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Oplage: 1000 ex.

Zilver en twee bronzen plakken voor Tristan Bangma
op het WK baanwielrennen in Rio de Janeiro

Van 22 t/m 25 maart stond het WK paracycling op de Olympische
baan in Rio de Janeiro op het programma voor Tristan Bangma
uit Donkerbroek met zijn piloot Patrick Bos.
Dit werd voor Bangma een weerzien
met de baan waar hij met piloot
Teun Mulder glorieuze (gouden)
momenten beleefde op de paralympische spelen van 2016.

strijden voor het brons tegen de
Spanjaarden Adolfo en Infante. Na
een spannende race wisten Bangma
en Bos de bronzen plak uit het vuur
te slepen.

Vrijdag 23 maart kwamen Bangma
en Bos in actie op de 4km achtervolging. In de kwalificatie reden ze
met een nieuw PR naar de 3e tijd.
Dit betekende dat ze konden gaan

Zaterdag 24 maart stond de 1km
tijdrit op het programma. Het werd
een geweldige spannende strijd van
wereldniveau. Ook op deze afstand
wisten Bangma en Bos brons te

pakken met
een nieuw PR
nipt
achter
het Britse duo
Ball en Mitchel en de superieure
Britten Fachie en Rotherham welke
de wereldtitel pakten met een nieuw
wereldrecord op een laaglandbaan.
Op de slotdag stond Bangma en Bos
nog aan de start van het sprinttoernooi voor tandems. Op de 200 mtr
kwalificatie behaalden Tristan en
Patrick met een pr van 10.134 sec
de 3e plaats. In de kwartfinale ver

sloegen ze in 2 heats de Ieren
Gordon en Byrne. In de halve finale
werd wederom in 2 heats gewonnen
van de Britten Ball en Mitchel. De
finale werd in 2 heats verloren van
de oppermachtige Britten Fachie en
Rotherham.
Zo werd er na 2 keer brons nog een
zilveren plak gepakt. Een mooie
afsluiting van een geslaagd WK.

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen
Op woensdag 21 maart waren weer de gemeente raadsverkiezingen. Ook in Donkerbroek kon weer een stem uitgebracht
worden in pro-rege. Met een opkomst die iets kleiner was dan
de vorige keer in 2014 (56,3% tegenover 57% in 2014) heeft
toch weer menigeen zijn stem laten horen.
De uitslag in Donkerbroek:
Partij

2014

%

2018

%

verschil

Oost. Belang

232

27,9

308

37,7

+9,8%

PvdA

117

14,1

80

9,8

-4,3%

CDA

210

25,2

143

17,5

-7,7%

VVD

67

8,1

99

12,1

+4,0%

Christen Unie

86

10,3

70

8,6

-1,7%

Groen Links

47

5,7

40

4,9

-0,8%

D66

40

4,8

58

7,1

+2,3%

Stellingwerf Plus

29

3,5

14

1,7

-1,8%

blanco/ongeldig

4

0,4

5

0,6

+0,2%

Totaal

832

100

817

100

Opkomst %

57,0

56,3

-0,7%

Even na 21:00 uur werden
door de burgemeester
van Donkerbroek en
Piet Hein Haveman
de bakken met de stembiljetten geleegd, waarna de telling kon
beginnen. Rond 22:00 uur was ook
dit klusje geklaard en bleek dat in
Donkerbroek Oostellingwerfsbelang
de grote winnaar van de verkiezingen is geworden. Met 37,7% van
de stemmen kregen ze maarliefst
9,8% meer stemmen dan in 2014.
Ook de VVD en D66 mogen zich
winnaars noemen want deze partijen kregen er respectievelijk 4%
en 2,3% meer stemmen bij. De
grootste verliezers zijn het CDA
(-7,7%) en PvdA (-4,3%), terwijl
ook de Christen Unie (-1,7%) en
Groen Links (-0,8%) negatief scoorden. Stellingwerf Plus (-1,8%) hield
nagenoeg de helft over van haar
resultaat in 2014.
Ook kon er op het referendum

