemeer
Bijzonderheden: geen
Zondag 26 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Collecten: diaconie / kosten
Bijzonderheden: geen

Zondag 5 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Ouderling van dienst: R. VogelzangNicolai
Collecten: diaconie De Glind 40
dagentijd / kosten
Bijzonderheden:
1e
zondag
40-dagentijd / Koffiedrinken
LAURENSTSJERKE
Vrijdag 3 maart
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Wereldgebedsdag
Woensdag 8 maart
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Biddag voor gewas
en arbeid

Tsjerkeproat
Wie zit er onder die jas?

Schelden & blindheid is van alle tijden
Schelden & blindheid. Het is een rare combi! Vind je niet? En toch
horen ze bij elkaar. Vroeger had ik al jong een bril op mijn neus. Dus
werd het woord ‘Brillejood’ mij toegeroepen. Schelden is van alle tijden. Dat van die bril begreep ik wel. Maar wat die Jood daar nou mee te
maken had, ontging mij?
Als kind liet ik het maar zo. Thuis zei mijn moeder vaak: “Minsken
hawwe no ien kear net meer ferstan!”.
“No sa no!”.
“Loek do dy der no mar niks fan an”.
Al op jonge leeftijd had ik jampotglazen. Je weet wel: van die hele dikke.
Maar begrijp me goed: ik schold er af en toe ook lustig op los. Blind
voor het venijnig kwetsende soms, verblind soms door de boosheid.
Wat beweegt jou pester? Wat is dat? Dat je die ander zo dwars wilt zitten? Hoe kan het toch dat een mooie knul van 15 ([ach lieve knul. Je
hebt het hele leven nog voor je!] zijn leven zelf stopt? Waarom sprong
die leraar?
In de Bijbel word ik er op gewezen dat we soms alleen maar naar de jas
kijken. Is het een hele mooie en een hele dure. “Ja, meneer [ik buig als
een knipmes], komt u hier maar. Ik heb hier een prachtig mooie plek
voor u.”
Dan komt er een mens in vieze lompen gekleed binnen? “[Meine Güte,
denk ik dan. Waar loos ik deze dat-ie niemand weg jaagt]. “U moet maar
een mooi plekje achterin zoeken”, zeg ik met een gepolijste glimlach.
“Daar ergens”. [natuurlijk loop ik niet mee!]
De Bijbel fluistert mij in mijn hart dat elk mens een beelddrager van
God is. God heeft ze tenslotte allemaal gemaakt. [Dat geloof ik! Zo zie
ik dat!] Die ene die ik graag zie. Die andere die ik ontloop. Die zeurpiet
van wie ik hoop dat ie het andere pad neemt. Die rijke in een mooie jas,
met wie ik graag gezien word. Die verslaafde onder die oude lompen.
Die vluchteling daar ver weg, die met de blote voeten door de sneeuw
baggert. Die vluchteling die nog moeite met Nederlands heeft.
Ik begrijp dat ik ze niet allemaal over de vloer moet hebben. Ik ga ze
ook niet ophalen. Maar ik wil die influistering van God ook niet naast
me neer leggen: want onder die oude lompen houdt zich een beelddrager van God schuil. Ook al is deze mens geen plaatje, niet om door een
ringetje te halen, ook al heeft deze mens heel wat op z’n kerfstok. Ik
wil die influistering van God in mij levend houden “Daar, onder alles,
zit die mens [soms zo ver weggestopt] die God ons gaf.”
Geen mens is tevergeefs geboren. “Ik ben van God. Hij gaf mij het
leven”.
“Lastig?”, zeg je. “Ja, dat vind ik ook”.
Soms moet je diep graven. We zijn schatgravers.
Het vraagt soms heel veel moed om even onder die lompen te kijken.
En heel veel helderziendheid om te zien wat die ander niet ziet [[namelijk een kostbaar mens]. Het gevaar dreigt altijd dat je elkaar nadoet in
je verblindheid. Kom maar eens tot een helder zicht!! De groepsdruk is
groot. Als je klein bent. Als je groot bent. “Wat zullen ze wel niet zeggen?” Iedereen aarzelt om uit te groep te stappen.
Schelden & Blindheid. Een slechte combi??
Werden we maar genezen van die verblindheid, dan hield het gescheld
op. Immers je zou gezien hebben dat achter die vensters van die jampotglazen een jochie schuil gaat. Een jochie net als ieder ander. Net zo
uniek en bijzonder. Waarom zou ik me inbeelden boven jou te staan?
Wie ben jij? Dat je ‘meer’ bent dan ik?

WORD
D O N AT E U R
O F KO M IN
A C T IE !
www.dier.nu
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Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren
• PVC en isolatie

• Timmerhout

• Etc.

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

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

Hout met FSC keur mogelijk

T 06-27210720 A Schapendrift 28d Donkerbroek
E pauline4hair@gmail.com

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

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

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

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

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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BEDRIJVIGHEID
Ekowax Cleaning Producs
Donkerbroek is sinds kort een bedrijf rijker. Onder de naam
Ekowax Cleaning Producs, is Sjirk Schepers onlangs een
onderneming gestart op het gebied van schoonmaakmiddelen op
ecologische basis, gebaseerd op de nanotechnologie.
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wordt losgeweekt en dan eenvoudig
te verwijderen is met een bijgeleverde microvezeldoek, zonder krassen
of vlekken achter te laten.
Het product ‘wassen zonder water’
is breed toepasbaar. Bijvoorbeeld
om je auto, caravan, motor en/
of boot mee schoon te maken, om
zo binnen no-time een glimmende
en beschermende oppervlakte te
creëren. Ook hier zorgt de NANO
techniek voor. Er vormt zich
namelijk een filmlaagje op het
oppervlakte, waardoor deze water
en vuilafstotend wordt. Eigenlijk is
het een was- en wax behandeling
in één keer. En dat duurzaam niet
altijd duur hoeft te zijn bewijst de
prijs van gemiddeld nog geen drie
euro per wasbeurt indien u uw auto
er mee gaat wassen.
Naast gebruik in de automotive,
zijn de producten ook uitstekend te
gebruiken voor het wassen van je
ramen, vitrines, sanitairetc. Ideaal
dus voor de particulier binnenshuis, maar ook voor winkeliers die
snel en eenvoudig hun etalageruiten blinkend schoon willen hebben
en wat nog belangrijker is, schoon
willen houden.
Naast het ‘wassen zonder water’
biedt Ekowax Cleaning Producs nog
meer producten aan. Zoals Nano
coating; deze coating is op alle
gladde oppervlakten toepasbaar en
zorgt ervoor dat de oude glans weer
terugkeert en geeft bescherming
voor 3-5 jaar.
Tot slot willen we de bekledingreiniger en de plastic care producten
benoemen, Ook hier is het bedrijf,
door de prachtige resultaten, erg
enthousiast over.

Sjirk; “Ik was eerst
dealer van het product, maar kreeg de
kans om het bedrijf
over te nemen. Ik
heb geen moment geaarzeld. Ik had
de producten al zelf in gebruik
en was direct enthousiast over het
resultaat en het gemak ervan. Ook

het feit dat het biologisch
is en dus goed voor het
milieu, spreekt mij
zeer aan”.
Het wassen zonder
water is een van de bekendste producten van Ekowax. Een spray waarbij de nanotechnologie ervoor zorgt
dat de vuiligheid van de onderlaag

Peuterpret verhuisd
We zijn alweer een eindje onderweg in het nieuwe jaar. Voor
Peuterspeelgroep Peuterpret is er het een en ander verandert
tijdens de laatste maanden van het oude jaar. Het onderkomen
wat wij tot dan toe hadden in het dorpshuis voldeed niet meer
aan de eisen van de GGD.

Ekowax Cleaning Producs is gevestigd in Donkerbroek, in de oude
melkfabriek aan de Schapendrift 1i.
U kunt vrijblijvend een afspraak
maken voor een demonstratie of om
de producten te bekijken. Ook hebben wij een website met webshop
(www.ekowax.nl) en zijn we actief
op Facebook. Ekowax is bereikbaar
op info@ekowax.nl of telefonisch op
06-82232347.

Heks mist bocht
Het leven is vol verrassingen. Zie een heks die frontaal tegen een boom
vloog. Hoe dit kon gebeuren is niet bekend, maar het was de laatste week
soms erg mistig, ook in de nachtelijke uren. Misschien is dit de oorzaak
van deze ernstige botsing. Levensloos hangt daar ze al dagen in de boom.
Ik denk dat ze niet meer zal vliegen! De foto werd gemaakt bij de Lykleane.

Wij willen de Nachtdravers dan ook
hartelijk danken voor hun gift. Deze
wordt zeer gewaardeerd door de
kinderen. Het is fijn om te merken
dat de inwoners van Donkerbroek
Peuterpret een warm hart toedragen!

De Bazuin
in Love
Op 11 februari 2017 om 20.00
uur houdt brassband de Bazuin
haar jaarlijkse concert in de
Sintrumtsjerke van Donkerbroek.
Met Valentijnsdag in het verschiet,
is er voor het thema Love gekozen. Er zullen verschillende werken
ten gehore gebracht worden waarin
de liefde centraal staat, waaronder
Rood van Marco Borsato, Leafde uit
de film Nynke, Crazy little thing called love van Queen en Love changes
everything uit de musical Aspects
of Love.
Gelukkig heeft basisschool het
Startblok per direct een ruimte
beschikbaar gesteld voor de peuters
toen duidelijk werd dat we niet
meer verder konden in ons oude
onderkomen. Zo konden we het
jaar toch met elkaar en feestelijk
afsluiten in een veilige ruimte waar
de kinderen naar hartelust konden
spelen en beleven.
Voor de kinderen maar natuurlijk
ook voor de ouders en zelfs voor de
pedagogisch medewerkers was het
wel even wennen in deze nieuwe
omgeving. De meesters en juffen

van het Startblok hebben ons echter
zo hartelijk welkom geheten dat we
ons al snel thuis voelden op onze
nieuwe plek.
Tijdens oud en nieuw werden we
ook nog verrast door oudejaarsvereniging de Nachtdravers. Zij hebben voor de peuters van Peuterpret
een nieuw speelkleed en nieuwe
muziekinstrumenten
gekocht.
Samen met de peuters hebben we
de cadeau`s uitgepakt. Met veel
enthousiasme zijn de spullen in
gebruik genomen door de peuters.

