Dorpskrant Donkerbroek - 27e jaargang, nr. 9 - november 2019

Oplage: 1000 ex.

Donkerbroek krijgt Doarpssintrum
December wordt een spannende maand voor alle inwoners van
Donkerbroek. De gemeenteraad wil 2 miljoen euro beschikbaar
stellen voor het realiseren van het Doarpssintrum. In de decembervergadering beslist de gemeenteraad.
De gemeente neemt de kapitaalslasten voor haar rekening en het
beheer en de exploitatie komt in
handen van een nieuwe stichting. Vrijwilligers moeten het
Doarpssintrum gaan exploiteren.

kerk terug naar de Herenweg.
Het verkeersplan is een wezenlijk
onderdeel van het Doarpssintrum.
Daarvoor wordt nu aan de raad voorgesteld om nog eens € 350.000 als

krediet beschikbaar te stellen. Het
College van B&W en de raad kiezen
voor het plan van Dorpsbelang en
niet voor hun eigen plan waarin
de Schoolstraat een ernstig knelpunt bleef qua doorstroming en
veiligheid voor kinderen, ouders en
bewoners.
Op 3 december komt het voorstel
van het College eerst in de raads-

commissie. Een week later is de
behandeling door de gemeenteraad.
Zodra de raad daarna definitief
akkoord gaat met het plan, wordt
uit het dorp een bouwteam geformeerd dat wordt belast met de realisatie van het Doarpssintrum. Dan
kunnen we in Donkerbroek SAMEN
aan de slag.

In het nieuwe dorpscentrum komen
een aantal voorzieningen samen,
waaronder het dorpshuis Oan ‘e
feart, de gymzaal en het verenigingsgebouw Pro Rege van de
Protestantse Gemeente. Het gebouw
Pro Rege wordt evenals de gymzaal
gesloopt. De huidige gebruikers van
Pro Rege kunnen tijdens de bouw
gebruik maken van het voormalige schoolgebouw De Peggebult. De
nieuwe gymzaal krijgt een hoogte
van 7 meter zodat ook de jeugd er
korfbalwedstrijden kan spelen.
Ook komt er geld
voor het verkeersplan
Op de plek van de af te breken
gymzaal komen ruim voldoende
parkeerplekken. Langs het gebouw
Pro Rege en de kerk komt een
weg. Het verkeer rijdt in het plan
van Dorpsbelang via de Schoolstraat
naar school en langs Pro Rege en

Zilveren medaille voor Anna Koster bij
Europese Kampioenschappen Acrogym
Op de Europese Kampioenschappen Acrogym in Holon, Israël,
behaalde de 12-jarige Anna Koster uit Donkerbroek, samen
met haar 17-jarige partner Robin Hooijenga een schitterende
zilveren medaille.
Het charismatische damespaar was
als laatste van de acht finalisten
aan de beurt en toonden met veel
kracht, dynamiek en souplesse aan
dat zij recht hebben op een plek
op het podium. De ontlading bij
zowel de sporters als de trainers was
dan ook overweldigend toen hun
score goed bleek voor een zilveren
medaille.
Anna en Robin wisten zich, na twee
prachtige kwalificatieoefeningen,
met een zesde totaalscore te plaatsen voor de finale in de categorie
damesparen Junioren 1. Doordat
van elk land maar één team per
categorie zich kan kwalificeren,
gingen zij als vierde van de acht
teams door naar de finale. Met hun
combi-oefening, waarin elementen
van zowel tempo als balans zijn
opgenomen, wisten zij de jury op
zowel technisch als artistiek vlak te
overtuigen van hun talent.
Vorig jaar eindigde het damespaar
tijdens het WK in Antwerpen nét
naast het podium, op de vierde plek.
En ook dat was al een prestatie van
formaat in een competitie waarin landen als Portugal, Rusland,

Groot-Brittannië en Israël de wedstrijden vaak domineren. Robin en

Anna trainen 17 tot 20 uur per week
bij Topsportstichting Acro Academy
in Marum als combinatieteam met
SV Donkerbroek.
Na ruim drie jaar als damespaar in
verschillende categorieën uit te zijn
gekomen, sluiten zij met dit succes-

volle EK hun eveneens succesvolle
periode als damespaar af. Anna en
Robin gaan hierna beide door in
een (andere) damesgroep, met als
doel zich te kwalificeren voor het
WK dat volgend jaar in Geneve zal
plaatsvinden.
Ook de 12-jarige Tess Offringa uit
Bakkeveen deed mee aan dit EK
en behaalde een keurige vijftiende
plaats. Tess vormt samen met haar
partner Marten-Lin Visser een mixpaar en kwam tijdens het EK uit in
de leeftijdscategorie 12 tot 18 jaar.
Na een keurige tempo-oefening op
vrijdag mochten zij zaterdag hun
prachtige balansoefening laten zien.
Een element dat niet geheel vlekkeloos verliep, resulteerde helaas
in aftrek, waardoor hun score nét
niet hoog genoeg bleek voor een
plaats in de finale. Ze mogen alsnog
trots zijn op hun prestaties, zeker
in het sterke competitieveld, waarin landen als Portugal, Rusland,
Groot-Brittannië en gastland Israël
de wedstrijden vaak domineren.
Tess en Marten-Lin trainen bij topsportstichting Acro Academy in
Marum als combinatieteam met SV
Donkerbroek.
Met dit EK sluiten Tess en MartenLin hun succesvolle periode als mixpaar af. Tess zal na het EK verder
gaan in een damespaar, met als doel
zich te kwalificeren voor het WK
dat volgend jaar in Geneve wordt
gehouden.
LEES VERDER OP PAGINA 3!

Klok-stoel-en-luiden
Historisch en functioneel, deze klokkenstoelen, welke vooral in het noorden van
Nederland zijn gebouwd. In 2007 heeft
naburig dorp Hoornsterzwaag bij het
Kerkje 1621 weer een nieuwe klokkenstoel laten bouwen. De vorige aloude was
gebouwd van beton en moest vanwege de
onveiligheid in 1979 worden gesloopt,
de gegoten klok uit 1678 werd verplaatst
naar elders en deed weer dienst bij die
kerk en de begraafplaats. Wijlen Henk de
Haan, schrijver, amateur historicus uit
Jubbega, schreef in 2008, bij de terugkeer van deze oude klok naar het kerkje
Hoornsterzwaag, een toepasselijk lied.
Sa’n tritich jier ferlien no ferdwien us
klokkestoel. Moast romme omt ‘t skurf
wie en hast nei under foel. Doe kaam der
in kommisje, dy boud’n stoel fan hout.
Sie funen d’âlde klok wer, dy hinget no
fertrout. [Refrein] No lied us klok wer
oer’t Sudfryske lan, ‘t lûd fan de klokke
fersterket de ban etc. etc. Het koor ‘t
Sjongfolk laat dit nog dikwijls horen.
Waarom dit aangehaald? Om reden van
het vele werk van en door de liefhebbers,
organisatie en geldzaken zijn hier aan
vooraf gegaan, om iets wat verdwenen
was, weer terug te krijgen en wel in een
omgeving waar dit in de zeventiende
eeuw een groot goed was en nu nog is.
Dit is eveneens aan de orde voor het
monument Laurentskerk en haar dubbele klokkenstoel. De twee klokken in
Donkerbroek zijn zeer oud en in goede
staat, de grote uit het jaar 1520, de kleine is omstreeks 1360 gegoten. Immers,
niet handmatig geluid, doch elke dag
kunnen wij ze horen, drie maal en op
verzoek bij een uitvaart. Een klokkenstoel werd vroeger gebouwd vanwege het
niet kunnen betalen van een kerktoren
en niet te vergeten de soms erg drassige
ondergrond om een stevig fundament te
leggen voor de kerktoren. Meestal was
het armoede troef. Deze klokkenstoel
heeft een houten schilddak, meerdere
vormen van dakconstructie zijn er zoals
helmdak, piramide, zadeldak en er zijn
enkele met een dicht klokhuis.
De allereerste klokken zijn in China
gegoten en wel in het begin van de
jaartelling en het luiden is een bijzonderheid in alle landen. Bij dreiging van
overstroming, oorlog en bij brand werd
de klok geluid en bij sterven. Bij overlijden van een man werd eerst de grote
klok en dan bijval van de kleine. Bij een
vrouw net andersom, de kleine eerst en
bijval van de grote klok, kinderen werden enkel begeleid door de kleine klok.
De kunst van het luiden in een stoel
met drie klokken is heel bijzonder. Het
ritme er goed in krijgen vereist ervaring,
we horen de grote klok -EERST IK – de
kleine zegt – EN DAN - de allerkleinste
zegt – JIJ WEER – Ontroerend is dit bij
een begrafenis.
Dan hebben we de donkerbroekster jeugdigen, welke met gevaar voor letsel, bij
feesten naar boven klimmen en het klokkenwiel een hengst en haal geven om
clandestien een nachtelijke luidversie te
geven. Beste mensen het is erg gevaarlijk en brekebenerig, vooral met menig
biertje op. Hoed je voor het geval dat
voor jullie daarna een klokkenluider de
noodklok moet gaan luiden. Ik hoop bij
de jaarwisseling op legaal klokgebeier.
De Klokkenluider.
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FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever dit schriftelijk in bij Wilma Verlaan
(Herenweg 39) of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Beste dorpsgenoten,
Door het overlijden van Jan-Gurbe op 13 oktober en het overlijden van Arie op 16 oktober is
onze familie hard getroffen. Binnen 1 week hebben we afscheid moeten nemen van onze
dierbare man/schoonzoon/zwager/oom en onze lieve man/heit/pake. Wij zijn verdrietig,
maar voelen ons enorm gesteund door jullie. Bedankt voor de eindeloze stroom aan kaartjes,
bezoekjes, telefoontjes en bloemen. Het deed ons goed. Wat ons ook goed deed was de zorg
die er thuis verleend werd door de thuiszorg, en in het bijzonder door onze huisarts,
Bert Grootenhuis. Door hun inzet is de laatste fase van Arie zijn leven dragelijk verlopen. Een
speciale dank daarvoor. Na een onwerkelijke periode die in het teken stond van verdriet en
verslagenheid zien we de toekomst positief tegemoet. Er zullen nog genoeg moeilijke
momenten voorbij komen, maar dan zullen wij onszelf herinneren aan de warme en
bemoedigende woorden die wij van onze dorpsgenoten hebben mogen ontvangen.
Dank, dank, dank daarvoor!

BROEKJES
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
WWW.D O N K ERBRO EK .N L
Voetfirst Verlaan, gediplomeerd
Pedicure, Wilma Verlaan, Herenweg 39, Donkerbroek, tel.:
0516-426068, lid Provoet. Behandeling volgens afspraak
Geboorte-, trouw- jubileum-,
of verhuiskaart? BVK grafisch
vormgever heeft heel veel keus.
Mr. Jongebloedstrat 1 in Haulerwijk, tel. 06-20060378 of kijk
alvast op www.bvkvormgever.nl

Snertakties

Neel
Pietsje & Hans
Teake, Jelte, Famke
Liesbeth
Hidde, Roan
Aukje & Frits
Noa, Espen

Here we go
On this rollercoaster life we know
With those crazy highs and real deep lows
I really don't know why
And I will go
To the farthest place on earth I know
I can travel all the roads you see
'Cause I know you there with me
Roller coaster, Danny Vera

23-11-2019:
Muziekvereniging Excelsior
14-12-2019:
Sinterklaascom. Donkerbroek
11-01-2020:
SV Donkerbroek
01-02-2020:
Basisschool de Twirrewyn
29-02-2020:
Brassband de Bazuin
21-03-2020:
Gymnastiekvereniging Haule

Voor het verzorgen van

UITVAARTEN EN CREMATIES
kunt u een beroep doen op

DRAAGT ELKANDERS
LASTEN
UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK
T. Oldersma, voorzitter
06 12890809
W. ten Wolde-Dongstra, secretaris
0516 491389
J. Baron, beheerder aula
0516 491958
Voor informatie en adreswijziging kunt u
terecht via ons secretariaat: secr.del@gmail.com

BODE:

Mevr. Erna Jansen
tel. 0512-539898, mob. 06-30389594

Heb je een activiteit?
Geef dit door voor de dorpsagenda!