van de WIV (Wet
Inlichtingenen
Veiligheidsdiensten) worden gestemd. Hierbij scheelde het
in Donkerbroek niet veel, maar was
een kleine meerderheid van 0,2%
voor deze nieuwe wet. De uiteindelijke stand was: 47% voor en 46,8%
tegen. 6,2% van de stemmen op
het referendum waren blanco of
ongeldig.
Over de hele gemeente gezien was
er maar een kleine verschuiving.
Hierbij komt oostellingwerfsbelang
1 zetel in de plus samen met de
VVD. De PVDA en het CDA verloren beiden 1 zetel. Groen Links,
Christen Unie, D66 en Stellingwerf
Plus behouden allemaal hun aantal zetels. Wat betreft het referendum is in Oostellingwerf tegen de
WIV gestemd. Van de stemmers was
50,1% tegen deze wet en 45,4%
voor (4,5% van de stemmen was
blanco of ongeldig).

Dier-en-Welzijn
Binnenkort weer onderweg, wandelend, fietsend of auto rijdend, kunnen we komende maanden weer
genieten van vee in de landerijen
en de in het wild lopende dieren. De
natuur wordt weer aantrekkelijker.
Het zijn nu vooral de reeën en hazen
die onze weg nog wel eens willen
kruisen en dat is meestal wel even
uitkijken, om deze niet aan te rijden\verwonden. De mens doet zijn\
haar best om te kiezen wat het beste
is voor deze in de vrijheid vertoevende beestjes, immers deze zijn vooral
afhankelijk van onze oplettendheid
en veiligheid voor alles, wat daar
maar meer mee te maken heeft.
De agrariërs en veehouders in
Nederland houden en beheren in
totaal een aardig gevarieerde veestapel. Het is van deze beroepsgroep de
bron van inkomen en zij zorgen er
voor dat het vee goed gevoerd wordt
en dat de verzorging prima in orde
is. We kunnen het er wel of niet
over eens zijn over wel of niet weidegang of een permanente stalvestiging van vee, doch de dieren laat
men niet omkomen en een goede
verzorging wordt niet onthouden.
Per 1 januari 2018 wijst een globale
telling van het boerderij vee uit, dat
dit een behoorlijk grote kudde is
geworden. Vier miljoen runderen,
honderdtwintigduizend eenhoevigen, anderhalf miljoen schapen/
geiten, dertien miljoen varkens en
honderdtien miljoen gevleugelde
dieren. Er is voldoende voedsel voor
deze veestapel en een boer wordt
bij regelmaat gecontroleerd op de
oppas en het welzijn. Een dier wordt
ziek en de deskundige wordt er
meestal bijgehaald om te zorgen
dat het beest weer beter wordt. Het
kan niet zo zijn dat een dier ziek,
zwak en misselijk wordt, dat deze
dan maar door de eigenaar wordt
verwaarloosd en laat sterven of wat
ook nog kan, dood schieten. De boer
zou terecht een dikke boete/veroordeling krijgen.
Nu kent Nederland de Oostvaardersplassen, 5600 ha. omheind natuurgebied. Daar is te weinig voedsel en
leefruimte voor deze veel te grote
grazerskudde, t.w. paarden, edelherten en runderen. Aldaar gebeurt
het, wanneer een beest ziek/zwak en
mager wordt, deze langzaam sterft
of door een “oppasser” wordt dood
geschoten. De omgekeerde wereld
in het hedendaagse humane denken en doen. Dit heet veroorzaken
van opzettelijk dierenleed en tevens
wordt de destructiewet met voeten
getreden. Wanneer een bekwame
veehouder voedsel, stalling en weide
heeft voor 150 stuks vee, dan zal hij
het nooit in zijn hoofd halen om er
2500 stuks aan te schaffen, hij\zij
is dierenliefhebber. Beste mensen
roert u en laat uw stem horen naar
de Dierenbescherming en de politiek
in Den Haag. De aantallen dieren
moeten in de Oostvaardersplassen
terug naar een goed welzijnsniveau.
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