Ook jeugdkorps Reboelje met hun
dirigent Willem Hoekstra zullen die
avond van zich laten horen. Zij hebben de afgelopen weken weer hard
gewerkt om een mooi programma
neer te zitten.
Het beloofd een prachtige avond
te worden, met muziek voor jong
en oud. Brassband de Bazuin en
dirigent Sijtze van der Hoek hopen
vele van u te verwelkomen op hun
concert!!
Wilt u op de hoogte blijven van ons;
volg ons dan via facebook de Bazuin
Donkerbroek.

Carbid schieten
Op verschillende plekken in Donkerbroek hoorden wij harde knallen. Na
wat omzwervingen door Donkerbroek kwamen we een groepje jongens
tegen die ons konden vertellen waar de dreunen vandaan kwamen. De
jongens stopten heel correct even met het afsteken van vuurwerk zodat
wij onze weg konden vervolgen. Over de speelweide zagen we enkele mannen enthousiast bezig met melkbussen. Na een aantal vragen over wie we
waren en waarvoor we kwamen gingen ze weer verder zodat wij er foto's
van konden maken. Dichtbij staan zonder gehoorbescherming was er niet
bij want de knallen waren hard. Zo wordt ook hier op meerdere plekken in
Donkerbroek de traditie van het carbid schieten in leven gehouden. Gezien
de leeftijd van sommige jonge enthousiastelingen zal dit ook nog wel lang
zo blijven.

Duizendste baby geboren in
Nij Smellinghe komt uit Donkerbroek
Daniël Christiaan Veldema was de duizendste baby die vorig jaar in
ziekenhuis Nij Smellinghe ter wereld kwam. Het zoontje van Marcel en
Dinie Veldema werd om 02.49 uur op woensdag 21 december 2016.
De baby kreeg een setje kleding en een knuffelbeer met een Nij
Smellinghe shirt aan. De ouders kregen van Nij Smellinghe een bos
bloemen aangeboden.
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Morgen een
hypotheekgesprek.

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

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Weverswâl 3B
9243 JL Bakkeveen
Tel. 0516 - 54 13 25

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.

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

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

www.bakkerijvandermolen.nl

Een aandeel in elkaar

Openingstijden:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag:

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

13.00
08.30 - 12.00 uur en 13.00
13.00
08.30 - 12.00 uur en 13.00
08.30 - 12.00 uur en 13.00
08.30 - 12.00 uur

-

17.30
17.30
20.00
17.30
17.30

uur
uur
uur
uur
uur

Een afspraak maken doet u telefonisch: 0516-850885
of online: hmhaarmode.nl
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EVEN VOORSTELLEN . . .
Zoals we in de vorige editie hebben beloofd willen we alle redactieleden persoonlijk aan u voorstellen. Deze keer is de beurt aan
Wiebe de Jong. Wie is Wiebe de Jong?

dwijnen. En bovendien is het voor
mij een mooie gelegenheid om mijn
studie in de praktijk te brengen.Het
lijkt mij erg leuk om meer diverse
onderwerpen te behandelen in de
krant. Ook de jeugd daarin een rol
te laten spelen en misschien ook de
basisscholen”.
Heb je hobbies?
“ Jazeker! Vroeger was ik goed in
pistoolschieten.
Tegenwoordig
ben ik veel bezig met het maken
van video’s en vormgeven. De
Facebookpagina van Op’e Hichte
heb ik ook vormgegeven. Samen
met mijn broer heb ik het levend
monopoly spel ontwikkeld. Dan
rijdt je dus echt met meerdere
teams heel Nederland door op één
dag. Heel gezellig. Het kan variëren
van 700 km. tot wel 1000 km.

“Ik ben 27 jaar en geboren en
getogen in Donkerbroek. Ik studeer Media & Entertainment
Management (MEM). Tijdens de
opleiding leer je met heel veel verschillende mensen samen te werken aan een productie. Het is een
HBO opleiding die zich kenmerkt
door ondernemerschap, creativiteit
en maatschappelijke betrokkenheid.

Dit houdt in dat ik de basis en alle
technische aspecten van de media
studeer zodat ik na mijn studie de
mensen kan aansturen op veel verschillende fronten”.
Waarom heb je je aangemeld als
redactielid van Op’e Hichte ?
“ Dat heeft twee redenen. In de eerste plaats zou ik het heel jammer
vinden als de dorpskrant zou ver-
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Wat ik ook erg leuk vind is in de
zomer in Appelscha het vakantiespel
met de basisscholen uit alle dorpen in Ooststellingwerf. Er is altijd
veel animo voor en ik ben nu bij
de hoofdleiding. En natuurlijk verheug ik mij weer op het vijfjaarlijks
dorpsfeest. In onze buurt maken wij
daar altijd veel werk van”.
Tot zover de kennismaking met
Wiebe. De volgende keer is de beurt
aan……..

Goede voornemens
Bij het begin van een nieuw jaar hebben velen onder ons altijd goede
voornemens zoals stoppen met roken, een beetje afvallen enz. Maar
onlangs kwam ik een gedicht tegen dat al weer jaren in de kast lag.
Het is niet aan dag of jaar gebonden maar altijd toepasbaar. Lees het
rustig door.
Wees voorzichtig met je uitspraken.
Woorden zijn machtige wapens,
die veel onheil kunnen stichten.
Zet met je tong nooit iemand in zijn hemd.
Maak met je grote mond nooit iemand klein.
Een hard woord een scherp woord,
het kan lang op de bodem van het hart blijven branden.
Er een litteken achterlaten.
Verdraag dat anderen ‘anders’ zijn;
anders voelen,
anders doen,
anders spreken.
Wees met je woorden mild en barmhartig.
Woorden moeten ‘ lichten’ zijn.
Woorden moeten verzoenen, tot elkander brengen, vrede maken.
Waar woorden ‘wapens’ worden,
staat men als vijanden tegenover elkaar.
Het leven is veel te kort,
en onze wereld veel te klein,
om er een slagveld van te maken.
Neem het ter harte en doe er uw voordeel mee.
Dolf van der Stouwe

en voor voetbal kun je helemaal je
hart ophalen. Alle pagina’s liken
staat volgens ons zeker gelijk aan
een halfuurtje trainen!

Donkerbroek is op de kaart maar
een klein dorpje. Toch is het groter
dan je denkt! Ook digitaal is de
parel van Friesland goed aanwezig.

pagina een like geeft, want dan ontdek je dat er regelmatig hele leuke
activiteiten worden georganiseerd
in het dorp.

Al jaren is er de site Donkerbroek.
nl maar ook op Facebook is er veel
te ontdekken over het dorp en de
dorpsgenoten. Deze week daarom:
De Zes Facebook pagina’s die je als
echte Donkerbroekemer geliket zou
moeten hebben.

Oud Donkerbroek:
Even ontsnappen aan het heden.
Lekker een middagje in de geschiedenis duiken van ons dorp en kijken
of je eigen huis er ook tussen staat.

Actief Donkerbroek:
Donkerbroek is een klein saai dorpje
waar niks gebeurd? Niet als je deze

SV Donkerbroek:
Zo veelzijdig als de sportvereniging
op het veld en in de zaal is, is ook
het aanbod op Facebook. Een pagina voor de gymnasten, voor korfbal

Nachtdravers:
Iedere inwoner kent deze jeugdige groep enthousiastelingen. Niet
iedereen weet dat ze buiten de jaarwisseling om stiekem nog best wat
werk verzetten. Zeker even liken
dus
IJsbaan Donkerbroek:
Als het dan vriest dan is na een
paar nachtjes de vraag; is de ijsbaan
open? Dat en meer vind je hier.
Op’e Hichte:
Naast papier is uw favoriete dorpskrant ook op Facebook te vinden.
Daar zijn niet alleen regelmatig
nieuwtjes te lezen, maar zijn we ook
te tippen over nieuws uit het dorp.
Like onze pagina en tag ons in jouw
nieuws over Donkerbroek.

Vrouwen van Nu vieren kerstfeest
Kerstavond, Loes opent de avond
met het bedanken voor de prachtige
kerststukjes gemaakt door de tuinclub. Er waren deze avond 32 personen aanwezig. We worden allen
welkom geheten.
Carolien bedankt Pietje voor de
kerstkaart. Ook is er een kaartje van
de C.P.B. Het bestuur wordt sterkte
gewenst voor een nieuw bestuurslid. Carolien leest een kerstgedicht
over een soldaat voor. Pietje leest
een fries gedicht. Het begint al lekker te ruiken in de zaal. Nog even
een lied zingen op de wijze van
“Midden in de winternacht”. En
dan is er soep. Dat valt goed in de
smaak. Tussen het eten door leest
Martha nog een gedicht voor. We
genieten van een heerlijke broodmaaltijd. Ook wordt ons een kroket aangeboden wat lekker tussen

een broodje smaakt. Hillie leest een
kerstverhaal voor. Saska een gedicht
“Kerstmis is meer”. En tussen door
lekker eten. Loes vraagt nog om

oude foto’s voor januari. Na het
zingen van “Ere zij God” wenst Loes
ons fijne feestdagen.