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Voor informatie over:

❆
❆
❆
❆

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

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

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

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

dorpsbelang Donkerbroek

Team
Donkerbroek

Opgericht 13 december 1910

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

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek
www.uitvaartderoos.nl - Telefoon 06 538 656 66

Verzorging

Verpleging

Specialistisch
Centrum

Wonen

Servicepakket
pluZ

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

VERKRIJGBAAR BIJ:

Uitvaart
de Roos

Huishoudelijke
hulp

Tel. 088 512 58 09
Thuis in de beste zorg

www.friesewouden.nl
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Colofon
Uitgever:

Stichting Dorpskrant Donkerbroek

E-mail:

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:

Goud bij
kunstschaatsen

www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

Info advertenties:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.
com /0516-491614 of 0516-491661.
Onder een advertentie wordt verstaan het plaatsen van een affiche/
poster of het bekend maken van
een ledenvergadering of een actie
ten behoeve van een stichting of
een vereniging. Zie ook inleveren
kopij!
Kopij met daarin een bedrag vermeld, wordt ook als een advertentie
gezien.

Op zaterdag 2 november mocht
Meerthe weer haar kunsten
laten zien op de eerste wedstrijd
van dit seizoen “Peerd van Ome
Loeks” in Groningen. En dat deed
ze met succes, want ze mocht in
haar catagorie (SPA- aspiranten
2) de eerste plaats mee naar huis
nemen.

De volgende krant
verschijnt op of rond
20 december 2019
Kopij inleveren kan t/m
15 december 2019
Bezorging:

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

Inleveren kopij:

Digitale kopij kunt u aanleveren
tot en met zondag 15 december
2019 op het volgende mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Foto credits www.pietures.nl

Zilveren medaille voor Anna Koster
VERVOLG VAN PAGINA 1.
De Europese kampioenschappen vinden plaats van 24 oktober
tot 3 november. Tijdens de EAGC
(European Age Group Competition;
het EK voor de jongere leeftijdscategorieën) die afgelopen week
plaatsvond, mochten de Jeugd en
Junioren 1 teams hun kunsten
vertonen. Vanaf 30 oktober staan
de Junioren 2 en Senioren op de

wedstrijdvloer. Bij de Senioren zal
Fei Oudhof uit Nijerberkoop samen
met haar partners Remke en Nanda
Huisman alles geven om een plek in
de finale te bemachtigen, die zondag 3 november plaatsvindt.
De medaillefoto is gemaakt door
Martine Hooijenga-Le Duc.
De actiefoto is afkomstig van het
officiele EK Instagram account:
@ecacro2019.

Affiche/poster:

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

Als
buurtvereniging
hebben wij meegedaan aan de Rabo
ClubSupport
van
Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland.
Ons doel was om middels zoveel
mogelijk stemmen geld te verdienen voor de aanschaf van een AED.

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

Hiervoor hebben wij twee weken
campagne gevoerd. Met buurtgenoten hebben wij flyers in en buiten
Donkerbroek bezorgd en hebben
wij bij COOP Boonstra mensen persoonlijk gevraagd om op ons te
stemmen. Daarnaast hebben wij via
Facebook, via de internetsite van
ons dorp en via deze dorpskrant u
opgeroepen om op ons te stemmen.

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

wat geplaatst wordt.

Uitvaartvereniging
D.E.L. Donkerbroek

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

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

DECEMBER
1 19:30 sintrumtsjerke Jubileumzangavond
14 Snertactie Sinterklaas commissie Donkerbroek
20:00 sintrumtsjerke bazuin: krystliet entree €5,20:00 Dorpskerk Haule: Kerstconcert Excelsior
18 19:45 Pro-rege: Vrouwen op Weg: kerstbroodmaaltijd
19 14:30-16:00 Pro-rege: Inloopmiddag spelletjes

Buurtvereniging
West-Kapelle bedankt u!

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

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

DORPSAGENDA

De waarde van een stem is bekend

In Krystliet mei De Bazuin
Op saterdei 14 desimber is de
Sintrumtsjerke yn Donkerbroek
it toaniel foar “In
Krystliet”, in bewurking
fan “A Christmas Carol”
fan Charles Dickens.
De
Bazuin
ut
Donkerbroek lit de moaiste krystlieten hearre,
sawol tradisjoneel as
yn in modern jaske. Dit
alles yn gearwurking
mei
toanielferiening

Spilersnocht ut Donkerbroek. Wy
fertelle en spylje it bekende ferhaal
fan Scrooge. As jimme de
feestdagen smûk en mei
een boadskip begjinne
wolle, dan binne jim fan
herte wolkom. De foarstelling begjint om 20.00
oere. De tagong is 5 euro.
Zie onze poster op pagina
12 !!!

gemaakt tijdens de Finaleavond in
Thialf in Heerenveen. Daar onthulde Erben Wennemars het bedrag
wat wij hebben binnen gehaald. Wij
hebben met uw stemmen € 1.379,01
verdiend. Echt een geweldig bedrag!
Wij willen iedereen enorm bedanken die op ons heeft gestemd en
natuurlijk bedanken wij Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland
voor deze kans. Wij kunnen nu
verder met ons plan om een groter
AED bereik in Donkerbroek te realiseren.
Rabobank heeft Hart voor
Donkerbroek – AED, daar red je
levens mee #RCSHeerenveen.
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ouperus
C
Autoverhuur

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
TE HUUR
Alle kilometers vrij!

Ook voor al uw auto onderhoud,
apk en zomer- & winterbanden!
Banden netto prijzen. U betaalt bij ons alleen voor de montage!

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

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

Tsjerkeproat
OVER “ALS WE BOTSEN”
“EN WAAR TREK IK DE STREEP” …
Het zal ons misschien in het verkeer wel eens zijn overkomen. Een botsing. Soms met alleen materiële schade. Daar zijn we vaak voor verzekerd. En als het erger is? Dan hebben we vakkundige ambulancemensen, geweldige ziekenhuizen met onvoorstelbaar kundige en liefdevolle,
bewogen dokters en zorgmensen. Soms is het nog erger. Levens zijn
onherstelbaar vernield of je verliest je leven.
Als we botsen is er schade toegebracht. Soms ook aan mensen.
Nu ontdekken we ook dat dragers van verschillende tradities botsen. Dat
kerkmensen van verschillende tradities elkaar respectloos en liefde-loos
bejegenen, wordt in alle toonaarden door Christus Zelf weerspro-ken
(de ander is aan jou gelijk). Dat de buitenstaanders dan over kerkmensen heen vallen … en ons vertellen “je zou beter moeten weten!”.
Ze hebben een punt. Dat buitenstaanders kerkmensen soms niet meer
kunnen pruimen … . Wij, kerkmensen, we maken het er soms ook naar.
Is er “als we botsen” ook sprake van onherstelbare schade? Of zijn we
bereid tot een ontmoeting, tot een gesprek van hart tot hart. Zie ik de
tranen, hoor ik de trilling in de stem?
In de afgelopen tijd was het racisme nogal onderwerp van gesprek.
Blijkbaar de botsing tussen kleuren. De ene voetballer (Excelsiorspeler Ahmad Mendes Moreira) werd uitgemaakt voor “K-dit, K-dat,
Zwarte Piet”. Met als toppunt “zielig ventje”. De aanvoerder van het
Oranjelegioen Wijnaldum sprak later duidelijke taal en trok een harde
grens. Ook alle lof voor de scheidsrechter trouwens die het lef had een
streep te trek-ken. Lof voor zulke scheidsrechters.
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 1 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 1e advent
19.30 uur: mw. A. Kalteren
Bijzonderheden: missionaire zangavond in Sintrumtsjerke
Zie uitnodiging in deze krant
Zondag 8 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 2e advent, viering
Heilig Avondmaal
Zondag 15 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 3e advent
Zondag 22 december
9.30 uur: ds. H. Engelsma
Wijnjewoude Bijzonderheden: 4e
advent

Nu ik er over nadenk. Hoe váák botsen we? Als we in de kerk praten
over de toekomst van de gebouwen botst het soms ook. Het botst zo met
heel je gevoel. Je bent (begrijpelijk en invoelbaar) zo met een ge-bouw
verbonden. Meningen en gevoelswerelden botsen soms. Ja, ook dan
botsen we in de kerk en in een dorp soms!
Hoe váák botsen we? Ik denk dat we ook botsen als de ene de andere
uitscheldt voor “Hé homo”. En vul al die scheldwoorden maar in.
Op allerlei terreinen botsen mensen. Botsen waarden. Ontbreekt het
aan respect. Ontbreekt het aan ruimte voor het anders-zijn van degene
naast je.

Samen zingend vanuit ons geloof
met veel liederen uit de bundel
van Johannes de Heer. Maar ook
met zang van solisten en muzikale

Lang geleden, -ik was nog maar een kind op de lagere school,- kregen
we op een dag een bruine klasgenoot op onze school erbij. Ik was een
bruine klasgenoot niet gewend. We voelen het al aankomen. Het duurde niet lang of deze knul (ik zie ‘m nog op mijn netvlies staan) werd
voorwerp van pesterij en gescheld. Diepe en zere tranen vloeiden.
Samen met nog een waaghals durfden we dit niet over onze kant te laten gaan. Het gekwetste in deze lieve knul greep ons blijkbaar zo naar de
strot dat we niet anders konden dan een streep trekken. Tranen kunnen
gelukkig vruchtbaar zijn en tot actie manen.
En zo vraag ik me deze dag af: komt het daar waar we botsen ook in
die botsing tot een werkelijke ontmoeting – over en weer – en van
hart tot hart? Waar één de streep trekt volgen er vast meer. Maar wie
gaat voorop?
Oranje maakte na 1- 0 een
statement: een
gekleurde arm
en een blan-ke
arm gebroederlijk tot eenheid
verweven.
Door de jaren
heen ontdekte
ik dat er door
al die religieuze
tradities heen
één regel is die ons allemaal
verbindt: “zoals jij wilt dat de
men-sen jou doen, doe jij ook zó
aan de mensen!”.
Wordt het niet eens tijd dat we de
hakbijl begraven en ophouden op
elkaar in te hakken. Hoe heilig
een traditie ons ook is, nimmer is
het ge-rechtvaardigd in de naam
van welke God of god ook een
ander neer te sabelen en pijnlijk
te verwonden. Sint Maarten en
Sinterklaas delen van hun barmhartigheid uit zodat de mindere
meer mens mag worden. Laten we elkaar helpen om samen meer
mens te worden.
Om es over na te denken: als ik bots met een ander … komt het
dan ook (over en weer) tot een ECHT van-hart-tot-hart gesprek?

De brandwonden collecte die in
de week van 6 tot 12 oktober in
Donkerbroek en Haule is gehouden heeft 697 euro en 69 cent
opgebracht. Iedereen heel hartelijk bedankt voor dit mooie bedrag.
Vooral een bedankje aan alle collectanten die zich ook dit jaar weer
beschikbaar hebben gesteld.
Seia de Vegt.

Woensdag 25 december
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: kerstgezinsdienst
m.m.v. Chr. Brassband De Bazuin

Inleveren kopij krant

Zondag 29 december
9.30 uur: ds P. Hulshof Jubbega
Bijzonderheden: geen

De kopij van de krant kunt u
inleveren via ons mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Zangavond
Donkerbroek jubileert
Al 25 jaar zijn de missionaire zangavonden een begrip in Donkerbroek.
Op 01 december vieren we het
jubileum in de Sintrumtsjerke van
Donkerbroek. 25 jaar lang hebben
we zangavonden gehouden op de
1e adventszondag en palmzondag
in de Laurenstsjerke. In totaal 50
wat ook een mooi getal is.

Toen ik vanmorgen wakker werd, schoot mij deze gedachte in: komt het
“waar wij botsen” ook werkelijk tot een ontmoeting van hart tot
hart. Kan ik in mijn respect en waardering voor de ander ook afdalen
in mijn gevoel? Mijn oog en hart open krijgen voor de kwetsbaarheid,
voor de tranen en het gekwetst-zijn van de ander?

Dinsdag 24 december
19.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: kerstfeestviering
Dorpskerk Haule
22.00 uur: Kerstnachtdienst door
Gospelgroep New Creation

Brandwondencollecte

begeleiding van orgel en blaasinstrumenten.
Drijvende kracht achter de zangavonden is Aaltje Kalteren. Ook de
komende zangavond kent een grote
variatie aan liederen met tussendoor gedichten.
Muzikale medewerking verlenen
Annejaap Soldaat (tenor), Jan de
Jong (bariton), Kleintje Bazuin en
Wietze van der Veen op orgel. De
gedichten worden gelezen door
Aaltje Kalteren en Martha Veenstra.