Uit ons midden werd weggenomen ons lid
mevrouw

E. v.d. Vosse - Berrevoets
Wij wensen de familie Gods nabijheid

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

Donkerbroek, maart 2018

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

Snertakties
2018
Hieronder staan de data
vermeld van de snertakties voor het komende seizoen. Knip dit bericht uit
of schrijf het in uw agenda,
want op deze dag wordt er
voor u gekookt. Wilt u geen
snert? Ze zijn ook blij met
uw gift!

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

C
C
C
C

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

De Friese Wouden
werkt samen met u
aan de beste zorg

7 april
De verkoopprijs voor
een liter snert is € 2,50

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
Voor informatie over:

UITVAARTVERENIGING
DRAAGT ELKANDERS LASTEN
DONKERBROEK

Bode:

C.P.B. Donkerbroek

beheer
begraafplaatsen
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uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

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

Zo doen we dat:
• Onze zorg, uw regie
• 24 uur per dag
• Ook specialistische zorg

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

Team
Donkerbroek

Huishoudelijke
hulp

Verzorging

Verpleging

Specialistisch
Centrum

Wonen

Servicepakket
pluZ

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

Tel. 088 512 58 09
www.friesewouden.nl

Thuis in de beste zorg

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie
h Onderhoud
h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk

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

Houthandel
Waskemeer
Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer

Vuren hout

SLS kopmaat 38*89 mm ............................ €1,35/m
(lengtes van 540 cm voorraad)
SLS kopmaat 44*69 mm ............................ €1,25/m
(lengtes van 540 cm voorraad)
Panlatten, kopmaat 21*48 mm.................... €0,42/m
(lengtes van 540 cm voorraad)

E-mail:
info@handelsondernemingvisser.nl Plaatmateriaal
OSB-3 platen, dikte 9 mm, plaatafmeting
Tel: 06-43507998
2800*1198 mm: per stuk (voorraad) ............... €13,50
Underlayment platen, plaatafmeting
2440*1220 mm: per stuk (voorraad) ............... €29,00
Op aanvraag meerdere kopmaten, plaatmateriaal,
gipsplaten, isolatie leverbaar
Ook voor alle andere bouwmaterialen, dakramen etc.

Tuinhout
Vooraf even bellen!
We zijn niet altijd aanwezig.
Bezorgen gratis
binnen straal van 25 kilometer,
daar buiten in overleg!

Geïmpregneerde planken, kopmaat 16*140 mm,
per meter (op bestelling) .................................. €1,00
(lengtes 3000 / 3600 / 4000 / 5000 mm mogelijk)
Bestellingen of prijsaanvragen per mail naar:
info@handelsondernemingvisser.nl
(Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig)
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Colofon
Uitgever:

Stichting Dorpskrant Donkerbroek

E-mail:

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

Info advertenties:

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

De volgende krant
verschijnt op of rond
26 april 2018
Kopij inleveren kan t/m
22 april 2018
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 22 april 2018 op
het volgende mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com
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25 jaar trouw
Wanneer u dit leest is het al meer dan 25 jaar geleden dat de
dorpskrant uitkwam. Voordat de krant op de mat ligt zijn er al
vele handelingen gedaan. De krant is dan al door veel handen
gegaan.
Ik wil het even hebben over iemand
die al 25 jaar de krant trouw rondbrengt. De eerste paar jaar samen
met haar buurvrouw. “Dat was altijd
heel gezellig”, vertelt zij mij. We
namen ieder een gelijk deel van de
stapel en gingen het rondje doen. Ik
ging rechts en de buurvrouw links.
En als we elkaar dan tegenkwamen
waren we klaar en samen toe aan
een bakje koffie. Tot mijn buurvrouw aangaf dat ze het vanwege
haar ziekte astma niet meer kon
doen. Ze kreeg steeds meer beperkingen en de krant rondbrengen
was niet meer mogelijk. Dus deed
ik alleen de ronde. Het was niet
anders.
Samen zitten wij nu aan een bakje
thee en als echte vrouwen babbelen
wij heel wat af.
“Vanmiddag heb ik de ramen gelapt.
Ze waren mij toch te smerig. Komt
ook doordat ze al zo lang aan de
bestrating bezig zijn”. Ik vul haar