Valentijnscup 2017

Aanwezig zullen zijn de sfeervolle
Belgen, een vereniging uit Walen,
een Duitse meneer die de merchandise verzorgt, dikke 500 deelnemers, ongeveer 50 vrijwilligers…
een hele operatie dus. Maar wel
superleuk!! Op zaterdag zullen de
lagere niveaus hun oefeningen ten
tonele brengen en op zondag de
hogere lijnen die we op EK’s en
WK’s ook kunnen bewonderen..

Als je nu naar buiten kijkt (op
moment van schrijven) zou je toch
liever de schaatsen onder binden
dan de hele dag in de sporthal
staan. Maar over een paar weken is
het dan wel zo ver. Valentijnscup
SV Donkerbroek editie nummer 9!
Vanaf oktober is de productgroep
alweer bezig met de voorbereidingen. Op een paar tegenvallertjes na

loopt het allemaal gesmeerd.. Geen
limousine dit jaar, geen cupcakes
voor de vrijwilligers…gelukkig allemaal overkomelijk.
18 en 19 februari zullen we de vernieuwde sporthal in Oosterwolde
nog mooier maken en volledig vullen met liefde om het zondagavond
achter te laten met een heerlijke
zweertgeur…

Als u wilt komen kijken bent u
beide dagen van harte welkom. De
zaal gaat om 08.00 uur open en

Kerstviering CPB
De Chr. Plattelandsvrouwen Bond
hield haar kerstavond op woensdag
21 december. De zaal van Pro Rege
was weer feestelijk aangekleed en
verlicht door de kerstlichtjes wat
een intieme sfeer schiep. Op de
tafel in het midden prijkte een
prachtig bloemstuk dat de feestelijke avond extra luister gaf.
Onze voorzitter, Martha Veenstra,
heette 33 leden van harte welkom.
Ze opende de avond rondom het
thema Licht met aansteken van
de kaars en het lezen van “het
Kerstgebed” van Greet Brokerhof.
Hierna begonnen we aan de maaltijd die bestond uit een bouillonfondue. De zaal was gezellig ingedeeld in tafelgroepjes van vier personen, zodat iedereen de ruimte had
en goed bij alle ingrediënten kon.
De fondue liet zich goed smaken.
Sommige fonduestellen deden
sluit om ongeveer 20.00 uur. We
vragen wel een kleine entree om de
kosten wat te dekken. Voor iedereen
tot 12 jaar vragen we 1 euro en alle
mensen die ouder zijn 2 euro. Komt
u beide dagen betaalt u natuurlijk
maar 1x en krijgt u van ons een
mooi stempeltje. Ook is er een verloting met superprijzen! Deze loten
kosten 1 euro per stuk en u krijgt er
6 voor 5 euro. Winkans 1 op 5!!! Tot
ziens op dit bijzondere evenement!!

het iets beter dan andere waardoor het tempo van het verorberen
van de maaltijd wel wat verschilde.
Gelukkig werd de tijd gedood met
onderhoudend gepraat. Nadat iedereen voldaan was, werd de liturgie
vervolgd. Er werden mooie kerstliederen gezongen, een kort verhaal gelezen en het Kerstevangelie
in dichtvorm maakte grote indruk.
Nadat de avond afgesloten werd met
het zingen van het ‘ Ere Zij God’
ging iedereen voldaan en vervuld
van de kerstsfeer weer naar huis.

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL
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BELANGRIJKE TIP

voor het aanleveren van foto’s
voor de Dorpskrant
Stel de camera in op een zo hoog mogelijk aantal pixels.
Foto’s met een hoge resolutie worden scherper afgedrukt en
je kunt ze beter vergroten en verkleinen!

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie
h Onderhoud
Theo Kamminga

www.postmahoveniers.nl

moskouwei 8
9241 WJ
Wijnjewoude
Tel:0516-481280 /
mob: 06-15048134

h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

DORPSKRANT DONKERBROEK

Wilt u iets in
de krant schrijven?
Vindt u het leuk om een keer een stukje
in de krant te schrijven? Als het gaat over
een onderwerp in of rond Donkerbroek
is dat van harte welkom. Of heeft u een
aparte hobby? Laat het ons weten. Ook als
er een bepaald onderwerp is waarover u
een maandelijks stukje wilt maken, denk
aan koken, is dat van harte welkom! Wilt u het niet zelf schrijven? Laat het
ons weten, we komen graag bij u langs. Op'e Hichte is er vóór u en dóór u
en wij denken graag met u mee. U kunt uw stukje mailen of in de bus doen
op de Herenweg 102, het liefst met een foto aanleveren.
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Ook werd er sap gewonnen van deze
boom. Dat gebeurde door een inkeping in de stam te maken en daar
het sap op te vangen. Ook werd er
wel een fles aan een afsneden tak op
gehangen. Vroeger werd er op een
bepaalde manier wijn van gemaakt
Ook heb ik wel eens de kreet berkenhaar water gehoord maar dat
weet ik niet, vermoedelijk werd
er een haarlotion van gemaakt.
Misschien een ouder iemand die er
nog iets van weet.

Berk
Ruwe berk, latijnse naam:
Betula Pendula
Zachte berk: Betula
Pubescens
Fryske namme: Bjirk

Deze keer een verhaal over een
heel bekende boomsoort: de Berk
.Opvallend is natuurlijk de witte
bast van de boom. Die is iedereen
natuurlijk wel opgevallen. Maar dat
er meerdere soorten berk voorkomen is misschien minder bekend.
De standplaats is graag een zandige
bodem en het liefst staat ze langs
randen van bosjes en in de bermen
langs wegen en paden. Nu komen er
bij ons in de natuur twee verschillende soorten berken voor. Laten
we eens naar het verschil kijken
allereerst de ruwe berk. Het duidelijkst is het verschil van het blad. Als
je het blad van deze boom tussen je
vingers wrijft dan is het een ruw en
scherp gevoel.
De zachte berk heeft een zacht blad.

Maar om het een beetje moeilijker
te maken komen er ook soorten
voor die duidelijk de eigenschappen
van de beide voor ouders bezitten.
Allebeide soorten krijgen als ze tenminste genoeg zonlicht krijgen de
mooie witte bast. Alleen de ruwe
berk over het algemeen een iets
wittere bast.
Ervaringen met de berken
Toen ik pas bij Staatsbosbeheer
in dienst was moesten we uit een
perceel jonge aanplant die jonge
berken verwijderen. Door de slappe
kruin, die bij de wind heen en weer
zwiepte, sloegen ze de toppen van
vooral de naaldbomen stuk en ze
werden vegers genoemd, die bomen
moesten dus verwijderd worden.
Ook een nadeel van deze bomen is
dat er in het voorjaar ontzettend
veel zaad wordt gevormd. Dat zaad
is een heel licht nootje met een
vleugeltje en wordt door de wind
mee genomen. Op een geschikt
plekje ontkiemt het heel gemakke-

lijk. Soms is de grond bezaaid met
zaadjes. Dat is in de meeste gevallen
niet zo erg ,maar in de buurt van de
heide terreinen leidt dit al gauw tot
het verschijnsel verbossing. Voor
de vogels en met name de mezensoorten ideaal maar voor de verdere
uitzaai minder. Vraag maar aan de
leden van de vogelwacht die elk jaar
in Ontwijk bezig zijn.
Dus moet er iets gebeuren en de
oplossing is niet eenvoudig. Als ze
eruit getrokken worden maak je
in feite een nieuw kiembed voor
de volgende generatie. Bij kappen,
lopen ze uit de wortelstam zo weer
uit, net zo als je ze afmaait. In de
loop der jaren ben ik er wel achter
gekomen dat er maar een goede
methode is, en dat is het inzetten
van schapen en bij iets meer verwaarloosd terrein met geiten. Wel
moet je het aantal dieren beperken
zodat er niet teveel aan de heide
struiken wordt geknabbeld. Maar
aan alles zit ook een keer zijde.
Een onderzoeker naar korhoenders
wees me erop dat bij de winter
de katjes van de berken het enige
voedsel voor deze vogels was. Nu
komen er helaas in onze omgeving
geen korhoenders meer voor, maar
het zet je wel aan het denken dat
alle ingrepen ook een keerzijde kan
hebben.
Gebruik
Misschien is het gebruik wel het
meest bekend door het maken van
bezems. Voor de plastic tijd werden
er alleen maar bezems gebruikt van
twijgen van de berkenboom. Die
werden in de winter gekapt en dat
mocht niet meer als de maand mei
in zicht kwam. Het gezegde ging
dat ze de mei zon niet mochten

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 zullen dit jaar elke maand een bijdrage
aan de krant leveren.
Kalk strooien op uw gazon
Bij een lage/slechte zuurgraad kunnen planten niet voldoende voedingstoffen opnemen. Dit remt de groei en geeft mos
en onkruiden meer kans. Het strooien van kalk (bijvoorbeel
de humistart kalk van gazonbemesting.nl )is dus heel erg
belangrijk om mos en onkruidgroei te voorkomen. Want
voorkomen is altijd beter dan genezen. Kalk doet trouwens
ook veel voor andere planten, bloemen en bomen. Voor de

zien. Ik had altijd nog een liefhebber die elk jaar kwam om het bezem
rijs (zo noemden ze dat) te oogsten.
Die had als hobby om bezems te
maken en verkocht ze later weer.
Dan wordt het hout veel gebruikt
als brandhout. Het is de beste houtsoort voor dit doel.