Advertenties:
(0516) 49 16 14 of 49 16 61
en het e-mailadres
Zie verder colofon op pagina 3!

We nodigen u allen uit om deze
zangavond op 01 december mee
te maken in de Sintrumtsjerke.
Aanvang 19.30 u. En wat is er mooier dan samen zingend te vieren.
Na afloop bent u uitgenodigd om
samen koffie of thee te drinken in
Pro Rege.
Zie de aankondiging op pagina 19!

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

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

Wat is de diaconie en waarom diaconie?
Waarom een stukje over
de diaconie in deze krant?
Misschien hebt u wel eens gehoord
“die vrouw, of man is diaken”. Wat is
dat dan, wat doen deze mensen? Wij
zullen proberen dit uit te leggen.
Mensen die regelmatig in de kerk
komen kennen ons namelijk
wel. Maar andere inwoners van
Donkerbroek of Haule wellicht
niet. Door dit te lezen kan daar
misschien verandering in komen.
En wie weet, kunnen we wat voor
elkaar betekenen.
Een diaken is verbonden aan
een kerk. In ons geval de
Protestantse Kerk Nederland (PKN)
Donkerbroek-Haule. De diakenen
vormen samen een groep die de “De
Diaconie” wordt genoemd.
Diaconie komt van het Griekse
woord “Diakonia” dit betekent
dienstbetoon, hulpbetoon.
Wat inhoudt; het verlenen van bijstand, verzorging en bescherming.
Diakenen hebben taken binnen de
kerk, maar zijn ook gericht op de
wereld om hen heen.
De medemensen in het eigen dorp,
de naaste omgeving en in ons eigen
land. Of om de kring nog groter te
maken, de naaste ver weg, wereldwijd.
De hulp die de diaconie kan geven
is voor mensen die geen helper
hebben.
In de Protestantse Kerk is de diaconie altijd een onderdeel van de
kerk geweest. Vanuit de diaconieën
van de protestantse kerken zijn veel
instellingen opgericht, zoals gasthuizen (later de ziekenhuizen), hofjes waar weduwen konden wonen,
armenhuizen, oude mannenhuizen,
weeshuizen, scholen, bejaardentehuizen. Het waren vaak initiatieven
van de plaatselijke kerken.

In de 20e eeuw nam de overheid
deze instellingen en voorzieningen
over en werden ze geprofessionaliseerd. Wij kregen meer een verzorgingsstaat. De diaconie leek overbodig te worden…….

gift of lening) of materiële bijstand
(voedsel, kleding).
Wij zijn erg blij dat er zo veel mensen in de dorpen wonen die samen
met de diakenen iets willen betekenen voor de medemens.
Al enkele jaren is er op de laatste
donderdag van de maand een ontmoetingsmiddag in Pro Rege. Deze
middag wordt samen met vrijwilligers van de Zonnebloem georganiseerd. Het is voor mensen die
het gezellig vinden om samen even
thee/koffie te drinken, een praatje
te maken, of een spelletje te doen.
Het ontmoeten, omzien naar elkaar
staat centraal.

Maar in deze tijd blijkt dat de overheid zoveel regels heeft opgesteld
dat het voor sommige mensen erg
moeilijk is om hun weg te vinden en
om gebruik te kunnen maken van
deze voorzieningen. Hierdoor vallen mensen tussen wal en schip. Ze
komen in de knel voor wat betreft
de dagelijkse behoeftes; een dak
boven hun hoofd, voldoende eten
en kleding.
De enige manier om het leven dan
weer op de rails te krijgen is soms
om aan te kloppen bij de diaconie
van de plaatselijke kerk. Hier zijn de
lijntjes vaak wat korter, en kennen
de mensen elkaar.
Er kan gerichter hulp worden geboden.
Omdat wij in Donkerbroek en Haule
graag kerk willen zijn voor alle
mensen in het dorp, is de diaconie
er voor iedereen. Wij kunnen/willen
helpen om contacten te leggen naar
de diensten van de gemeente en
overheid voor hulp. En ook kunnen
wij financiële bijstand verlenen (een

En zo hebben we afgelopen jaar
twee keer een kledingbeurs georganiseerd voor de mensen die van een
minimum inkomen moeten rondkomen. Dit hopen we volgend jaar
weer te kunnen organiseren, samen
met u, door gebruikte kleding een
tweede leven te geven.
Ik hoop dat het met deze informatie
voor u wat duidelijker is geworden,
wat een diaken doet en waar de diaconie voor staat.
Voor hulpvragen of informatie kunt
u een e-mail sturen aan diaconie@
pkndonkerbroek-haule
of een briefje in de brievenbus doen
bij “Pro Rege”, Herenweg 72a.
De diaconie van de PKN
Donkerbroek-Haule.
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verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen
verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

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

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

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

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

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

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

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

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

T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

Verhuur van:

Bouwkundig Bemiddelingsburo

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

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

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

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

Koelkasten
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Afgelopen zaterdag 23 november was een spannende dag voor
de kinderen uit ons Donkerbroek. Om 13.30 uur verzamelden alle kinderen, hun ouders, opa’s en oma’s zich voor café
Donkerbroek.
Er waren al een paar zwarte pieten
aanwezig die met geweldige acro
gymnastiek kunstjes, de kleine kinderen en ook de rest van het publiek
prima vermaakten. Burgermeester
Sietse Dijkstra heette alle kinderen van harte welkom en zong
samen met alle aanwezigen mooie
Sinterklaas liedjes in de hoop dat de
goede Sint dat zou horen.
Niemand wist nog hoe Sinterklaas
in Donkerbroek zou arriveren. Dat
komt omdat de Sint dit jaar een
nieuw paard heeft, genaamd:
“Ozosnel”. Zijn nieuwe paard
Ozosnel heeft namelijk watervrees en daarmee was de kans
dat Sinterklaas dit jaar per boot
Donkerbroek zou aandoen zeer
klein.
Toen burgermeester Sietse samen
met alle kinderen heel veel geluid
gingen maken met ondersteuning
van beide muziekkorpsen dat ons
dorp rijk is, kwamen er steeds
meer zwarte pieten richting café de
Vosseheer. Alleen Sinterklaas was
nog steeds niet te zien.
Iedereen maakte zich natuurlijk
een beetje zorgen of de goede Sint
ons mooie dorp wel weer zou kunnen vinden. Maar rond een uur of
14.00 hoorden wij veel geluid van
grote terrein auto’s. Aan de goede
kant van het water kwamen de rest
van alle zwarte pieten en aan de

andere kant van het water kwam
Sinterklaas aan in zo’n stoere terreinwagen. Hoe moest de Sint toch
aan de overkant komen? We waren
natuurlijk bang dat Sinterklaas in
een rubberen band naar de overkant
zou varen.
Gelukkig waren er veel kinderen die
Sinterklaas vertelden dat hij toch
beter even terug kon lopen over het
bruggetje en dan met zijn nieuwe
paard Ozosnel, aan de goede kant
van het water uit te komen.
Uiteraard werd ook dit jaar de Sint
heel hartelijk ontvangen door de
burgemeester en alle aanwezige
kinderen. Toen de Sint nog maar
net het podium opstapte, begon
hij nadat hij eerst mooi was toegezongen, direct al met een leuke
prijsuitreiking voor de mooiste
tekeningen die er diezelfde ochtend
zijn gemaakt door de vele kinderen
die hebben meegedaan aan de knutselochtend onder begeleiding van
een aantal creatieve zwarte pieten.
Alle winnaars kregen van Sinterklaas
een mooi kleurboek. Daarna was het
de hoogste tijd om de warmte op te
gaan zoeken in ’t Witte Huis. Daar
werd Sinterklaas getrakteerd op
vele gezongen liederen, kunstjes op
skeelers, meisjes die een leuke dans
hadden ingestudeerd, veel leuke
en lieve cadeautjes en een mooi
piano optreden. Kortom de Sint

werd enorm in de watten gelegd
door alle kinderen uit Donkerbroek.
Hoog tijd dus, dat ook onze beste
Sinterklaas zich gaat voorbereiden

samen met al zijn pieten om ook
de kinderen uit ons dorp te voorzien van vele en mooie cadeautjes
op 5 december.

Tekst: Jeroen van Dijk
Foto boven: Wieger Visser
Foto beneden: Wiebe de Jong
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WIJ METEN WAT
U WILT WETEN
Voor nieuw-, Verbouw
en renoVatie
ook voor: kozijnen, ramen en deuren
Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

Rinse Taekema Tel. 06 - 46 03 84 42
Tolleane 26 - 9241 WH Wijnjewoude
‘t Witte Huis
DONKERBROEK

Voor al uw:

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

Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur
of op afspraak
keuken open vanaf 11.30 uur
Tel: 0516-491288
reservering@restauranthetwittehuis.nl

T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109 Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com
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VoW op reis door de Filipijnen
Onze voorzitter Martha Veenstra mocht een mooi gevulde zaal
welkom heten. In het bijzonder het echtpaar Gerben en Ying
Land uit Boelenslaan. Zij zouden de avond voor ons verzorgen.

Martha begon de avond met gebed
en het lezen van de overdenking ‘zij
wel en ik niet’, we besloten de opening met het zingen van lied 834.
Het huishoudelijk gedeelte werd
vlot afgehandeld waarna we over
gingen naar de koffie.

was te zien hoe de kinderen daar
waterputten met een halve bal, zij
zoeken ook de schelpen waar de
inwoners de prachtige voorwerpen
van maken die Ying en Gerben hadden meegenomen en die ook te
koop waren.

Na een kort pauze was het woord
aan Ying Land. Terwijl zij vertelde
liet haar man prachtige dia’s zien
over haar thuisland. De Filipijnen
bestaan uit tal van eilanden waarvan
Luzon, waarop de hoofdstad Manille
ligt het grootste is. De bevolking is
overwegend Rooms katholiek. De
christelijke feestdagen worden dan
ook in ere gehouden. De Holy Week
is het belangrijkste feest. Dit is
de week voor Pasen. In deze week
vinden veel ceremonies plaats, zoals
het naspelen van de kruisiging van
Christus. Dit is wereldberoemd en
er komen ook veel toeristen op af.
Het is niet als een toeristische actie
bedoeld, maar de man/nen die zich
laten kruisigen doen dit uit boetedoening of uitdankbaarheid bv.
voor de genezing van een kind. Het
Sinulog is het grootste festival dat
wordt gevierd op de Filipijnen. Het
vindt plaats op Cebu in de laatste
week van januari. Het is een dansfestival en er worden traditionele
veel dansen uitgevoerd een bijzonder kleurrijk en feestelijk gebeuren.