aan “ ja maar ook door het vele
verkeer.” Ze woont waar buurtvereniging ‘t Herenleger actief is.
Wanneer we ons afvragen wanneer
het precies 25 jaar geleden is dat
ze begon met rondbrengen wil ze
naar boven” ik heb alle kranten nog,
kunnen we wel even kijken” ik vind
dat geweldig, maar het hoeft niet.
Nee hoor, ik vind het fijn dat we je
nu in deze krant even in het zonnetje kunnen zetten en bedanken voor
25 jaar trouw rondbrengen, want
dat is niet niks!! We hopen dat je dit
nog vele jaren voor je buurtgenoten
wilt blijven doen.
Nu vraagt u zich af: Wie is deze
dame?
Met respect voor de dames vermeld
ik hierbij de namen. De inmiddels
helaas overleden buurvrouw Annie
van de Honing en de vrouw die nog
steeds de krant rondbrengt Lieneke
Mulder.
Nogmaals heel hartelijk dank

Eet mee voor India groot succes!
Hartverwarmend, dankbaar en een groot succes dat zijn wel
de woorden die in mij opkomen voor deze avond. Op 16 maart
mochten mijn broer Albert en ik met een groot aantal kerkleden, buren, familie, vrienden en collega’s genieten van het
Indiaas buffet in Pro Rege.

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.

en aangezien ongedierte gemakkelijk binnenkomt, laat de hygiëne te
wensen over.
Door de grote deelname aan het
buffet en de vele extra donaties
die wij mogen hebben ontvangen,
hebben we een mooi begin kunnen
maken voor het bekostigen van de
reis.
Wij willen hierbij een ieder bedanken voor de komst, hulp en bijdrage!

We zijn er echter nog niet dus alle
steun is welkom!
U kunt een donatie doen via de
teampagina
www.bouwmee.nl/
carpe_diem. Hier vindt u meer
informatie over de reis en de overige
teamleden. Uiteraard kunt u ook
een bijdrage overmaken op rekening NL13 RABO 01383 69 933
t.n.v. H.W. v.d. Ploeg o.v.v. “bouwreis India”.

Affiche/poster:

De vereniging die activiteit wil
aankondigen in de vorm van een
affiche betalen €15,- tenzij van de
activiteit een verslag naar de krant
wordt gezonden.
De bedragen kunt u overmaken op
IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11
o.v.v. Broekje c.q. Familiebericht
en uw naam.
Inleveren kan bij Loes Ree,
Herenweg 102. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke
aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende
met publicaties in dorpskrant “Op’e hichte”. Op alle
in deze krant gepubliceerde advertenties en redactionele artikelen rust copyright zoals dat bij de wet
geregeld is. Gehele of gedeeltelijke overname op wat
voor manier dan ook, zonder toestemming van de
producenten is niet toegestaan.

Nieuwe bushokjes langs de N381
Langs de N381 stonden nog altijd de tijdelijke bushokjes voor de
OV-reizigers van Donkerbroek. Sinds 16 maart zijn die echter vervangen
door splinternieuwe hokjes. Deze zien er niet alleen een stuk moderner
uit maar hebben ook een zonnepaneeltje op het dak. Deze zorgt voor
de stroom om ‘s avonds de hokjes te verlichten. Ook is er een overdekte
fietsen stalling geplaatst die de tijdelijke stalling gaat vervangen. Er komt
ter zijner tijd nog meer stallingsruimte, zo zouden er 50 fietsen gestald
kunnen worden.

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

wat geplaatst wordt.