Afwijkingen
Vast heeft u ze wel gezien een bol
twijgen bij elkaar in de boom. Die
worden heksenbezems genoemd. Er
zit een bepaalde schimmel op deze
takken die de woekering veroorzaken. Ook kunnen ze aan getast worden door kanker. Die veroorzaakt
een grote woekering op de stam. In
het bos aan de Pegge staat ook een
boom die is aangetast. Tot zover de
berk, het is een fraaie verschijning
met haar prachtige witte stam.
foto Marga

Ontmoetingsmiddagen
Donkerbroek/Haule 2017
Zonnebloem
en
Diaconie
Donkerbroek/Haule zijn inmiddels
al een jaar bezig met het organiseren van ontmoetingsmiddagen.
Deze middagen zijn iedere laatste
donderdag van de maand.
Dit jaar moeten we 2 keer afwijken van deze laatste donderdag ivm
feestdagen. We proberen wat afwisseling in de programma’s van de
ontmoetingsmiddagen te brengen.
Zo hebben we regelmatig een spelletjesmiddag. We hebben een paar
keer een filmmiddag gehad. Ook
was er een bingomiddag met leuke
prijsjes. En hebben we ook een
muzikale middag gehad. Er was
iemand uitgenodigd met een trekzak en we mochten meezingen met
de liedjes van vroeger. Ook doen we
wel een quiz of een vraag en antwoord spel.
Al met al zijn het gezellige middagen voor iedereen die daar behoefte
aan heeft. Hier is geen leeftijd aan
gebonden. Het is geen ouderenmiddag zoals wellicht velen van u
zullen denken. Het is laagdrempelig
. Er komen al mensen vanaf het
eerste uur.
De meeste mensen komen er voor
de gezelligheid onder het genot van
een bakje koffie/thee met wat lekkers erbij. Lekker even met elkaar
praten of met elkaar een spelletje
spelen. De eerstvolgende datum is
23 februari.

buxus is het zelfs essentieel. Maar pas wel op. Er zijn zuur
minnende planten zoals hortensia’s, rododendrons en azalea’s die liever geen kalk willen.
Mos in gazon
Als er mos in het gras zit, betekent dit dat de bodem te zuur
is, mos houdt van zure grond. Vooral zandgrond verzuurt
snel. Veel schaduw zorgt ook voor mos. Het mos vormt een
dikke laag, regen water blijft in het mos hangen, het gras
verdroogt en wortelt niet in mos.
Wanneer kalk strooien
De afgelopen weken krijgen wij veel vragen wanneer je
kalk moet strooien. Daarom een kleine uitleg. Strooi in de
wintermaanden kalk over uw gazon . Herhaal dit jaarlijks.
De kalk verhoogt de zuurgraad (pH), mos verschrompelt
en wordt bruin. Kies voor een kalk met magnesium erin (
humistart kalk ) en je zult merken dat je gazon snel weer
een frisgroene kleur krijgt. Door de verhoogde zuurgraad

Voor vervoer kan worden gezorgd.
Contactpersoon Haule: Hanny
Vermeulen, tel. 0516-858041.
Contactpersoon
Donkerbroek:
Aaltje Kalteren , tel. 0516-491757.
Locatie: Pro Rege, Herenweg 72,
Donkerbroek. Tijd: 14.30 - ± 16.00
uur. Noteer dus de volgende data in
uw agenda: 23 februari; 30 maart;
20 april; 18 mei ; 29 juni.

Cursus schilderen
In februari wordt er weer gestart
met een nieuwe cursus acryl schilderen. Deze cursus wordt gegeven voor kinderen en volwassen.
Voor volwassenen is de cursus op
Dinsdagavond van half acht tot half
tien. Acryl is een sneldrogende verf,
dit heeft als voordeel dat je snel
laag na laag aan kunt brengen, met
de helderen kleuren van de verf
kunnen mooie kleuren gemengd
worden. De cursus gaat van start
na aanmelding van minimaal 4
pers. Ook workshops behoren tot
de mogelijkheden, leuk is ook een
dag schilderen met vriendinnen of
familie. Voor kinderen (v.a. 9 jaar) is
de cursus op woensdagmiddag van
half drie tot half vijf. Zij worden stap
voor stap begeleid in het maken van
een schilderij en het gebruik van
kleuren. Start vanaf vijf kinderen.
Informatie: Adria Verhoef, Atelier
"Elsan", Kruisweg 34, Waskemeer,
telefoon 06 19999492.

zijn de graswortels weer in staat om mest op te nemen.
Kalk op zich is geen meststof, het is een middel om straks
het gras in conditie te krijgen om voeding op te nemen en
op kleur te komen. Let op: er moet minstens 2 tot 3 weken
zitten tussen kalken en bemesten. Kalk in korrelvorm,
zoals Humistart kalk strooien is gemakkelijk en stuift niet.
Poedervormige kalk waait weg tijdens het strooien, het
komt dan niet op de juiste plek. Humistart kalk zorgt ervoor
dat de grasplantjes stevige celwanden krijgen, daarnaast
verhoogd hij de zuurtegraad, zodat de grasplantjes veel
gemakkelijker de voedingsstoffen kunnen opnemen. Tevens
is calcium het transportbedrijf voor de voedingstoffen om de
plant in te komen. De humistart kalk bevat ook nog magnesium, die zorgt ervoor dat je gazon weer snel mooi groen
wordt én blijft.
Kijk in de webshop van www.gazonbemesting.nl voor de
humistart kalk
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Centrale verwarming
Water & Sanitair

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Dakbedekking
Gasinstallaties
Zonnepanelen
Onderhoud

Koelkasten

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

Verhuur van:

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

www.devegt.nl

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

Winterfair
Donkerbroek
Zaterdag
4 februari 2017
16.00 - 20.00
Pro Rege- Herenweg 72

Markt
Veiling
Spellen
Muziekplein
Springkussen
Tieners chillroom
Opbrengst goed doel: Jeugddorp De Glind
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dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

Ooststellingwerf 500 jaar

Kom met ideeën
voor Ooststellingwerf
500 jaar
In 2017 bestaat de gemeente
Ooststellingwerf 500 jaar. Dat gaan
we vieren. Door elkaar, voor elkaar,
met elkaar. In september 2017
zetten we een maand lang onze 13
dorpen op de kop. De gemeente
heeft € 95.000 beschikbaar om
deze festiviteiten te financieren.
Vanaf midden januari tot 15 februari 2017 kunt u ideeën indienen.
Dat is best snel, daarom informeren
wij u nu alvast. Dus mobiliseer uw

vereniging, praat met buren, overleg met vrienden, zoek gelijkgestemden op en bedenk en organiseer je eigen festiviteit. De bedoeling is dat in elk dorp minimaal
één festiviteit plaatsvindt. Het
subsidietraject kent verschillende
stappen en voorwaarden. Op 18
januari is de speciale projectwebsite www.500jaarooststellingwerf.nl
waar u alle informatie kunt vinden
en online uw idee kunt indienen
live. Ook vindt u de belangrijkste

informatie op www.ooststellingwerf.nl/500jaarooststellingwerf jaar
Ooststellingwerf.
Heeft u mooie ideeën of initiatieven
om samen 500 jaar Ooststellingwerf
te vieren. Ideeën waar veel mensen
wat aan hebben of broedt u misschien al een tijdje op een goed idee.
Inwoners kunnen alleen met de
hulp van een vereniging, stichting
of instelling een aanvraag indienen.
Het is namelijk alleen mogelijk voor
deze rechtspersonen om een aanvraag te doen.

Dit werd o.a. veroorzaakt door het
niet beschikbaar van voldoende
bestuursleden voor de afdeling.
Door de inwoners van Donkerbroek
wordt dit toch gezien als een gemis.
Om dit gemis op te vullen is onlangs
overleg geweest met de afdeling
“Haulerwijk/Waskemeer/Haule” om
te kijken of er mogelijkheden zijn
voor samenwerking.
De afdeling Haulerwijk is namelijk

ook geen grote afdeling en heeft
bij het organiseren van activiteiten veelal “Gasten” van omliggende
Zonnebloem afdelingen.
De mensen die in aanmerking
komen voor deelname aan uitjes
van de Zonnebloem hebben een
fysieke beperking of dreigen door
lichamelijke omstandigheden in
een sociaal isolement te komen.
Ook worden door vrijwilligers van
de zonnebloem met een bepaalde
regelmaat mensen die onder deze
doelgroep vallen bezocht, als men
dat wenst.

Bijeenkomst Vrouwen
van Nu Donkerbroek

Als Dorpsbelang zijn wij een rechtspersoon. Wij kunnen samen het
initiatief met u het initiatief indienen. Neem hiervoor contact op met
Gerrit Sleifer (423750) of Jacob
Kroondijk (491614). Daarnaast kent
het subsidietraject een aantal stappen en voorwaarden. Op de speciale projectpagina www.ooststellingwerf.nl/500jaarooststellingwerf
vindt u hier meer informatie over.
Dorpsbelang is benieuwd naar uw
ideeën.

Zonnebloem opnieuw actief in Donkerbroek
Sinds 2006 zijn er geen activiteiten
van de Zonnebloem meer geweest
in Donkerbroek.

JANUARI 2017

Om de Zonnebloem in Donkerbroek
weer een nieuw elan te geven zijn
we in Donkerbroek op zoek naar
vrijwilligers die in samenwerking
met Haulerwijk de afdeling weer
gestalte willen geven.
Inmiddels zijn er al drie dames
actief voor de Zonnebloem in
Donkerbroek, maar we willen er
graag nog wat meer bij hebben.
Bent u geïnteresseerd in deelname
aan activiteiten van de Zonnebloem
of om als vrijwilliger van de afdeling
mee te werken, neem dan contact
op met Aaltje Kalteren tel. 491757.