Het kleinste aapje ter wereld, de tar-

Een grote trekpleister zijn de
rijstterrassen van Banaue. Deze
zijn allemaal aangelegd en worden onderhouden door de Ifugao.
De oorspronkelijk bewoners van
de Filipijnen stammen af van de
Maleisiërs die zich als eerste op
de vruchtbare eilanden vestigden.
Veel van de afstammelingen van
deze Aeta wonen nog op de afgelegen eilandjes waar geen enkele
voorziening is en ze zich helemaal
zelf moeten voorzien van hun eerste levensbehoeften. Op enkele dia’s

Vrijwilliger in het dorp
sier, woont ook op de Filipijnen op
Bohol, daar vind je ook de Chocolate
Hills, mooie ronde heuvels van vulkaangesteente, die door erosie hun
vorm hebben gekregen. Gerben en
Ying zijn op Cebu getrouwd. Daar
woont het merendeel van de familie. Een bruiloft op de Filipijnen is
een groots gebeuren.. het was een
sprookje volgens Ying zelf.
Bij de koffie in de pauze die volgde kregen we een heerlijk hapje
geserveerd. Een zgn. biko: rijst met
kokos, kokosmelk, suiker en wat
sinaasappelsap. Het smaakte ons erg
goed.
Na de pauze ging het verhaal verder.
De orkaan Haiyon trok langs in
2014. Het was verwoestend. Ook
de huizen van de familie van Ying
werden getroffen. Zij zagen dit alles

De gezinnen die in aanmerking
komen krijgen per kind een voucher
vanuit de gemeente. Op vertoon van
deze voucher kunnen de ouders
op 2 en 3 december een cadeautje
voor hun kind komen uitzoeken
bij stichting Scala in de Kompaan.
Onder het genot van een kopje koffie kan het cadeautje feestelijk ingepakt worden.
De Rotaryclub Oosterwolde helpt
stichting Scala op de uitgiftedagen en doneren daarnaast cadeaus.
Heeft u nog speelgoed wat in goede
staat verkeerd? En wilt u dat graag

Met het bekijken van de volgende
dia’s over het vervoer en dan speciaal in de stad Manilla zagen we dat
de levensstandaard ook in de grote
stad over het algemeen niet hoog
is. De uitbarsting van de vulkaan
in 2014 en 2018 dreef veel inwoners naar de stad, maar ook hier
was niet voor iedereen werk. Veel
mensen leven er onder erbarmelijke
omstandigheden en toch blijven ze
opgewekt en delen met elkaar wat
ze hebben. Vooral ook eten wordt
gedeeld. Als er iets te vieren is, gaat
er ook een pannetje naar de buren.
Ook wij mogen nog proeven van een
paar lekkernijen uit het land. Ying
liet ons zien hoe ze lekkere kleine
loempiaatjes maakt en ook een noedelgerecht. Ondertussen had haar
man Gerben het in de keuken druk
met het bereiden van grotere hoeveelheden, zodat we allemaal hiervan konden proeven.
Al met al was het een bijzondere
avond. Martha bedankte het echtpaar dan ook hartelijk en beloofde
dat we ze een keer zullen opzoeken
in hun theetuin in Boelenslaan. Zij
besloot de avond met het lezen van
lied 745 “Uit de schemer van de
tijden”, het lied van St. Nicolaas en
wenste ons allen wel thuis.

Goedzak Sinterklaasactie
Albert Heijn, Stichting Scala,
de Rotaryclub Oosterwolde en
gemeente Ooststellingwerf slaan de
handen ineen om dit jaar cadeaus
in te zamelen voor kinderen waarvan de ouders niet of nauwelijks
sinterklaascadeaus kunnen kopen.

hier in Nederland aan en konden
niets doen terwijl hun familie zo
in de ellende zat. Nou ja… Ying gaf
er zich niet bij neer. Zij bedachten
dat ze een benefiet diner konden
organiseren met allemaal gerechten
uit de Filipijnen. Via het werk van
Gerben werd dit een mogelijkheid.
Allerlei mensen werden aangeschreven en het werd een groot succes.
Niet alleen het diner maar ook de
veiling die ze erbij hadden georganiseerd. Het bracht ruim €10.000 op.
Ying wilde het erg graag zelf brengen om na te gaan dat de mensen
die het nodig hadden ook het ook
kregen. Haar werd de mogelijkheid
geboden om het geld zelf naar haar
familie te brengen. Eénmaal in de
Filipijnen bestelde zij zelf alle materialen die nodig waren in Mailla
en zorgde ervoor dat ze verscheept
werden naar Bantayan. Daar werd
het verdeelt onder de families. Ook
voor het ingezameld geld van de
school werden materialen gekocht
en daar aan de kinderen uitgedeeld.
Ying is toen totaal een maand daar
gebleven, maar het was het waard.

doneren om een ander kind weer
blij te maken? Dan kunt u dat inleveren bij de Albert Heijn aan de
Stipeplein 14 te Oosterwolde. Geen

speelgoed met batterijen in verband
met lekkage van batterijen en geen
knuffels in verband met de hygiëne.
Ook nieuw speelgoed is uiteraard
van harte welkom.

Wat is je naam?
Wim Niens.
Wat voor soort vrijwilligerswerk
doe je allemaal?
Zwerfvuil opruimen en ik ben lid
van de klusjesgroep hier in het
dorp.
Waaruit bestaat je werk
als vrijwilliger?
Wekelijks doe ik mijn zwerfvuilroute, meestal op maandag. Deze
route houdt in: De beide bushaltes,
parkeerplaats bij het Witte Huis,
Herenweg tot afslag Pegge en de
Pegge zelf tot aan het 2e bruggetje.
4 jaar geleden ben ik er mee
begonnen en na een oproep in de
Dorpskrant hadden we al spoedig
een groep van 10 personen, vele
handen maken licht werk!

vinden en in hun eigen buurtje de
rommel ook opruimen, of als ze de
hond uitlaten meteen het zwerfvuil
op hun route meenemen. Hierdoor
worden wij ook weer gestimuleerd
om er mee dóór te gaan want het
blijft natuurlijk een geval van
“lange adem”
Tips voor mensen die overwegen
vrijwilligerswerk te gaan doen?
Ik zou zeggen, de wereld is van
ons allemaal! Laten we het elkaar
zo plezierig mogelijk maken in de
korte periode dat we op deze wereld
zijn en samen zorgen voor een
mooie leefomgeving, dus mensen
die iets voor een ander kunnen
betekenen, op wat voor manier dan
ook, doe het dan! Het geeft saamhorigheid en heel veel voldoening.

Nog andere hobby’s?
Onze
groep
bestaat
Als pensionado ben je
momenteel uit 9 mensen
Gelukkig
(meestal) baas van je
die ieder hun eigen route
zien we
eigen tijd, je hebt dus de
hebben. Het zijn 4 vroumogelijkheid om te doen
geleidelijk
wen en 5 mannen. Ieder
wat je belangrijk en leuk
verbeteringen
doet zijn/haar route op
vindt, meer tijd voor
het moment dat het
hobby’s, o.a. Tuinieren,
hem/haar het beste past.
Fietsen,
Fotograferen,
Niet iedereen is pensionado!
Zangkoor en Houtsnijden.
Een aantal mensen doen het naast
hun werk! Ook houden we het wéér
natuurlijk in de gaten. Samen proberen we het dorp en de omgeving
van Donkerbroek vrij te houden van
zwerfvuil. Gelukkig zien we geleidelijk verbeteringen. Het scheelt
natuurlijk ook dat er veel aandacht
voor is in de media. Mensen gaan
VVV Wijnjewoude organiseert op
steeds meer inzien dat een schoon
zaterdag 25 januari weer een prachmilieu van levensbelang is en….als
tige winterwandeltocht. Of het nu
het schoon is wordt er niet zo snel
winter is of niet, dat maakt niet uit.
iets weggegooid. Eigenlijk is het
Een mooie winterse dag waarbij
ook nog heel simpel om het schoon
er een laagje sneeuw ligt maakt de
te houden. Je hoeft er namelijk
wandeltocht extra mooi, maar dat is
helemaal niets voor te doen. Niet
afwachten. Er kan gekozen worden
weggooien, gewoon bij je houden!
uit drie afstanden: 10, 15 of 25 km.
Gemakkelijk toch? De natuur is er
enorm bij gebaat want vooral plas- De start is bij de voetbalkantine ODV
tic, flessen en blikjes brengen de in Wijnjewoude, Te Nijenhuiswei
natuur enorme schade toe en het 26. Voor de 15 en 25 km is de start
staat ook nog erg slordig.
tussen 09.00 en 10.00 uur en voor
de 10 km is de start tussen 09.00
Dit is wel de belangrijkste reden
-11.00 uur. Inleg € 5,- voor volwasdat wij als groep hier mee bezig
senen en € 2,50 voor kinderen t/m
zijn, daarnaast geeft het ook een
12 jaar. De organisatie is in handen
stuk voldoening wanneer het weer
van VVV Wijnjewoude.
opgeruimd is. Een ander voordeel
is dat je in beweging en lekker Voor vragen kunt u contact opnebuiten bezig bent. Regelmatig heb men met mevrouw G. van Veen, tel.
ik onderweg leuke gesprekjes met 0516-481432. Zie ook: www.wijnjemensen die het ook erg belangrijk woude.net

Winterwandeltocht
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Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek
POSITIEF OPVOEDEN EN
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT
www.hondenschooljoka.nl

&

Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

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

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal

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

 Diabetes
 Hoge Bloeddruk
 Te veel cholesterol
 COPD
 Hart- en vaatziekten
 Zwangerschapswens

0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

 Overgewicht
 Ondergewicht / ondervoeding

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

Maak nu een afspraak:

06 - 303 757 66

 Voedsel allergie en –intoleranties
 Maag- en darmklachten
 Suppletie advies

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

Bankzaken
regelen met
de app.

Dames en Heren kapper
Haarkleur-specialist
Balayage
Kleurcorrecties
Make-up

Waar u
ook bent.
Schapendrift 6A, 8435WK Donkerbroek 0516491550

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

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar

Kijk voor onze openingstijden &
het maken van een afspraak op
www.dekappersjop.nl
0516491550

iTOVi-Bodyscan
Aroma Therapie
Raindrop Massage
Essentiële Oliën
Aroma Freedom Technique
www.bewustzijnmetolie.nl
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Spreeuw
Latijnse naam: Sturmus Vulgarus
Fryske namme: Protter

Foto Marga
Wel een heel bekende soort deze
keer maar ook een soort waar veel
bijzonderheden van bekend zijn. De
soort komt dus veel voor maar de
laatste jaren is er een duidelijke
vermindering in de getelde aantallen. Bij de jaarlijkse telling van
Sovon staat hij nog wel op nummer
1 maar dat is een telling die in het
najaar wordt gehouden. Dan zijn er
een groot aantal die uit het noorden
hier naar toe zijn getrokken. De
spreeuw die bij ons gebroed heeft is
dan zuidelijker getrokken.
De soort broedt het liefst in
bewoonde gebieden. Dat was voorheen vaak onder een dakpan waar
een kleine opening in zat en daar
onder werd het nest gemaakt. Hier
werden vier tot zes helder blauwe
eieren in gelegd die na 11 tot 13
dagen broeden uitkwamen. Daarna
bleven ze nog een week of vier in
het nest voordat ze uitvlogen. Soms
volgde er een tweede legsel. Het
voedsel bestond hoofdzakelijk uit
insecten die uit het grasland werden
gevonden maar bepaald kieskeurig
zijn ze niet. Ze eten ook wel bessen
of appels eigenlijk van alles wel.
Helaas zijn die pannendaken er niet
meer en is daar door ook het aantal
vogels vermindert. Tevens geeft de
vogelbescherming aan dat de lage
waterstand van het grasland de hoeveelheid voedsel sterk vermindert.

Hoe ziet de vogel er uit ?
Enkele jaren terug werd ik gebeld
door iemand die een dode vogel had.
Deze was tegen een raam gevlogen
toen ze achter na was gezeten door
een roofvogel. Ze konden de vogel
niet op naam brengen of ik wou
langs komen. Ik vroeg hun om de
vogel te beschrijven. Toen werd ik
ook wel heel er nieuwsgierig want
volgens de beschrijving leek het wel
om een tropische soort te gaan. Bij
aankomst bleek het om een spreeuw
in winterkleed te gaan. Gek is het
niet want leg maar eens uit hoe de
vogel er precies uit ziet .
In winterkleed is hij bijna zwart met
een paars metaalachtige gloed en
heldere witte spikkels en een helder
gele snavel. In de zomer is de glans
er af en ook meer de kleur er uit.
De jongen zijn egaal bruin en hebben geen gele snavel. Ze leven en
foerageren graag in groepen maar
broeden vaak alleen. Ze kunnen
luid hun zang laten horen en ook
is bekend dat ze graag andere gelui-
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den imiteren. Zo deden we op onze
slaapplaats geluiden na die door de
spreeuwen op het dak werden na
gebootst
De zwermen
Op sommigen plaatsen zie je een
grote zwerm spreeuwen die allerlei figuren vliegen. Lang is er
over nagedacht hoe het mogelijk
was dat er geen botsingen plaats
vonden. Maar zo als bijna altijd
heeft de wetenschap dat raadsel op
gelost. En nu citeer ik Dr. Charlotte
Hemelrijk die aan de hand van computer modellen het volgende heeft
ontdekt .
1. Alle vogels in de zwerm vliegen
precies 36 km per uur waardoor
botsingen zijn uitgesloten
2. In de zwerm houden ze hun voorganger en die naast hun vliegen
in de gaten en dat gaat meestal
om 6 vogels
3. Bij het veranderen van richting
gaat de linker vleugel naar beneden en de rechter omhoog maar
steeds wordt er op de naaste en
voor hun vliegende vogels gelet
Dan de vraag waarom vertonen ze
dit gedrag? Daar is geen duidelijke
verklaring voor te vinden. Men vermoedt dat het om de veiligheid
van hun gaat want een sperwer
ziet geen kans om er een prooi uit
te pakken. Ook denkt men wel dat
het gaat om zo de landingsplaats
te onderzoeken. Kortom dat is niet
bekend. Daarna landen ze in een
door hun uitgekozen boom waar ze
de nacht door brengen en vertrekken ze in de morgen weer naar de
voedselplaats. Minder is het als ze
een rietveld hebben ontdekt om
daar te overnachten. Dan knakken
de stengels en is het riet onverkoopbaar. Ik had ook enkele rietvelden in
beheer en heb dat ook meegemaakt.
De overgebleven stengels moesten
wel worden gemaaid en op geruimd
want anders had je het volgende jaar
geen riet.
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Geslaagde
ontmoetingsmiddag
met fotopresentatie
in Pro Rege