Inwoners Donkerbroek
in 1980 onderscheiden
Het verslag van de uitreiking van
de Yad Vashem onderscheiding
“Rechtvaardigen onder de volkeren”
op 07 december vorig jaar postuum
aan Hilbrand en Aaltje Bergsma
haalt voor anderen in ons dorp herinneringen op.
Nu blijkt dat op 19 december 1980 in de
jaarbeurs te Utrecht aan 87 nederlanders
de onderscheiding Yad Vashem is uitgereikt. Hieronder waren ook een aantal
inwoners van Donkerbroek. Zij gingen
met hun families naar Utrecht en kregen
uit handen van de toenmalige ambassadeur van Israël, de heer Eytan Ronn de
onderscheiding.
Het waren Hans van der Meer (postuum)
en Mina van der Meer-Hummel, Anne
Veenstra en Sietske Veenstra-Kort en
Cornelis Winkel (in de oorlogsjaren arts
in Donkerbroek). Van Jellie de Haan-van
der Meer kreeg “Op ‘e Hichte” een artikel uit het Friesch Dagblad wat hierbij
is afgedrukt.
Het is bewonderingswaardig hetgeen
deze inwoners in de oorlog onder andere voor de joodse medemens hebben
gedaan. Zij zijn onderscheiden maar
er waren meer dorpsgenoten die een
schuilplek beschikbaar stelden en met
hun gezinnen een groot risico liepen.
Ook zij verdienen het respect van ons.

Bijeenkomst op
16 november 2016
Loes begroet 25 gasten en de
spreekster voor deze avond mevr.
G vd Veen. Zij zal spreken over
“Brainfitness”. Op 10 november is
overleden mevr. G. Feenstra. Zij was
een trouw lid. Na een ogenblik stilte
leest Loes een gedicht “Stilte” voor.
Het groepje van Jelly Oosterbaan
wordt bedankt voor de fleurige
tafelversiering. Griet Popkema is
bezocht door Lief en Leed. Er gaat
een lijst rond voor de kerstavond.
Carolien verzorgt vanavond bij de
CPB een avond. Er zijn geen verjaardagen voor de komende tijd. Lia
is in januari aftredend en wie neemt
haar plaats over. De museumclub
gaat naar het Karmelklooster in
Drachten Maya vraagt of er leden
mee willen werken aan het grote
kleed voor Leeuwarden 2018. Lapjes
van 10 bij 10 cm. Mevr. van Riezen
bedankt voor de belangstelling op
haar verjaardag. Lia vertelt dat de
dorpskrant blijft bestaan.
Na de pauze komt mevr. G. vd
Veen over “Brainfitness” vertellen.
We zijn allemaal lotgenoten want
wie vergeet er nooit iets. De linker
hersenhelft is meer voor rekenen/
logica. Der rechter hersenhelft is
voor gevoel en zien. Het is goed het
alfabet na te zeggen als je bijv. een
naam niet meer weet. Ook goed zijn
ontspanningsoefeningen. Een leuke
interessante avond. Loes bedankt
met een bos bloemen en wenst ons
wel thuis.
Bijeenkomst op
18 januari 2017
Lia opent met een mooi gedicht van
drs. P over de winter. Ja wie gaat er
vanavond openen. Toch wordt het
Loes. Loes opent de vergadering en

Tijdens de jaarvergadering van
De Vrouwen Van Nu worden de
trouwste leden in het zonnetje
gezet. Voor elke vijf jaar lid een
prachtige rode roos. Dit jaar waren
twee dames maar liefst 60 jaar
lid. Mevrouw Jansma en mevrouw
Nijholt 12 rode rozen. 45 jaar lid
mevrouw Moes en mevrouw De
Jong (deze laatste was niet aanwezig). En 35 jaar lid mevrouw Duin.
wenst ons een goed en gezond 2017.
Saska leest de notulen van november en de kerst voor.
Er zijn enkele mededelingen onder
andere het innen van de contributie.
Het jaarverslag en de kas worden
goedgekeurd. Lia Braber is aftredend en niet herkiesbaar. Er wordt
geen nieuw bestuurslid gevonden.
Er is een wisseling van contactleden. Jubilarissen: Geertje Duin
35 jaar, Saska Moes 45 jaar, Japke
de Jong 45 jaar, Pietje Nijholt en
Femke Jansma 60 jaar. Zij krijgen
een mooie bos rozen. Ondertussen
krijgen we koffie met nieuwjaarsrolletjes. Daarbij mag slagroom niet
ontbreken.
Na de pauze neemt Pietje afscheid
van lief en leed en krijgt zij een
mooi cadeau. Zij heeft dit meer dan
40 jaar gedaan. Gelly neemt haar
taak over. Loes meldt ons dat zij
voorzitter gaat worden. We gaan
met een fijn liedje afscheid van
Lia nemen als bestuurslid. Een
prachtige bos bloemen en een boek
van Jacques Klöters “Voor leven en
achterwaarts begrijpen”, waar ze
erg blij mee was. Nu foto’s bekijken van vele jaren terug. Het werd
een gezellige chaos. Leuk om oude
foto’s terug te kijken. Loes sluit de
vergadering en wenst ons wel thuis.

DHL bij Bloemenhuis
“Carin” in Donkerbroek
Laatst was ik aangenaam verrast
toen ik een pakketje moest ophalen
bij DHL pakketservice. Ik zocht
het adres op en ging er vanuit dat
dat in Oosterwolde of Drachten
zou zijn.Tot mijn verbazing kon ik
het pakje ophalen bij Bloemenhuis
Carin in Donkerbroek.
Na enige navraag blijkt hiervan
bijna niemand op de hoogte. Ook
Carin zelf heeft dat idee. Ze heeft
nu één jaar DHL service en eigenlijk niet genoeg inkomende en uitgaande pakketjes om hiermee door
te gaan.
Wilt u een pakketje versturen? Pak

het thuis in, log in op DHL en betaal
online. U print zelf een sticker en
het enige dat u nog hoeft te doen
is afgeven bij Carin. Krijgt u een
pakketje toegestuurd en bent u niet
altijd thuis? Als u het via DHL laat
versturen kunt u het ophalen in de
bloemenzaak.
Zeker in deze tijd dat veel mensen
online bestellen of via Marktplaats
spullen kopen en verkopen zou
het toch wel heel jammer als dit
servicepunt uit Donkerbroek moet
verdwijnen omdat gewoon te weinig
mensen op de hoogte zijn dat ze
terecht kunnen op de Herenweg 61
in Donkerbroek.
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Voor nieuw-, Verbouw
en renoVatie
ook voor: kozijnen, ramen en deuren
TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

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

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

Musical Joazef

Fraachpetear mei de regisseuse
fan de musical Joazef, Anna-Gré
Veldkamp.

1. Wêrom hast dizze musical
útsocht?
Dat wie noch net sa makkelijk, ik
woe graach in musical dwaan dy’t
noch net earder spyle wie, mar dan
kaam ik by Hollânske musicals út.
Nei efkes strúne, en freegje hjir en
dêr stuitte ik op Joazef, fan Hindrik
v/d Meer, dit spruts my daliks oan,
syn teksten binne gewoan geweldich.
2. Hast ek kontakt hân mei de
skriuwer fan de musical Hindrik
van der Meer?
Ja, ik bin by him west, hy wennet op
it moaiste plakje yn Jorwert. In middei by him wie eins noch te koart,
wat in bysûndere man.
3. Hast in bewuste kar makke foar
in musical yn it Frysk?
Ja, je memmetaal is’t moaiste wat
d’r is, it leit sa ticht by je, útspraken
yn’t frysk kinst nea sa moai wer
fertale nei it Hollânsk!
4. Hast mear musicals regissearre?
Ik bin begûn mei de musicals
fan groep 8 fan de skoalle, , doe
kaam d’r yn Donkerbroek de musical Naäman, en ha ik freege as
ik dêr it toniel foar myn rekken
nimme koe, dit fûn ik hartstikke
leuk om te dwaan! Dernei ha ik 2x

ha wy hjir en dêr wat freege! Moai
dat dizze minsken ta sein ha, ik bin
d’r hiel wiis mei! Mei elkoar, dan
komt it goed!
7. Hoe is de sfear?
De sfear is poerbêst, soms wol wat
te gesellich, hâld maris 10 “broers”
yn’t gareel, haha , mar dêr ha ik
ek sa’n nocht oan. Ik fyn it ek hiel
wichtich dat de sfear goed is, kinst
in protte klear krije op dizze wize.
Fansels is’t ek ris tiid om serieus
oan de gang te gean, mar dat bart
wier wol!

yn Wijnjewoude in musical regissearre. En no dus wer foar “eigen”
publiek Joazef.
5. Wot is foar dy de grutste útdaging?
Eins de hiele musical, it is in protte
sjongen, wylst ik fan it toniel bin,
mar dêr ha ik wat op út fûn. Ik fyn
it altyd hiel spannend, kin ik it wol
oerbringe, en fynt eltsenien it wol
leuk , en fynt it publiek it aanst wol
moai? Bin dêr altyd wol ûnwis yn.
Mar ja it is dochs prachtich om te
sjen, dat minsken sûnder erfaring
dêr steane te sjongen en te spyljen!
Machtich moai fyn ik dat! De grutste útdaging foar my sels is tink ik
wol dat ik wat traditioneel oanlein
bin, en dat ik no probear om it wat
oars oan te pakken.
6. Komme de spilers en musikanten allegearre út Donkerbroek?
Nee, wy hawwe gastspilers út oare
doarpen, it wie nogal in toer om alle
rollen en it combo te besetten, dus
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50 jaar Donkerbroek
in het nieuws

8. Wot fynst it moaiste oan dizze
musical?
Dat fyn ik in moeilijke fraach. It is
in musical foar it hiele doarp. Jong
en âld dogge mei. It ferhaal fan
Joazef is foar eltsenien te begripen.
As it giet oer in scène, dan kin ik
net in kar meitsje, mar de scène mei
Joazef yn’e put fyn ik wol hiel moai!
9. Wa is der ferantwurdlik foar it
musikale gedeelte?
Hans Jonker, fan Jonker music support út Drachten. Ik ha him foar it
earst moete, mei de musical Noömi
yn Wynjewâld. Dat wie in prima
gearwurking. En soks freeget om
mear, letter kaam Ester noch, en no
dus tegearre opwurkje oan Joazef.
Wy ha d’r sin oan!
10. Wannear binne de útfieringen?
17/18/19 maart yn de sintrumtsjerke fan Donkerbroek!
Sjoch ik jim dan?
Groetnis Anna-Gré

Energiecoöperatie De Eendracht
De energiecoöperatie De Eendracht
is de lokale energiecoöperatie voor
Ooststellingwerf. Ons doel is om
zoveel mogelijk duurzame energie
lokaal op te wekken; door leden of
samen in de coöperatie.

zijn van De Eendracht. Het bestuur,
bestaande uit vrijwilligers, voert
het beleid uit. Al het geld wat De
Eendracht ontvangt wordt besteed
aan haar doel. Het bestuur krijgt
zelf geen vergoeding.

Ook geven we voorlichting en
adviezen hierover en we functioneren als wederverkoper van echt
groene energie. Door lid te worden
stroomt een deel van het geld van
je energierekening weer terug naar
de coöperatie en dus onze regio.
Daar kunnen we dan goede dingen
mee doen.

Ons doel is om de energieomslag
van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen te stimuleren en de leefbaarheid van onze
gemeente Ooststellingwerf te verbeteren. Dit doen we onder andere
door duurzame energie lokaal op te
wekken; door leden of samen in de
coöperatie.

Via De Eendracht kunt u energie, stroom en gas, afnemen bij
de energiebedrijven Noordelijk
Lokaal Duurzaam of Greenchoice.
Daarmee wordt u automatisch en
gratis lid van De Eendracht. De
Eendracht is een coöperatie. Dat
wil zeggen dat de leden eigenaar

Ook geven we voorlichting en adviezen hierover en functioneren we
als wederverkoper van echt groene
energie. Door lid te worden krijgt
De Eendracht een vergoeding van
de energieleverancier en stroomt
er dus een deel van het geld van je
energierekening weer terug naar

De Eendracht en dus onze regio.
Dat kunnen we vervolgens weer
lokaal besteden aan ons doel. We
kunnen zodoende onze projecten
financieren maar we ondersteunen
ook bijvoorbeeld het verenigingsleven in de dorpen van de gemeente
Ooststellingwerf.
Leden helpen onze doelen te verwezenlijken en bepalen mede de
bestemming van onze middelen.
Een lidmaatschap kost niets, wel
verwachten we dat je klant bent,
of dat je dat binnen anderhalf jaar
wordt (zodra je huidige contract
afloopt) van een van onze leveranciers: Greenchoice www.greenchoice.nl/eendracht of NLD energie
www.noordelijklokaalduurzaam.nl/
de-eendracht-ooststellingwerf
Aanmelden als lid van de coöperatie
kan via de website www.eendrachtooststellingwerf.nl

Stichting Sociaal Steunpunt Ooststellingwerf
is er mogelijk ook voor u!
In februari 2017 valt de blauwe
envelop van de Belastingdienst
weer bij u op de deurmat, met
daarin het vriendelijke maar dringende verzoek om vóór 1 mei 2017
aangifte van uw inkomsten over het
jaar 2016 in te dienen.
Wanneer de aangifte vóór 1 april
2017 a.s. is ingediend, kan de
teruggave medio juni al tegemoet
worden gezien. Voor de doelgroep
‘minima’ kan het Sociaal Steunpunt
Ooststellingwerf u daarbij helpen
en ervoor zorgen dat u niet teveel
inkomstenbelasting hoeft te betalen.
Geen biljet?
Misschien wel een teruggave!
Als u geen aangiftebiljet ontvangt
van de Belastingdienst, maar u
denkt wel recht te hebben op een
teruggave, kunt u zelf een aangifte
indienen. U kunt dat zelfs tot vijf
jaar na afloop van het betreffende
belastingjaar doen. U kunt dus ook
nog aangifte doen voor belastingjaren 2012, 2013, 2014 en 2015. Er

geldt wel een grens: alleen als (per
jaar) de teruggave € 14, - of meer
bedraagt, ontvangt u de teruggave.
Wanneer komt u in
aanmerking voor teruggave?
Bijvoorbeeld als u niet het gehele
jaar inkomsten hebt ontvangen. Het
kan gebeuren dat u aanspraak maakt
op een hogere heffingskorting dan
waarbij met de inhouding op uw
inkomsten rekening is gehouden.
Maar ook sommige aftrekposten
kunnen leiden tot belastingteruggave. Dat is bijvoorbeeld het geval
bij hoge niet-vergoede ziektekosten.
U heeft ziektekosten
Als u kosten maakt in verband met
een ziekte of handicap, kunt u een
deel daarvan op het inkomen in
mindering brengen. Voor de aftrek
van ziektekosten gelden wel voorwaarden.
We kunnen u ook helpen
bij toeslagen
Mogelijk kunt u een bijdrage in
de kosten krijgen in de vorm van

een Toeslag via de Belastingdienst.
Het Nederlandse belastingstelsel
kent vier verschillende toeslagen.
Of u daarvoor in aanmerking komt
hangt af van uw specifieke financiële en gezinssituatie. Het gaat om
de volgende toeslagen:
• Zorgtoeslag, een financiële bijdrage in de kosten van uw premie
zorgverzekering.
• Kindgebonden budget, een financiële bijdrage in de kosten voor
uw kinderen tot 18 jaar.
• Huurtoeslag, een financiële bijdrage in de huurkosten van uw
woning.
• Kinderopvangtoeslag, een financiële bijdrage in de kosten van
kinderopvang.
Wijzigen, stopzetten
en terugbetalen.
U hoeft iedere toeslag slechts eenmalig aan te vragen. Vervolgens
krijgt u de toeslag jaarlijks elke
maand automatisch uitbetaald, totdat u deze zelf stopt of wijzigt. Het
stoppen en wijzigen van uw toesla-

Friese Koerier 24 en 25 januari 1967

gen is uw eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk om elke verandering in uw persoonlijke situatie, wijzigingen in de burgerlijke
staat, verhuizing, kinderen, inkomenswijzigingen etc. direct door
te geven aan de afdeling Toeslagen
Belastingdienst.
Overige
Ook lukt het niet iedereen om zelf
of met behulp van iemand anders
uit de wirwar van regels, rechten en
plichten van uitkeringen en inkomensvoorzieningen te komen, zoals
bijvoorbeeld de Ziektewet, WAO,
WIA, WAJONG, Werkloosheidswet
en gemeentelijke bijstandsuitkeringen.
Spreekuren
De spreekuurhouders zijn goed
op de hoogte van de belastingregels, inclusief de laatste wijzigingen. U kunt ook geholpen worden bij het invullen van formulieren. Bijvoorbeeld: kwijtschelding
gemeentelijke belastingen en/of
HEF Fryslan; WMO; PGB; DUO/
Studiefinanciering, AOW en pensioenaanvragen, bijstandsaanvragen.
Ook is het mogelijk om geholpen te
worden bij het indienen van bezwaar-

schriften bij de Belastingdienst,
UWV en/of gemeente.
Het steunpunt geeft advies en attendeert u op instanties die u verder
kunnen helpen. In uitzonderingsgevallen - bijvoorbeeld wanneer u
slecht ter been bent - is een afspraak
bij u thuis mogelijk.
Begeleiding naar een instantie
behoort ook tot de mogelijkheden.
In dat geval komen de te maken
reiskosten voor uw rekening. Dit
wordt vooraf met u besproken.
Meer informatie: 06 - 12 21 40 62
of sociaal.steunpunt@gmail.com.
Dan wordt er een afspraak met u
gemaakt voor één van de eerstvolgende spreekuren.
Het
Sociaal
Steunpunt
Ooststellingwerf heeft met uitzondering van de zomer- en kerstvakantie elke dinsdag spreekuur tussen 13.30 uur tot 16.30 uur in
‘De Miente’, Snellingerdijk 39 in
Oosterwolde.
Het spreekuur is gratis. U moet dus
wel vooraf een afspraak maken.
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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

Is uw vloer ook nodig aan een opknapbeurt toe? Of hebben de feestdagen
een blijvende indruk achtergelaten?
Maak dan in februari of maart een
afspraak om uw vloer te schuren en
krijg een gratis onderhoudsset!

QUALITY PARKET GW SMITWEG 4 DONKERBROEK
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Volkstuinen beschikbaar
Aan het laantje achter de
Buursterlaan liggen een heel aantal
moestuinen. Op dit moment liggen
een groot aantal tuinen braak. Door
allerlei redenen haken steeds meer
mensen af zoals bijvoorbeeld door
leeftijd en gezondheid.

bloemen voor op tafel? Het mag
allemaal worden verbouwd. Verder
is er een waterpomp aanwezig om
de plantjes van water te voorzien.
De percelen zijn tussen 80 tot
100 m2 groot en de huur per jaar
bedraagt € 5,--.

Tuinieren is heel ontspannend, goed
voor je gezondheid, sociaal en levert
je verse groenten op. En wil je ook

Heb je interesse informeer dan bij
Jacob Kroondijk (0516-491614) of
Sjoukje Wijnstra (491655).

Damclub
Donkerbroek
Donkerbroek-Lemmer 2 6-6: Voor de
P.F.D.B.kwam Lemmer 2 op bezoek.
Het werd een gelyk opgaande stryd.
G. Poortinga-B. v.d. Werf 0-2, B. van
Ek-J. Visser 1-1, J.D. Klooster-W.
Akkerman 1-1, H. Hoks-G. Heyboer
1-1, L. Snyder-J. Oosterdyk 2-0 en J.
Klooster-B. Kortstra 1-1.
Donkerbroek aan de leiding met 5
punten gevolgt door Emmeloord en
Gerkesklooster elk met 4 punten.

De Herbergier van
Oldeberkoop op
bezoek bij de C.P.B.