Elke laatste donderdag van de
maand organiseert de Zonnebloem
en de diaconie van de PKN
Donkerbroek-Haule een ontspanningsmiddag. Iedereen is tijdens
zo’n bijeenkomst van harte welkom.
Zo’n middag begint om half drie
en eindigt rond de klok van vier
uur. Tijdens deze middagen staan
vooral gezelligheid en een praatje
met elkaar voorop. Soms wordt de
tijd gevuld met een spelletje, zoals
rummikub, sjoelen of een spelletje
triominos. Een andere keer wordt er
een film vertoond of zijn er foto’s te
bewonderen via de beamer. Zelfs een
muzikale middag staat op het lijstje
van de organisatie.
Tijdens de bijeenkomst op 24 oktober was er een fotomiddag. Na het
gebruikelijke kopje thee of koffie
volgde het welkom en de mededelingen.
Daarna was het de beurt aan Tjeerd
Oldersma, een verzamelaar van oude

dorpsfoto’s, maar ook een verwoed
fotograaf van vooral natuurfoto’s.
Zijn thema was „Een praatje bij een
plaatje”, Donkerbroek en omgeving.
Er werd vaak spontaan gereageerd
door de aanwezigen bij oude foto’s
van Donkerbroek en Haule. Ook de
natuurfoto’s vielen er in de smaak.
Er passeerden ongeveer 70 foto’s de
revue. De tijd vloog om en voordat
met er erg in had was de tijd voorbij.
Tjeerd werd bedankt voor de mooie
en interessante middag en kreeg
voor zijn mooi presentatie met een
praatje een attentie aangeboden.
De volgende ontmoetingsmiddag is
op 28 november. Dan staat muziek
centraal. De kosten zijn per middag €2,00 dus daarvoor hoeft u niet
thuis te blijven. Kan met niet op
eigen gelegenheid komen, even een
telefoontje naar Hanny Vermeulen
(0516-858041) of Aaltje Kalteren
(0516-491757). Zij regelen vervoer
voor u, zodat u ook kun meegenieten van deze ontmoetingsmiddagen.

Kerstconcert Excelsior
en Elser Smart
Op zaterdag 14 december aanstaande geeft muziekvereniging
Excelsior in samenwerking met
Elser Smart een kerstconcert in de

Damclub
Donkerbroek
Voor de P.F.D.B.moest Donkerbroek
uit tegen Huizum 3 spelen. Het
werd een gelijk opgaande strijd,
eindstand 6-6.
Huizum 3-Donkerbroek 6-6: 1.
M. Feenstra - F. Smid 1-1; 2. H.
Veldhorst - G. Poortinga 1-1; 3.
B. Adema - J.D. Klooster 1-1; 4.
G.D. Nijholt - B. van EK 2-0; 5.
F. v.d. Laan - L. vd Sluis 0-2; 6. T.
Bouwkamp - J. Sikkens 1-1.
In de onderlinge competitie gaat
Germ Poortinga ongeslagen aan de
leiding met 12 punten uit 6 wedstrijden. Gevolgd door J. Smid met
9 punten uit 7 wedstrijden en J.D.
Klooster met 9 punten uit 8 wedstrijden.
Hans Hoks speelde een prima partij
tegen Bouke 1-1 en L. vd. Sluis
speelde tegen de snelle Lammert
Snijder, ook remise. Jan Klooster
moest zijn meerdere erkennen tegen
Jelte Smid 0-2. Jan Dirk Klooster
speelde tegen Germ Poortinga een
zeer mooie spannende gelijk op
gaande partij in het eindspel vier
om vier schijven trok Germ de winst
naar zich toe.

Mande in Haule. Het evenement zal
beginnen om 20.00 uur.
Elser Smart is naar eigen zeggen
een vrolijk en levenslustig koor dat
veelal bekende en onbekende smartlappen en levensliederen op haar
repertoire heeft staan.
Muziekvereniging Excelsior onder
leiding van dirigent Koop Schokker
kent u natuurlijk al. Een dubbelrol
is deze avond weggelegd voor Jannie
Bakker. Bij Excelsior bespeelt zij de
bugel en als dirigent bij Elser Smart
zorgt zij ervoor dat bij dit smartlappenkoor de juiste toon gezet wordt.
Welke (kerst)muziek ten gehore
gebracht gaat worden, dat blijft nog
even een verrassing, maar dat beide
partijen al druk aan het oefenen
zijn, is zeker!
Graag verwelkomen zij u op zaterdag 14 december aanstaande om
20.00 uur in de Mande in Haule.
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Eindeloos veel
mogelijkheden
Bij iedere woonstijl en in iedere
situatie past een kast op maat.
Quality Parket kan voor u een
kast op maat maken.
U kunt al uw wensen en kleuren
verwerken in een systeem van
een ongekende kwaliteit tegen
een zeer goede prijs!
Laat u verrassen en
stap eens binnen in onze
showroom in Donkerbroek.

Oude Tramweg 15, Donkerbroek
0516 49 1345

www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl

www.postmahoveniers.nl
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Koersbal met H.D.J.K.
Zoals u misschien weet hebben een
twintigtal inwoners van ons dorp,
bijna evenveel mannen als vrouwen, het koersbal herontdekt in het
dorpshuis Oan’e Feart.
Tot de zomerstop is geprobeerd om
de techniek een beetje onder de knie
te krijgen en dat is redelijk goed
gelukt. Gedurende de zomermaanden is er buiten op het parkeerterrein in een iets kleinere bezetting
vanwege sommige vakanties Jeu de
boules gespeeld. Actief Donkerbroek
leden hebben daar twee banen aangelegd mede mogelijk gemaakt
door Gert Jan Postma en Gertjan
Hilarius. Dit bleek ook een gezellige

en sportieve manier van bewegen te
zijn, er is dan ook besloten om volgende zomer hiermee door te gaan.
Deze herfst zijn we weer gaan koersballen maar nu in competitie verband in steeds wisselende samenstelling van de koppels. De gezelligheid en sportiviteit blijkt uit de
stilte van spanning die vaak gevolgd
wordt door uitbundige reacties van
opmerkingen en commentaren.
Met algemene stemmen is besloten
om als vereniging verder te gaan
per 1 januari 2020 onder de naam
H.D.J.K. oftewel ,,Houd De Juiste
Koers”.
Bij het Fonds Ooststellingwerf is

november 2019

13

een subsidie aangevraagd voor aanschaf van een nieuwe koersbal set.
De oude mat begint gebreken te vertonen o.a. opstaande randen vooral
voor en achter en de ballen hebben
weinig kleurverschil. Samen met
het dorpshuis en dorpsbelang is
deze aanvraag tot stand gekomen.
Half december krijgen we hiervan
de uitslag.
Lijkt deze actieve manier van ontspannen bezig zijn u ook wel wat,
kom gerust op een woensdagmorgen naar het dorpshuis, we beginnen om 9.30 uur met koffie waarna
we tot 11 á 11.15 uur gezellig en
sportief punten proberen te verzamelen.

V R E E MDE
V OG E LS
Deze afgelopen maand zijn mij een aantal
zaken opgevallen die mij in lange tijd niet zijn
gebeurd. Eentje daarvan is dat de buren een
pakketje voor ons in ontvangst hebben genomen. Toen wij net in de
stad gingen wonen, waren wij ook nog heel naïef en hadden wij het idee
dat de buren dit wel voor elkaar deden. Echter niks was minder waar
en is het ons in die tijd geen enkele keer gebeurt dat de buren deze in
ontvangst wilden nemen. Nu wonen we hier al bijna een jaar en is het
eindelijk zo ver gekomen dat wij een pakketje niet in ontvangst konden
nemen en wat denk je, de buren hebben deze in ontvangst genomen.
Het zijn de kleine dingetjes die het hem doen inmiddels, maar ze kunnen zoveel vreugde brengen.
Waar we natuurlijk ook niet om heen kunnen in november is Sint
Maarten. Na bijna een echtelijke ruzie te hebben gehad in de winkel
over hoeveel snoep er in huis gehaald moest worden, zijn wij de winkel
uit gelopen met drie zakken. In mijn mening te veel, maar een wijs
iemand zei ooit tegen mij “pick your battles” oftewel, je moet altijd willen winnen, dus deze heeft zij gewonnen. Enige nadeel hiervan is dat je
die hele avond naar een overvolle bak met snoep aan het kijken bent en
onze laatste ervaringen in de stad waren dat er geen enkel kind aan de
deur is geweest. Nou is het geen straf om alles zelf op te eten, maar dat
is alleen niet zo goed voor de lijn. Echter dit keer in Donkerbroek zijn
er daadwerkelijk kinderen aan de deur geweest. Prachtige liederen heb
ik gehoord, sommige wel wat kort, maar ik beschouw dat maar als een
efficiënte aanpak om zo veel mogelijk huizen in zo weinig mogelijk tijd
langs te kunnen. Niks dan begrip van mijn kant, ik ben al lang blij dat
we dit jaar zo veel kinderen aan de deur hebben gehad en we niet vol
vreugde zitten te wachten en er niemand langs komt.
Tot volgende maand!

Data verschijning Op ’e Hichte
2019:
20 december
2020 (onder voorbehoud):
31 januari, 28 februari,
27 maart, 24 april,
29 mei, 26 juni.

Vrouwen op weg duikt in genealogie
Martha Veenstra, onze voorzitter, mocht deze avond een mooi
gevulde zaal welkom heten. We
begonnen met gebed en een toepasselijk lied en een meditatie over het
belang van familie in je leven.
Het huishoudelijk gedeelte werd
vlot afgehandeld. We konden deze
vergadering twee nieuwe leden verwelkomen, helaas heeft één lid door
gezondheidsredenen moeten bedanken. Dan is er eerst een kopje koffie.
Na de pauze komt spreekster
Antonia Veldhuis aan het woord.
Zij geeft eerst een kleine introductie van zichzelf en vertelt hoe ze
gekomen is tot het doen van voorouderonderzoek. Ook vertelt zij dat
een dergelijke hobby wel eens uit
de hand kan lopen. Dat het op een
verslaving kan gaan lijken.