Recreanten
korfbal

Brievenbus vernield
Ook dit jaar is de brievenbus welke aan de muur van de gymzaal hing,
opgeblazen met vuurwerk. Al voor de kerst! Wil de jongere die dit gedaan
heeft zijn mobiel inleveren. Kunnen we daar ook wat leuks mee uithalen.
Dan weet je hoe het voelt voor een ander als je diens eigendommen vernielt. Of wees een kerel en meldt je bij ‘t Startblok en vergoedt de schade.

Martha Veenstra, onze voorzitter, heet een ieder van harte welkom op woensdag 18 januari en
in het bijzonder Bert Boer, Marie
Lindeboom en Aukje de Vries van
De Herbergier Oldeberkoop.
Op de wijs van psalm 84 zingen we het lied ‘Dit huis een
herberg onderweg’. Martha opent
de vergadering met drie gedichten, alle drie toepasselijk op het
onderwerp van de avond. Hierna
volgt het huishoudelijk gedeelte
van de vergadering. Na de koffie
is het woord aan de medewerkers
van De Herbergier in Oldeberkoop.
Marie begint met het lezen van een
gedicht “Wanneer ik oud ben” van
de stichting Alzheimer.
Dan neemt Bert Boer het woord.
Samen met Albert Kwakman
runt hij de onderneming. Ze zijn
een onderdeel van de koepel ‘De
Herbergier van….’. Deze staat voor
opvang van zieke (dementerende)
ouderen, maar anders dan in de
reguliere zorg. Niet voor niets staat
in hun logo: Bijzonder-gewoon.
Hij legt uit dat zij geen vergelijking
willen trekken met de reguliere
zorg. Dat zij niet vinden dat ze het
beter doen. Ze doen het anders.
Ze zijn niet tegen gesloten deuren, maar bij de Herbergier zijn
de deuren altijd open! Het welzijn
van de bewoners komt voor hen
op de eerste plaats en op de tweede
plaats komt de zorg. Zij kennen ook
geen grote, logge organisatie, maar
hebben korte lijnen, zodat er veel
gerealiseerd kan worden op korte
termijn.
Momenteel zijn er 17 gasten (bewoners) en 26 betaalde krachten.
Verder zijn er nog veel vrijwilligers. Het concept komt voort uit
de door Hans van Putten bedachte
Thomashuizen voor verstandelijk
beperkte mensen.
Ze zijn gevestigd in de voormalige
Landbouwschool in Oldeberkoop.
Alle Herbergiers zijn in een karakteristiek pand ondergebracht.
Voorwaarde is dat het toegankelijk
is voor iedereen. Ook mensen met
alleen een AOW zijn welkom. Er
worden minimaal drie kamers aan
deze inkomensgroep verhuurt.

Donkerbroek bedankt!

De kosten worden verdeeld in zorgkosten en woonkosten. De zorgkosten bestaan uit een PGB en een
eigen bijdrage, de woonkosten zijn
naar inkomen.
De kwaliteit van de zorg wordt
goed bewaakt, ook bij hen komt de
inspectie op bezoek en daarnaast
is er controle van de ARGO die
verbonden is aan de RUG (RijksUniversiteit Groningen).
Een
accountant houdt de boeken in de
gaten. Na het opstaan en het ontbijt is er vanaf half elf koffie voor
alle medewerkers en gasten samen,
waarna de dag verder verschillend
kan worden ingevuld. Er wordt
gezamenlijk geluncht en ‘s avonds
samen warm gegeten. Het moet
voelen als ‘bijna thuis’. Bezoek is
altijd mogelijk op de eigen kamer
van de gast.
Aukje en Marie vertellen over hun
ervaringen. Er moet hard gewerkt
worden, maar het geeft hen veel
voldoening en ze krijgen zoveel
terug van de gasten dat ze er graag
voor over hebben.
Na dit duidelijke verhaal laat Bert
nog foto’s zien waaruit het ’bijzonder-gewone’ nog eens duidelijk
blijkt: de mooie verzorgde omgeving; de schitterende tuin waar alle
gasten vrij in mogen bewegen en
bezig zijn; de aandacht voor de
mensen. Ook een filmpje geeft dit
nog eens goed weer.
Na deze boeiende lezing bedankt
onze voorzitter de sprekers en overhandigt hen nog een plant voor in
het huis en een pot met lekkers
voor medewerkers en gasten!
Martha sluit de vergadering met het
gedicht: “Gelukkig is de mens” en
wenst een ieder wel thuis.

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Als je er voor staat lijkt het lang; achteraf denk je: 5 jaar burgemeester,
het is al weer om.
Op de Nachtdravers kar is door alle emoties rond de wisseling vergeten
u allemaal de beste wensen te geven voor 2017. Bij deze nog van harte.
Dat 2017 u maar ook het dorp veel goeds en moois mag brengen.
Vaak werd mij de vraag gesteld: wat doe je nu eigenlijk als burgemeester.In elk geval leuke en aparte dingen.
Na 14 dagen in functie te zijn mocht ik al komen voorlezen bij de
Peggebult. 12 mei 2012 de opening van B&B de Gouden Vlo. Een
gebeurtenis die bij een burgemeester past want het was inclusief toespraak, onthulling en lintje doorknippen. Ook altijd leuk de jaarlijkse
trekking bij de rommelmarkt en de trekking van eindejaarsactie van de
Handelsvereinging. Met name als je jezelf trekt als hoofdprijswinnaar!
Sinterklaas inhalen was natuurlijk ook een terugkerend iets. Praten
met de kinderen die vol verwachting waren en een klein woordje met
de Sint. Een voorwoordje schrijven in het programmaboekje van de
openluchtspelen of in de dorpsfeestkrant. En onze olympische kampioenen Tristan en Teun toespreken. Ook dat was een hele happening.
Missen zal ik het commentaar van de kinderen. “hier woont de burgemeester” of de buurkinderen “is de burgemeester thuis?”of als je
winkelt in Oosterwolde en 2 opgeschoten brugpiepers roepen “hoi
burgemeester” en tot slot de steevaste begroeting van de heer van der
Helm “dag eerwaarde”.
Zoals ik al schreef, 5 jaar is dan toch zo maar om. Met trots schrijf ik
dit bij op mijn cv .
Het was mij een waargenoegen om die 5 jaren “uw burgemeester” te
mogen zijn.
Ik wens Sietse net zoveel plezier toe als ik aan die tijd beleefd heb.
(en Sietse ik bied mij hier heel spontaan en geheel vrijwillig aan als
eventuele loco-burgemeester!)
Een hartelijke groet
Martha Veenstra

DORPSAGENDA
FEBRUARI:
1 14.30-15.15 Gymzaal: Kangoeroeles
4 Snertactie: Gymnastiek vereniging Haule
14.00 uur Café Donkerbroek: klaverjassen
16.00-20.00 uur Winterfair bij Pro Rege
11 20.00 uur Sintrumtsjerke: Concert De Bazuin “In Love”...
15 14.30-15.15 Gymzaal: Kangoeroeles
17 17.30 uur Pro Rege: Chinees Buffet t.b.v. jeugdopvanghuis De Glind
18 Sporthal Boekhorst: Acro Valentijnscup
19.00 uur Dorpshuis Actief Donkerbroek: Douanespel
Avond: Café Donkerbroek: Tsjuster Rocksum
19 Sporthal Boekhorst: Acro Valentijnscup
23 14.30 Pro Rege Ontmoetingsmiddag Zonnebloem en Diaconie
25 Snertactie: Muziekvereniging Excelsior

De recreanten korfballers van SV
Donkerbroek zijn met hun 2e seizoen bezig. Een vaste groep dames
traint iedere week een uur in de
gymzaal op donderdag van 20.15 21.15 uur. Iedereen traint om een
andere reden. De een wil graag iets
aan de conditie doen, terwijl een
ander graag meer over de regels wil
weten. Nummer 3 wil graag nieuwe
oefeningen uittesten op de groep
alvorens ze bij de jeugdteams te
gebruiken en weer een ander komt
graag trainen om even de dagelijkse
sleur te doorbreken. Lijkt het je
leuk om mee te doen, iedereen is
van harte welkom. Je hoeft geen
korfbalkennis te hebben, dat leer je
vanzelf. Voor meer informatie kun
je terecht bij Elly Oosterhof tel.
0516-491431.

Combi-sporters
trainen er lekker
op los
Het 2e seizoen van de groep combisporters van SV Donkerbroek is
muzikaal begonnen. De maanden
september en oktober stonden in
het teken van country line dancing
gegeven door Jacqueline Plender.
Voor sommige deelnemers nog erg
lastig al die pasjes en in de maat
blijven. maar erg leuk. Daarna
volgden basketballessen o.l.v. Anne
Franke Zwart van de, in 2016 opgerichte, basketbalvereniging uit
Oosterwolde. Er liepen wel talenten
tussen aldus de trainer. Hier waren
de deelnemers ook erg enthousiast
over dus het zou me niet verbazen
dat de basketballessen volgend seizoen weer worden ingepland.
Als de krant verschijnt staat de
groep in Makkinga in het zwembad
voor aquafitness. Voor de teambuilding gaan de sportieve dames in
februari een spelavond houden bij
café Donkerbroek. Ook dan zal het
er fanatiek aan toe gaan. Een verslag volgt. De periode in de gymzaal
wordt afgesloten met volleyballessen. In april wordt het veld weer
opgezocht.
Heb je zin om me te doen, iedereen
vanaf 18 jaar is welkom. Iedereen
sport op zijn/haar eigen niveau. De
kosten bedragen €15,- per maand.
Voor meer informatie kun je terecht
bij Elly Oosterhof 0516-491431.

NERGENS
TEGEN
AAN LO P

E N.
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JE ZIET MEER MET
EEN GELEIDEHOND.

GIRO 275400
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Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:
Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek

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

www.vogelzangtentverhuur.nl

(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

Mjumsterwei 16 - 9243 SK Bakkeveen
tel. 0516 541493

www.dundelle.nl / info@dundelle.nl

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

Midgetgolf Dúndelle

Openluchtzwembad

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

● 25 meter bad
● Ondiep gedeelte
● Springkuil met 2 springplanken
en onderwater vensters

Na een leuke acitiveit of
een heerlijke wandeling of fietstocht
nodigt het terras u uit voor een adempauze
met een kop koffie
of een verfrissend drankje of ijsje!
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KORFBAL

OPGERICHT

Competitie 2016/2017

Biem: De korfbalpalen staan orthogonaal opgericht.

Old Stars
Op 28 december 2016 was de 7e
editie van het 3 jaarlijkse Old Stars
toernooi Ooststellingwerf. Zeg maar
de ouwe lui die 1 of 2 (3) decennia
terug de bevlogen wedstrijden in
senioren 1 en 2 speelden. Dio was
natuurlijk weer favoriet (veel oudsenioren 1 spelers doen nog steeds
wekelijks hun wedstrijdjes in nu
senioren 2 van Dio). En maakte dit
moeiteloos waar. Maar de verrassingen waren deze editie niet van
de lucht. Zo won HDT (wij dus)
niet alleen van Odis (Elsloo), maar
ook van Lintjo!! (daar waren ze in
Oldeberkoop knap misselijk van).
Biem. Helaas verloren we dan weer
van VZK. Al met al 3 ploegen die
eindigden op de gedeelde 2e plaats.
(HDT, Lintjo en VZK). Voor HDT
kwamen in het veld: Roelof Dijkstra,
Kjest de Jong, Marten Oosterhof,
Rene Wijnstra, Rudi Poen, Wilma

Twee en een Halve Meter
F1.
Overgangsjaar, hè. 7 gespeeld, 7
verloren. Aan het enthousiasme zal
het niet liggen. Niet in het veld. En
niet rondom het veld.
Drie Meter-1
E1:
In de klasse E1E staat de E1 op een
6e positie in de ranglijst (van de
7 ploegen). En dat is niet waar ze
horen. Ze kunnen en moeten beter.
E2:
De E2 bezet een keurige 4e positie
in de ranglijst. Wel werd er in de
laatst gespeelde wedstrijd verloren
van Udiros (2-4), waar de heenwedstrijd nog op een overwinning
uitliep. Aanscherpen!!!
Drie Meter-2
D2:
Biem. Het favoriete team van uw
verslaggever speelde afgelopen
zaterdag een super 1e helft tegen de
numero 2 in de ranglijst LDODK.
Dit kon in de 2e helft helaas niet
vast gehouden worden. Vooral
in het laatste kwartier vlogen de
doelpunten ons om de oren. Dat
had beter verdiend. “Mar het komt
dochs oars”.
D1:
De D1 deed op zaterdag 14 januari goede zaken door te winnen van
Thrianta D1. (die andere runnerup in de strijd om de 2e plek).
Biem. Tegen SCO D1 afgelopen
zaterdag een superspannende strijd.
Waarbij SCO met de winst naar
huis leek te gaan. Vlak voor tijd
nog een laatste krachtsinspanning
van Donkerbroek wat de (verdiende)
gelijkmaker op leverde. Het publiek
was de grote winnaar. De coach van
Donkerbroek teleurgesteld.
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Drie en een Halve Meter
De B1 worden momenteel o.a.
gesteund door een tweeling uit
Hoornsterzwaag. Zij leveren
enthousiast hun bijdrage zolang de
voetbalwinterstop duurt. Zo worstelen de B’s qua spelersaantal zich
door de zaalcompetitie. De 1e overwinning van het seizoen kwam afgelopen zaterdag tegen Olympia B1:
5-4, na een heftige strijd. Er zijn
nog meer kansen op winst! Houd
vol !! Biem.

Moes, Bertha Postma, Geeske
Kiestra- Oosterloo en (noodgedwongen) Anke Postma . Marianne
Dobbe-Veerenhuis en Hilly De Jongten Wolde moesten een dag ervoor
afmelden vanwege griep.

Zeven meter –> 8 meter!!
Biem. De senioren 1 speelden in
een wedstrijd die-het-aanzien-nietwaard-was gelijk tegen De Pein
uut Opeinde. (13-13). Tegen DES,
thuis in eigen Bongerd-hal, eindeljik weer de broodnodige winst.(1411). Tussendoor verlies tegen OKO
Opende (12-15). Grote vraag: waar
blijft oons Janneke?
De senioren 2 van Donkerbroek/
VZK verrasten vriend en vijand door
van Dio 2 te winnen! Biem. En dat is
natuurlijk altijd lekker. (het seizoen
kan nu wel stoppen). Uitslag 17-12.
De senioren 3 staan in de middenmoot. Beetje winnen. Beetje verliezen.

Facebookpagina
Sinds kort in de lucht : De
Facebookpagina van korfballend
Donkerbroek. www.facebook.com/
SV-Donkerbroek-afdeling-korfbal.
Nog sneller info de weide wereld in.
Beheerder is Robin van der Veen.

Website
Voor wedstrijdprogramma zaalcompetitie, up-to-date standen, en heul
veul foto’s van het KorfbalKamp
2016 naar www.korfbaldonkerbroek.nl

De zaalcompetitie nadert z’n voltooiing. Waar vallen komende
weken de verrassingen????

Tussenstanden
Zaalcompetitie 2016-2017
(verwerkt t/m 23-01-2017)
Pupillen F1
Lemmer F1
Harich F2
Westergo F1
SCO F2
LDODK F2
Oerterp/VKC F2
Donkerbroek F1

6
6
7
6
5
7
7

12
8
8
7
5
4
0

Pupillen E2
De Walden E4
Harkema E2
Flamingo’s E4
Donkerbroek E2
DES (N) E1
Noordenveld E2
Udiros E3

6
6
7
6
6
8
7

12
12
8
6
3
3
2

Pupillen E1
OKO/Bies E2
SDO (S) E1
Elko E1
Stadskanaal ’74 E1
ROG E1
Donkerbroek E1
Spes (E ) E2

8
7
7
6
7
6
5

14
11
8
7
4
2
0

Pupillen D2
KIOS (R) D2
LDODK D5
Meko ’74 D1
Koru/UDI D2
Thrianta D2
Wordt Kwiek D2
Donkerbroek D2

7
7
5
6
7
6
6

14
10
8
6
4
2
0

Pupillen D1
EKC2000 D1
Donkerbroek D1
Thrianta D1
SCO D1
Elko D1
DOS ’46 D3
Vitesse (Be) D2

7
6
6
5
6
8
6

14
9
8
5
4
2
2

Aspiranten B
WIK ‘34 B1
Wees Kwiek/NKC B1
De Pein B2
Altijd Kwiek B1
Olympia (T) B1
SIOS (W)/SCO B2
Donkerbroek B1

7
9
7
6
6
6
7

12
11
9
6
4
3
3

Senioren 1
WSS 1
Kinea 1
Koru 1
OKO/Bies 1
Leeuwarden 1
Donkerbroek/VZK 1
De Pein 1
DES (N) 1

9
9
9
9
9
9
9
9

15
14
12
11
7
7
4
2

Senioren 2
Club Brothers 2
WSS 3
10
Lintjo 3
Kinea 2
Dio 2
VZK/Donkerbroek 2
De Pein 2

7

14
8

8
8
8
7
8

9
9
8
3
1

Senioren 3
HHCombi 1
Lintjo 4
Donkerbroek/VZK 3
Roreko 3
Wez Handich/DOW 5
Koru 3
Kinea 4

5
8
8
6
8
8
7

10
10
9
8
7
4
2

Programma
korfbal
t/m 2 5 februari 2017
(Wijzigingen voorbehouden

Zaterdag 4 februari:
Donkerbroek B1 – WIK ‘34 B1
Donkerbroek D1 – Thrianta D1
Donkerbroek D2 – Kios (R ) D2
Donkerbroek E1 – Stadskanaal ‘74 E1
Donkerbroek E2 - Noordenveld E2
Donkerbroek F1 – LDODK F2

16.00 uur
15.00 uur
14.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur

Zondag 5 februari:
Kinea 2 - Donkerbroek/VZK 2
Kinea 1 - Donkerbroek/VZK 1

13.30 uur
14.45 uur

Zaterdag 11 februari:
Donkerbroek D2 – Wordt Kwiek D2
OKO/BIES E2 – Donkerbroek E1
Harkema E2 – Donkerbroek E2
Westergo F1 - Donkerbroek F1

13.50 uur
11.00 uur
17.00 uur
15.30 uur

Zondag 12 februari:
Donkerbroek/VZK 3 – Roreko 3
Donkerbroek/VZK 2 – Club Brothers 2
Donkerbroek/VZK 1 – WSS 1

11.30 uur
12.45 uur
14.00 uur

Korfbaljarigen
in februari

Zaterdag 18 februari:
Donkerbroek D1 – Elko D1
Donkerbroek E1 – Spes (E ) E2
Donkerbroek E2 - Flamingo’s E4
Donkerbroek F1 – SCO F2

15.00 uur
14.00 uur
13.00 uur
13.00 uur

07-02 : Aukje Ekkels
08-02 : Romy van Elp
18-02 : Lies Siegersma
25-02 : Lisette de Groot
25-02 : Bente de Vries
26-02 : Anne Bloemhof

Zaterdag 25 februari:
Donkerbroek B1 – Wees Kwiek/NKC
Donkerbroek D2 – Koru/Udi D2
Donkerbroek E2 - DES (N) E1

15.45 uur
14.45 uur
13.45 uur
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Drukwerk
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!

Voor al uw:

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

WWW.BVKVORMGEVER.NL

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

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

warm/koud buffet,
bbq, koffietafels,
bittergarnituren
en
ontbijt bezorgen!
nd
Laat u vrijblijve

informeren!

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

BOONSTRA