Bij haar staan vrouwen in de
hoofdrol dit in tegenstelling tot de
geslachtsregisters in de Bijbel. Daar
hoor je alleen de mannelijke afstammelingen.
Als je eenmaal bezig bent met
onderzoek naar je voorouders geeft
het vinden van een onbekende foto
je een kick. Vaak kan je dan niet
stoppen voor je de gegevens van die
foto achterhaald hebt. Je komt de
meest onverwachte dingen tegen
zoals familieleden die voor een klein
vergrijp wel 4 jaar in de gevange-

nis terecht kwamen. Of voorouders
die een plantage inclusief slaven
bezaten. Niet bepaalt iets om trots
op te zijn maar wel een bijzondere
vondst.
Een onderzoek begint vaak met
het vinden van oude papieren
zoals bijvoorbeeld de liefdesbrieven
van Romke Elke Zandstra. Deze
zijn bij Tresoar, het archief van
Friesland ,terechtgekomen en dat
bleken zulke fraaie epistels te zijn
dat de nieuwsgierigheid er enorm
door wordt geprikkeld. We kunnen
door deze brieven zijn levensloop
volgen en ook veel van de tijd en de
omstandigheden waarin de soldaten
in die tijd moesten leven.
Romke vertrok als dienstplichtig
soldaat naar Frankrijk waar hij gelegerd werd in een enorm kamp met
wel 11 regimenten, elk regiment
bestond uit 1000 soldaten. Ze werden met 20 man in een slaapzak in
een tentje gehuisvest. Er was veel te
weinig voedsel voor iedereen, zodat
er veel brieven met smeekbedes om
eten te sturen verzonden werden.
Ook de dagindeling en de plek van
de legerplaats werd zo bekend. In
een latere brief schreef hij dat hij
weer dichterbij huis kwam. Ze werden rond Utrecht gelegerd, helaas
heeft hij zijn geliefde niet meer
mogen zien, want de troepen werden naar Rusland gestuurd en hij
is daar niet van teruggekeerd. Hij
besloot zijn brieven met prachtige
volzinnen als: Ik breek met de pen
maar niet met mijn hart.
Dit speelde allemaal rond 1800, de
tijd van Napoleon.
Ook vertelde Antonia het verhaal
van de twee vrienden Frits en Otto,
Twee vrienden die hier met een
groep kinderen uit Oost-Europa
aankwamen om aan te sterken. Zij
bleven vaak in contact met de pleegouders en menig kind uit die landen
is hier gebleven en ook helemaal
geaard. Er kwamen in die tijd wel
15.000 kinderen naar ons land.
En het verhaal van Hendrik en
Wiggert sprak ook tot de verbeel-

ding. Beide werden aangemonsterd
op een VOC schip. De een bij de
officiersbemanning en de ander als
matroos. Later bleek Hendrik een
Hendrikje te zijn, ze zijn aan boord
gehuwd en samen afgemonsterd en
in Banda Neira gaan wonen.
Dit alles is bekend geworden doordat de VOC alles keurig bijhield.
Intussen was het hoog tijd voor een
tweede kopje koffie.
Na de pauze vertelde Antonia over
hoe ze een onderzoek start. Het
begint met het verzamelen van
allerlei papier. Trouwaktes, rijbewijzen, oude brieven enz. Via deze
stukken kun je veel vinden in de
archieven op internet. Zo heeft ze de
gegevens van haar familie allemaal
terug kunnen vinden tot de tijd dat
de achternamen werden ingevoerd
en geregistreerd. Daarvoor ben je
afhankelijk van registratie door
de kerken of van gevangenissen of
speciale archieven van koopvaardijschepen enz.
Antonia raadt ons allemaal aan om
nu te beginnen met een archief.
Deel je verhalen met je kinderen.
Vertel ze of schrijf ze op. Schrijf
achterop de foto’s wie het zijn. Eén
generatie verder en men weet het
niet meeren de foto verdwijnt in de
prullenbak. Praat met grootouders,
ooms/tantes en leg het vast. Neem
gesprekken op of schrijf het op. Als
je één keer de naam met de goede
geboortedatum hebt gevonden kun
je veel te weten komen over je familielid, zijn hobby’ s, bezigheden ,
zijn sociale contacten enz.
Je kunt verschillende sites gebruiken zoals allefriezen.nl, familysearch.nl en delpher.nl.
Antonnia besloot haar lezing met
de spreuk: Wie zich verliest in zijn
passie, verliest minder dan wie zijn
passie verliest. Een waar woord.
Martha bedankte de spreekster voor
haar enthousiaste uitleg en besloot
de vergadering met het lezen van
het gedicht ‘Beter of beter af’ van
Peter Maureen en wenste iedereen
wel thuis.

Kipsaté roerbak
In het kader van een gezonde levensstijl en refererend aan het
artikel wat onze huisarts, Bert Grootenhuis, in de vorige editie heeft geschreven, volgt er deze week een koolhydraatarm
recept. Dit komt uit één van de boeken van Matty Barnhoorn
(oprichtster van TheNewFood).
Nodig voor 4 personen:
2 eetlepels kokosolie * 600 gram kipblokjes (wij gebruiken bij voorkeur
kippendij, dit is malser dan kipfilet) * 2 eetlepels kerrie poeder * 800
gram Japanse roerbakgroente met paksoi (of alleen gesneden paksoi) *
2 eetlepels sambal oelek * 2 eetlepels sojasaus * 6 eetlepels pindakaas
100% (zonder toegevoegde suikers) * 200 ml kokosmelk * Zoetstof *
Hand taugé * zout en zwarte peper

Bereidingswijze:
Verhit de olie in een wok of ruime koekenpan * Kruid de kipblokjes met
de kerriepoeder * Zet het vuur hoog en laat de pan goed heet worden
* Bak de kipblokjes om en om even aan, zet het vuur dan weer lager *
Voeg de sambal, sojasaus, pindakass en roerbakgroente toe en roerbak
dit 2 minuten * Voeg de kokosmelk toe en roerbak nog een minuut *
Breng op smaak met zoetstof, zout en peper (eventueel nog wat kerrie
of sambal naar smaak) * Schep op het laatste moment de taugé erdoor
Een snelle, gezonde en lekkere maaltijd waar alles in zit wat je nodig
hebt.
Als u denkt dat u iets wezenlijks gaat missen, kunt u er natuurlijk altijd
wat rijst bij koken. Dan is het uiteraard niet meer koolhydraat arm.
Lekker eten!
Erik en Yvonne Klos
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Naast
behandelingen
geven wij ook
voorlichting en
adviezen.

Huidtherapeuten behandelen mensen met een zieke of beschadigde
huid vaak op verwijzing van huisarts of specialist.
Voor een deel van de behandelingen kunt u nu ook zonder verwijzing
bij ons terecht.

Kijkt u voor meer
informatie
op onze website!

Behandelingen waarvoor u onder andere in de praktijk voor
Huidtherapie Keuning terecht kunt zijn:
- Acné
- Elektrische epilatie
- Coagulatie van o.a. verwijde vaatjes en steelwratjes
Vosseheer 7
- Manuele lymfe drainage
8435 WL
- Oedeemtherapie
Donkerbroek
- Het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen
085-877 06 88
- Camouflagetherapie
www.huidtherapie-keuning.nl
- Littekentherapie
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl
- Zonbescherming - voorlichting en adviezen

Professionele voetverzorging
Gediplomeerd
Aantekening diabetische voet
Pedicure
Aantekening reumatische voet
voetverzorging
Lid Provoet
Alma van der Meulen Voetverzorgingsproducten
Praktijkruimte begane grond
Meester Geertswei 36
Garantie
9241 GL Wijnjewoude
Ook bij u thuis
Cadeaubonnen verkrijgbaar
Behandeling volgens afspraak
Telefoon 0516-480895
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Autobedrijf Verlaan
Uw auto op de 1e plaats

Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van
auto’s en brommobielen
Donkerbroek - T 0516 49 12 66
www.verlaan.nl

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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ok an dat in et Donkerbroek van
doe veerweg et grootste pat van de
inwoners nog Stellingwarfs praotte.

Berkoop/Donkerbroek. Tiedens de perveensiaole verhaeleaovend
verscheen in Donkerbroek et biezundere verhael ‘De wereld van
Zander’ in boekvorm. Et verhael van ‘de vrome landverhuizer
Zander Jacob Klooster (1820-1906)’ uut Donkerbroek wodde
schreven deur dr. Rienk Klooster uut Liwwadden.

Et boek ’De wereld van Zander.
Herinneringen van de vrome landverhuizer Zander Jacobs Klooster’
(1820-1906) uit Donkerbroek’ is
een weerdevolle anvulling op de boeken die an
now toe over de streekDe wereld
geschiedenis van Oostvan Zander
Stellingwarf
verschenen. Et wodde uutgeven
deur de Stellingwarver
Schrieversronte,
telt
288 bladzieden, is veurzien van foto’s en kost €
17,50. Veur de vormgeving en et mooie omslag
zorgde Bauke Visser Koenders van
Haulerwiek. Et boek is te koop bi’j
de Stellingwarver Schrieversronte
in Berkoop, bi’j de Bruna in
Oosterwoolde en bi’j BVK grafisch
vormgever in Haulerwiek.
Rienk Klooster

Et eerste exemplaor van et ni’je boek
rikte de auteur uut an Martha en
Lieuwe Tiesinga van Oosterwoolde
(zie foto). Martha kende de antekens
van Zander en zorgde d’r veur dat
Klooster, die daor veul belangstelling veur hadde, et dokement in
hanen kreeg. Now is Lieuwe in de
veerte ok nog femilie van Zander,
zodat et verhael van Zander veur
de Tiesinga’s zels ok hiel weerdevol
is. Et twiede exemplaor was veur
Jan Koops uut Oosterwoolde, die as
‘mitlezer’ van et manuskript veur de
auteur van groot belang west hadde.
Mitien nao de prissentaosie vertelde
Rienk Klooster over et biezundere
verhael van de uut Donkerbroek
ofkomstige laandverhuzer Zander
Jacobs Klooster. Die was al even
boven de tachtig doe hi’j alderhaande herinnerings uut zien leven
an et pepier toevertrouwde. Hi’j kikt
in zien antekens weeromme op zien
jeugd, zien schoeletied, zien femilie,
gebeurtenissen die hi’j mitmaekte
en personen die hi’j ontmoet het;

in Donkerbroek liekegoed as in de
‘ni’je wereld’.

Foto: Lenus v.d. Broek

Hi’j vertelt liekewel ok over zien
persoonlike geleufsleven, en die
antekenings maeken de uutgifte
interessaant vanuut godsdienstpsychologisch en godsdiensthistorisch oogpunt. Zo kommen d’r
verschillende aspekten in an et
locht over de ofscheidingsbeweging
in Donkerbroek, Haulerwiek en
Appelsche.

Visje op vrijdag
vervalt

Op zien Donkerbroekemers
Omdat Zander in zien antekens
veural ’op zien Donkerbroekemers’
schrift - dat wil zeggen dat hi’j in et
Stellingwarfs schrift zoas dat in de
negentiende ieuw in zien geboorteplak praot wodde - is dit egodokement ok taelkundig van belang. Dat
was dan ok de reden dat in et twiede
pat van de aovend taelkundige dr.
Henk Bloemhoff van Oosterwoolde
ingong op de biezundereheden van
de tael uut de tied van Zander. An
et begin van zien inleiding gaf hi’j

De Nachtdravers:
Geachte dorpsgenoten,
Het is alweer het eind van November. Dit betekend
alweer bijna het einde van het jaar. Een tijd waar
de Nachtdravers haar drukke periode ingaan. Vanaf
September zijn we eerst wezen te wokken, dit was
zoals elk jaar weer een groot succes. Vervolgens zijn
de Nachtdravers weer rustig aan begonnen met vergaderen. Nu ze in drukke tijd zijn gekomen zijn de
Nachtdravers elke week aan het vergaderen met elkaar.
De vergaderingen vinden zoals altijd op de zaterdagavond plaats in het ijsbaanhok van Donkerbroek.
Zoals u al had gemerkt zijn de Nachtdraversenveloppen
meegestuurd in de dorpskrant van September. Alle
Nachtdravers hebben in de afgelopen weken hun
best gedaan om de Nachtdraversenvelop bij u thuis
op te halen. Heeft de Nachtdraver u gemist en wilt u
graag de Nachtdraversenvelop nog geven, dan kunt u
contact opnemen met de voorzitter Nico de Boer. Aan
de deur brengen mag natuurlijk ook altijd, dit kan op
het volgende adres Wilpkamp 27. Een berichtje sturen
via de Nachtdravers facebook mag natuurlijk ook, dan
word de envelop alsnog bij u opgehaald.
Voor alle inwoners van Donkerbroek die de Nachtdraversenvelop hebben ingeleverd, wil de Nachtdravers
jullie enorm bedanken voor jullie steun. Zonder de
vrijwillige gift van u, hebben wij geen inkomsten om
alles te organiseren. Dit jaar waren de Nachtdravers
weer verbaasd, er is namelijk weer een recordbedrag
aan giften opgehaald. Nogmaals u word vriendelijk
bedankt, u gift word enorm gewaardeerd.
Ook zijn alle papieren voor suggesties van de giften en Donkerbroekemer gesorteerd en uitgeteld.
Voor de Nachtdravers is het al duidelijk wie de
Donkerbroekemer van het jaar word, maar dit houden
ze nog even geheim tot de nieuwjaarshow op de kar.
Voor de giften zullen de Nachtdravers nog even over
moeten nadenken en vergaderen waar het geld aan
besteed zal worden dit jaar. Heeft u nog een leuke
suggestie voor een gift bedacht. Dan kunt u altijd nog
contact opnemen met de voorzitter Nico de Boer of
een berichtje sturen via de Nachtdravers facebook.

Vishandel Thijs van der Meulen
stopt met ingang van 6 december
met “de vrijdag standplaats” bij de
Coop. Er zijn wat personeels veranderingen en daarom gaat de visboer
het nu wat rustiger aan doen. De
viskar is nog wel gewoon te vinden bij de Coop op zaterdag en op
woensdag bij Fysiofit. De vis liefhebbende Donkerbroekemer hoeft zijn
visje dus niet te missen.

Heb je een
activiteit?
Geef dit door
voor de dorpsagenda!

Nieuwe beheerder Pro Rege
Het College van Kerkrentmeesters
van de Protestantse Gemeente
Donkerbroek-Haule kan u vertellen
dat Wiebe de Jong per 1 januari
2020 het nieuwe gezicht van ons
verenigingsgebouw Pro Rege is.
We hopen met Wiebe de Jong een
goede vervanger te hebben gevonden voor het huidige beheerdersechtpaar Piet Hein en Roelie
Haveman. We danken hen voor hun
inzet de afgelopen jaren dat zij het
gezicht van Pro Rege waren.
En nu het woord aan Wiebe de
Jong: Als nieuwe beheerder van Pro
Rege stel ik mezelf graag even aan
u voor. Mijn naam is Wiebe de Jong

en ben 30 jaar oud. Ik heb een relatie met Tjitske Jongsma en werk
op dit moment bij Drukkerij Pool.
Daarnaast ben ik graag bezig met
fotografie, vormgeving en video. De
meeste inwoners van Donkerbroek
zullen mijn gezicht wellicht al
kennen. Ik heb namelijk een tijd
gewerkt bij het Q8 tankstation in
het dorp. Ook zou u mij kunnen
kennen van Vakantiespel of van
dorpskrant Op'e Hichte.
Per 1 januari kunt u mij dus ook
kennen als de nieuwe beheerder van
Pro Rege. Spreek me gerust eens
aan dan maken we een praatje en
stel ik mezelf wat verder voor.

De aanmeldingen van het gezamenlijke koffiedrinken
van de 70+’ers zijn geteld. Zoals het nu lijkt belooft
het een gezellige drukke ochtend worden, net als de
voorgaande jaren zodat de Nachtdravers er weer een
groot succes van kunnen maken. Heeft u zich niet
opgegeven, maar u wilt alsnog komen? Geeft u zich
dan snel op bij de voorzitter Nico de Boer, of stuur een
berichtje via de Nachtdravers facebook.
Het eerste weekend van December zullen we weer een
grote kerstboom plaatsen vooraan in Donkerbroek bij
het witte huis. Dit gebeurd op zaterdag 7 December in
de ochtend. Bent u benieuwd of gewoon nieuwsgierig,
komt gerust een kijkje nemen hoe we deze grote boom
wederom gaan plaatsen. Een boom zoeken was voor
de Nachtdravers een moeilijker opgave dan vorig jaar,
maar ook nu is het ons weer gelukt om een prachtige
boom te vinden. Ook komt de boom net zoals vorig
jaar weer uit Donkerbroek zelf.
In de tussen tijd dat alle jongens de boom plaatsen en
verlichting er in hangen, zullen de dames deze dag
de presentjes voor de ouderen in ons dorp inpakken,
maar natuurlijk ook een aantal kilo’s aardappelen
schillen voor onze traditionele stamppotavond. Als
iedereen klaar is na het harde werken, zullen we
genieten van de overheerlijke stamppotten en borrels.
Waar ze deze dag en avond gezellig zullen afsluiten.
Om alles weer perfect te laten lopen zal er nog veel
moeten gebeuren om alles zo goed mogelijk voor
elkaar te krijgen. De Nachtdravers zullen zich de
komende weken dan ook extra hard moeten inzetten
om net zoals vorige jaar een geslaagde jaarwisseling te
vieren met alle dorpsgenoten. We hopen jullie te zien
bij één van onze activiteiten, en natuurlijk bij onze
nieuwjaarshow achter café Donkerbroek om 00:30
uur. Waarna we met zijn allen in café Donkerbroek
feestend het nieuwe jaar ingaan.
Heeft u nog een vraag of een opmerking, dan kunt
u contact opnemen met de voorzitter Nico de
Boer 06-22057719, of een bericht te sturen via de
Nachtdraversfacebook.
Met vriendelijke groeten,
“De Nachtdravers”

Jellie vertelt een verhaal
Vrijdag 15 november werden er op
159 plaatsen in Friesland verhalen
verteld. In het cultureel jaar 2018
waar Leeuwarden dat jaar de culturele hoofdstad was, was ook al een
verhalen avond georganiseerd. Op
diverse plekken in Friesland kon je
toen mooie verhalen aanhoren.
Doordat dat een groot succes was
is besloten het dit jaar nog eens te
doen. Een ieder die een verhaal te
vertellen had kon zich hier voor
aanmelden.
Ieder verhaal was welkom ook de
keuze waar je het verhaal ging vertellen kon de verteller zelf kiezen zo
ook de tijdsduur.
Jellie Wijnja woonachtig in
Donkerbroek had zich ook aangemeld om een verhaal te vertellen.
Jellie haar verhaal ging over de

zwemtocht van haar dochter die 10
jaar geleden het IJsselmeer zwemmend is overgestoken in wedstrijd
vorm. Dit alles onder voorbereiding
en begeleiding van haar moeder
Jellie.
Het verhaal duurde ongeveer 45
minuten waar in verteld werd over
de voorbereiding, over de tocht en
nog een stukje van na de finish.
Onder het genot van een kopje
koffie of thee kon men van het
verhaal genieten. Er waren een
10tal luisteraars waarvan mensen
uit Donkerbroek maar ook vanuit
Groningen en Leeuwarden kwamen
personen naar het verhaal luisteren.
In het totaal werden er op 321 locaties in Friesland op diezelfde avond
naar verhalen geluisterd. Het was
een geslaagde avond.
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HAVEMAN
Installatietechniek

Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek
Tel. 0516 - 49 21 28
Weverswâl 3B
9243 JL Bakkeveen
Tel. 0516 - 54 13 25

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

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

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

www.bakkerijvandermolen.nl

KAPSALON
Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

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

prdejong.nl

Vakmanschap met passie

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

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!

Autorijschool Piet van Veenen

DE EERSTE TIEN LESSEN
VOOR € 380,-

Het Hoge Stuk 27
8431 KL Oosterwolde Fr
0516-515717 | 06-22650279
autorijschoolpietvanveenen@gmail.com
www.autorijschoolpietvanveenen.nl
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Jongeren brengen toekomst
in het jeugdwerk
Zo na de zomervakantie hadden we binnen onze Protestantse
Gemeente Donkerbroek-Haule best wel buikpijn om ons jeugdwerk. Wat was het geval? Een aantal van de clubleiding gaven
aan niet langer hun club te kunnen of te willen leiden.
Grote zorgen,
want hoe moest het nu verder?
Wij hadden al aangegeven dat het
clubwerk voor bepaalde groepen
dreigde te stoppen. Mensen die erg
betrokken zijn bij dit stukje jongerenwerk hoopten dat er enthousiastelingen op zouden staan om dit
te voorkomen. In één van de kerkdiensten hebben we het ook heel
nadrukkelijk onder ieders aandacht
gebracht. In ons gebed ook onder
de aandacht van God. “We zouden
het heel jammer vinden als bepaalde
groepen geen leiding meer zouden
vinden”.
Dat jongeren toekomst brengen,
blijkt omdat één van die prachtige jongeren in het Kerkblad, de
Kerkklanken, had gelezen dat de
kinderen van de jongste groepen
niet meer naar club zouden kunnen. Club dreigde op te houden.
“Dat was toch te gek. Ik heb zelf
altijd zoveel plezier beleefd aan een
mooie clubtijd, dan doe ik het. Ik ga
het tijdens één van de Soosavonden
aankaarten, zo was het voornemen.” En dat deed deze jongere.
Het bekende spreekwoord werd
gelukkig maar al te waar, Als er één
schaap over de dam is, volgen er
meer. Deze jongeren sprak zich uit:
“ik ga club doen! Wie doet mee?”.
Toen volgende de één na de andere
en zo zijn we geweldig blij dat er
weer voldoende leiding is.
We hopen eigenlijk dat we in onze
dorpen weten dat club en soos open
staan voor alle jeugd vanuit welke
achtergrond ook. Wees welkom! Ik

schrijf het nog maar eens: iedere
jongere (of je nu wel iets of niets
met God, geloof en kerk hebt) je
bent welkom.
Het fijne is dat de clubavonden al
weer redelijk vol lopen met een
respectabel aantal jongeren. “Wat
mooi”, denk ik dan. Misschien hebben we straks weer meer leiding
nodig … Als je zin hebt om ook met
alle jongeren te clubben of te soosen, dan hieronder de tijden en data.
Rooster clubseizoen
2019/2020
Jongens groep 5/6: Maandag 19.15
uur, Harold, Niek en Mark.
Meisjes groep 5/6: Woensdag 19.15
uur, Ammie en Marleen.
Jongens groep 7/8: Maandag 19:15
uur, Hans, Gerrit en Melle.
Meisjes groep 7/8: Dinsdag 19:15
uur, Lydia en Sonja.
Tieners klas 1/2: Dinsdag 19:00 uur,
Nicolien.
Tieners klas 3/4: Vrijdag 19:00 uur,
Nicolien.
Soos: Vrijdag 20:00 uur, Nicolien.
Jongens 5/6:
4 november, 18 november, 2 december, 16 december, 13 januari, 27
januari, 10 februari, 2 maart, 16
maart en 30 maart.
Meisjes 5/6:
6 november, 20 november, 4 december, 18 december, 15 januari, 29
januari, 12 februari, 4 maart, 18
maart en 1 april.
Jongens 7/8:
7 oktober, 28 oktober, 11 november,
25 november, 9 december, 6 januari,

20 januari, 3 februari, 24 februari, 9
maart, 23 maart, 6 april en 20 april.
Meisjes 7/8:
8 oktober, 29 oktober, 12 november, 26 november, 10 december, 7
januari, 21 januari, 4 februari, 25
februari, 10 maart, 24 maart, 7 april
en 21 april.
Tieners 1/2:
1 oktober, 15 oktober, 5 november, 19 november, 3 december, 17
december, 14 januari, 28 januari,
7 februari Sirkelslag, 11 februari, 3
maart, 17 maart, 31 maart, 14 april.
Tieners 3/4:
18 oktober, 8 november, 29 november, 20 december, 10 januari, 31
januari, 7 februari Sirkelslag, 28
februari, 20 maart, 3 april en 24
april.
Soos:
11 oktober, 1 november, 22 november, 13 december, 24 januari, 14
februari, 6 maart, 27 maart, 17
april, 15 mei en 5 juni.
Mocht je meer willen weten dan
hier is het nummer dat je kunt
bellen.
Laten we hopen dat we samen kunnen bouwen aan een clubtijd waar
je later met ongelofelijk veel plezier
op terug kijkt.

Alles over zout strooien in Ooststellingwerf
De gemeente Ooststellingwerf is verdeeld in zeven strooiroutes. Nog voordat het glad is, worden de belangrijke wegen en
fietspaden gestrooid. Het advies: houd met winters weer altijd
rekening met gladheid. Oók op gestrooide wegen.
Weten wanneer we gaan strooien?
Volg ons op Twitter @Owerf. De
strooiploeg stuurt een tweet wanneer ze op pad gaan om te strooien.
Wanneer strooien?
Om op tijd te kunnen strooien is
er een gladheidmeldsysteem. Op de
meest koude punten in de gemeente
zijn sensoren geplaatst die een melding afgeven wanneer er gladheid
optreedt. Er zijn sensoren in de
Prikkedam nabij Makkinga en de
Vaart Zuidzijde nabij Appelscha. De
sensoren geven twee soorten meldingen. Bij de ene melding kan er
sprake zijn van plaatselijk opvriezen. Dit kan een teken zijn van
beginnende gladheid. De gemeente
beslist dan of het nodig is om te
strooien. Bij de andere melding is
er sprake van sneeuw of ijzel en is
strooien altijd nodig. Natuurlijk zijn
er uitzonderingen, zoals bij extreme
gladheid. Bekijk voor meer informatie over het strooien het filmpje op
ons YouTubekanaal via www.ooststellingwerf.nl/youtube/.
Strooiroutes
Er zijn verschillende soorten strooiroutes. (1) A-routes, hier strooien
we preventief bij verwachte gladheid. (2) B-routes, hier strooien
we preventief als er blijvende gladheid wordt voorspeld. Echter alléén
binnen normale werktijden, en pas
nadat de A-routes voldoende zijn
gestrooid.(3) Rest-routes, dit zijn
routes buiten de bebouwde kom
en wijken en buurten binnen de

bebouwde kom. Hier strooien we
alleen op verzoek, en dan uitsluitend
in bijzondere gevallen. Bijvoorbeeld
wanneer de bevoorrading en afvoer
van bedrijven dreigt te stagneren.
Of bij aanzienlijke duinvorming
door sneeuwval. Of als u (ernstig)
ziek bent. Kijk voor het overzicht
van de strooiroutes en onze infographic op www.ooststellingwerf.nl/
strooiroutes/.
Waarom wordt er in niet in
alle straten gestrooid?
Strooien heeft weinig zin op plekken waar weinig verkeer rijdt.
Strooizout werkt het beste als het
wordt ingereden door wrijving met
(auto) banden. Gladheid kan op
plekken waar weinig verkeer rijdt,
zoals woonerven, 30-km zones en
parkeerplaatsen dus niet worden
voorkomen. Daarnaast heeft de
gemeente niet de capaciteit om
alle straten, paden en trottoirs te
strooien. Ook proberen we niet
vaker te strooien dan noodzakelijk.
Strooizout is erg belastend voor
bomen, hagen en bermen.
Zoutkisten
In de gemeente Ooststellingwerf
zijn kisten met zout geplaatst. Bij
gladheid kunnen inwoners het
zout gebruiken, om op de stoepen en andere openbare plekken
te strooien. De zoutkisten staan in
Oldeberkoop, Ravenswoud, Elsloo,
Fochteloo en Langedijke. In elk
dorp is een beheerder met een
sleutel van de kist. De plaatselijke

Ruben Meeter derde op
Sneker Judotoernooi
Op zaterdag 24 november werd
voor de vierde keer het Sneker
beker judotoernooi met aansluitend
een judoclinic georganiseerd. Dit
groeiende judotoernooi voor jeugd
tot en met 15 jaar telde meer dan
400 deelnemers.
In het derde blok kwam de 9-jarige
Ruben Meeter uit Donkerbroek in
actie. Deze judoka van judoschool
Dries Poelstra liet knap aanvallend
en goed verdedigend judo zien. In
verschillende partijen wist Meeter

zich goed te weren tegen zijn tegenstanders. Ruben wist zelfs twee
partijen te winnen met Ippon, het
hoogst haalbare in een judowedstrijd.
Door het winnen van verschillende
partijen behaalde de jonge judoka
uit Donkerbroek een derde plek op
het erepodium. Hier mocht hij een
bronzen medaille en een judo beker
met opdruk in ontvangst nemen in
de gewichtsklasse tot 46 kilo.

belangen in de dorpen zorgen voor
de informatie hierover. Het zout is
gratis. De gemeente zorgt ervoor,
dat de kisten worden aangevuld.
De kisten zijn een aanvulling op de
strooiroutes van de gemeente.
Locaties:
• Zuideinde 26a in Fochteloo, parkeerterrein bij het dorpshuis/de
sportvelden;
• Hoofdweg 29 in Elsloo, achter ’t
Anker;
• 
De Weidedijk 2 in Langedijke,
parkeerterrein bij het dorpshuis;
• W
 illinge
Prinsstraat
in
Oldeberkoop, parkeerterrein bij
het MFA;
• 
Tegenover Mr. Lokstraat 50 in
Ravenswoud.
-Toch nog glad
Het komt wel eens voor dat de wegen
nog altijd glad zijn, ondanks dat er
is gestrooid. Als er preventief zout
is gestrooid en het begint ‘s nachts
te ijzelen, dan komt deze ijzellaag
bovenop de zoutlaag te liggen. Het
zout kan zijn werk pas doen als er
auto’s over de weg rijden. Met weinig autoverkeer werkt het zout dus
minder snel. Ook voor de fietspaden
geldt dat het zout ingereden moet
worden. Op de fietspaden is dat nog
lastiger dan de wegen.
Strooien van prov. N-wegen
Bij normale winterse omstandigheden strooit provincie Fryslân de
N-wegen in onze gemeente preventief. Bij extreme weersomstandigheden worden eerst de hoofdwegen
sneeuwvrij gemaakt en gestrooid.
Vervolgens de lokale wegen. Actuele
informatie over verkeer en vervoer
vindt u op www.fryslan.frl

Kerstwandeling Bakkeveen
Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen
weer de traditionele kerstwandeling
gehouden, voor de 44e maal. Een
ideale gelegenheid om een lang
kerstweekend af te sluiten met een
gezonde en frisse wandeling door
de natuurlijke omgeving.
De routes lopen door het gevarieerde gebied van Bakkeveen. Ook
dit jaar komen alle soorten terreinen weer aan bod: heide, weiland, duinen, bos, kreupelhout en

een stukje bebouwde kom. Start en
finish zijn bij het sportpark aan de
Mjumsterwei. Er kan gekozen worden uit 4 afstanden: 5, 7, 10 en 15
km. De start is tussen 9:00 en 14:30
uur (de 15 km tot 14 uur), zodat
iedereen voor donker weer binnen
kan zijn. Je krijgt na inschrijving
een routebeschrijving; de herinnering en een kom heerlijke snert na
afloop. Onderweg is een uitgebreide
"koek en zopie" op weer een nieuwe
locatie.
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Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78
info@bvkvormgever.nl

GRAFISCH
VORMGEVER
www.bvkvormgever.nl
www.bvkvormgever.nl

VOOR HET ONTWERPEN & DRUKKEN VAN:

huisstijlen, brochures,
kranten, posters, flyers,
drukwerk bedrijven, stickers,
reclameborden/vlaggen,
geboorte-/trouwkaarten,
rouwdrukwerk

25 jaar ZANGAVOND
met vooral liederen uit Johannes de Heer

zondag 1 december 2019
om 19.30 uur in de
Sintrumtsjerke te Donkerbroek
MEDEWERKING VERLENEN:

Annejaap Soldaat, tenor
Jan de Jong, bariton
Wietze van der Veen, orgel
Kleintje Bazuin
Aaltje Kalteren en Martha Veenstra, gedichten

november 2019

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

november 2019

19

Prijsvraag over 75 jaar vrijheid

25 jaar ZANGAVOND
met vooral liederen uit Johannes de Heer

zondag 1 december 2019
om 19.30 uur in de
Sintrumtsjerke te Donkerbroek
MEDEWERKING VERLENEN:

Annejaap Soldaat, tenor
Jan de Jong, bariton
Wietze van der Veen, orgel
Kleintje Bazuin
Aaltje Kalteren en Martha Veenstra, gedichten

Vergadering Bond van IJsclub
De Bond van IJsclubs van
Ooststellingwerf hield dinsdag 5
november weer haar jaarlijkse vergadering bij de ijsclub ‘Nooitgedagt’
te Haulerwijk.
De vergadering vond plaats in het
clubgebouw ‘De Draai’. Naast de
leden van het bestuur waren er 18
afgevaardigden van de besturen van
de aangesloten ijsclubs. Voorzitter
Ginus Nusteling, heette alle aanwezigen van harte welkom, en blikte
terug op het afgelopen jaar, waarin
weer geen wedstrijden konden worden gehouden.

Inwoners van Bolsward poseren op een Canadese tank op de Jongemastraat in Bolsward. Stienstra, Jacob (1914-1979)

Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan
de Tweede Wereldoorlog. We leven 75 jaar in vrijheid, maar wat
betekent dat voor ons? Wat is vrijheid precies? Waarderen we de
vrijheid nog genoeg? Wat is het effect van het vrij zijn voor ons?
Fries historisch en letterkundig
centrum Tresoar roept schrijvers en
dichters op om over het thema ‘75
jaar vrijheid’ in het Fries, of een van
de Friese streektalen, verhalen en
gedichten te maken. Doe mee!

mag tussen de 75 en 750 woorden
zijn. Stuur de teksten in voor 1
februari 2020 naar meindert.reitsma@tresoar.nl. Lees op de website
van Tresoar meer informatie over de
precieze voorwaarden.

Een kort verhaal mag tussen de 750
en 1750 woorden zijn; een gedicht

Prijzen
De eerste prijs voor het beste ver-

haal/gedicht is € 750, de tweede
prijs € 500 en de derde prijs € 250.
De prijzen worden uitgereikt en de
prijswinnende verhalen en gedichten worden gepubliceerd in de aprileditie van Letterhoeke, het blad van
Tresoar en de Vrienden van Tresoar.
Jury
De jury, bestaande uit Doeke Sijens,
Eric Hoekstra en Nienke Jet de
Vries, beoordeelt de teksten anoniem.

Er was geen verslag van de secretaris, er waren geen activiteiten. Het
financieel verslag van de penningmeester werd vastgesteld en na het
verslag van de kascommissie werd
het bestuur door de vergadering
décharge verleend. De afgevaardigden van ijsclub Donkerbroek en ijsclub ‘De Oefening’ te Elsloo voerden
de kascontrole uit. De middelen van
de Bond waren met € 88,42 teruggelopen.
Voor het bestuur van de bond werden Ginus Nusteling (voorzitter) en
Rinus Liekelema (secretaris) beiden
herkozen voor een volgende zittingsperiode van drie jaren.

Kampioenswedstrijden
De vaststelling van de ijsbanen
voor de kampioenswedstrijden kon
voor het seizoen 2019/2020 worden
gehandhaafd. Voor de komende winter is dat als volgt: Meisjes van t/m 16
jaar in Fochteloo. Jongens van t/m
16 jaar in Makkinga. Vrouwen vanaf
17 jaar in Oldeberkoop en mannen
vanaf 17 jaar in Donkerbroek. De
marathon voor de jeugd en voor de
senioren (dames en heren) wordt dit
seizoen toegekend aan Elsloo. De
wedstrijden voor de basisscholieren,
groepen 5 t/m 8, zijn toegekend
aan Oosterwolde. De scholieren rijden een kortebaanwedstrijd met een
estafette als afsluiting. De totaalwinnaar krijgt de Sietse Zijlstra
bokaal uitgereikt.
De overige onderwerpen, welke werden besproken betroffen de te vernieuwen website, privacy-wetgeving
en het aanwezig zijn bij de ledenvergaderingen van de ijsclubs door
afvaardiging van het bestuur van
de Bond.
De vergadering van 2020/2021 van
de Bond van IJsclubs Ooststellingwerf zal op 3 november 2020 in
Langedijke worden gehouden.

Snertakties
2019/2020
De stichting snertacties heeft
de data voor het nieuwe
seizoen vastgesteld (onder
voorbehoud) en deze kunt u
dan ook alvast in de agenda
noteren. De data zijn:
23-11-2019:
Muziekvereniging Excelsior
14-12-2019:
Sinterklaascom. Donkerbroek
11-01-2020:
SV Donkerbroek
01-02-2020:
Basisschool de Twirrewyn
29-02-2020:
Brassband de Bazuin
21-03-2020:
Gymnastiekvereniging Haule

Uw kopij in de krant
en op de dorpssite?
Stuur dit dan naar
beide redacties!
DORPSKRANT:

dorpskrant.opehichte@
gmail.com
DORPSSITE:

donkerbroek@gmail.com
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Centrale verwarming
Water & Sanitair
Dak- en Zinkwerk
Gasinstallaties
Zonnepanelen
Onderhoud
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
0516 - 42 15 10

info@devegt.nl

www.devegt.nl

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

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren

bijv. planken, palen,
vlonderplanken

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

bijv. planken, palen,
vlonderplanken

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

• PVC en isolatie
• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

eubelstoffeerderij

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

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie

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

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

h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk