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

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

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Het buffet was georganiseerd ter
ondersteuning van onze bouwreis
naar Pondicherry, India in oktober
van dit jaar.
Samen met de Stichting Habitat
for Humanity gaan we daar bouwen

aan een nieuw onderkomen voor de
allerarmsten in die regio. Velen van
hun wonen nog in hutjes gemaakt
van stro zonder goede voorzieningen als stromend water en een toilet. Slapen gebeurt op de grond
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T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109 Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

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
(0516) 491816
(06) 13012147

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

gemaakt. Er was Een Bijbels ABC,
er was een bloemenquiz, Bij een
andere tafel moest er een collage gemaakt worden over een
Bijbelverhaal, daar ontstonden de
meest creatieve dingen.

Bij de binnenkomst werd iedereen welkom geheten en kreeg een
ieder een kaartje met de naam van de tafel waar hij veronderstelt werd te gaan zitten. De tafels hadden een passende naam
gekregen in het kader van het thema van de avond “De Bijbel,
een bijzonder boek”.
Toen was er weer tijd voor koffie, dit
maal vergezeld van een stuk rozijnencake, waarvan het recept berust
op aanwijzingen in het Hooglied.

Door de afwisseling in activiteiten
bleef men heel geanimeerd door
gaan en toen er ook nog versnaperingen en drankjes werden rondgedeeld kon het helemaal niet meer
stuk. Alle hapjes hadden hun oorsprong ook in de verhalen van de
Bijbel. Het was al vrij laat toen de
voorzitter begon aan het afronden
van deze spelvorm.

Na de koffie kwam het thema “de
Bijbel, een bijzonder boek” aan de
orde. Nu bleek waar de indeling in
tafelgroepen voor nodig was. Er

We hadden nog een kort toneelstukje tegoed. Dit ging over het levende
water dat de hele schepping nodig
heeft. Onder veel hilariteit werd het

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 1 april
10.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Paaszondag met
paasontbijt

Zondag 29 april
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: afscheid/bevestiging ambtsdragers - koffiedrinken

Zondag 8 april
11.00 uur: ds. P. Hulshof, Jubbega
Bijzonderheden: geen

Zondag 6 mei
9.30 uur: da. N. M. Drop
Bijzonderheden: geen

Zondag 15 april
10.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: slotzondag kerkelijk werk – koffiedrinken voor de
dienst

Donderdag 10 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: dienst in
Dorpskerk, Haule

Zondag 22 april
9.30 uur: da. I. Baron, Veenhuizen
Bijzonderheden: geen

Tsjerkeproat

De tafelversiering was ook aangepast aan het thema. Op elke tafel
stond een bijzonder bloemstukje,
een kaartje vermeldde waar het aan
refereerde in de Bijbel.
We begonnen met een lekker kopje
koffie of thee, zodat we meteen
even konden bijpraten met degene
die bij ons aan tafel waren terecht
gekomen.
Martha Veenstra, onze voorzitter,
heette iedereen van harte welkom,
in het bijzonder de twee gasten, die
deze avond aanwezig waren.
Ze begon de avond met stil te staan
bij het overlijden van ons trouwe
lid Baukje Mulder. Ter nagedachtenis aan haar las zij: ‘het komende
Vrederijk’ van Annie Neef-Top.

PASEN
werd een spel gespeeld. Op elke tafel
lagen opdrachten. Die moesten in
acht minuten worden uitgevoerd.
Er was een opdracht met omschrijvingen van personen in dichtvorm,
bij een tafel moest er een nieuwe
naam voor onze vereniging bedacht
worden en een soort Bondslied

door willekeurige personen uit de
zaal uitgebeeld.
Martha rondde de avond af met
het gedicht ‘geloven is..’ van Alfred
Brunswijk en wenste iedereen wel
thuis. We konden weer terug zien
op een geslaagde gezellige en ook
nog leerzame avond.

Na een ogenblik stilte opende
Martha de avond met gebed en het
zingen van lied 326. Daarna las zij
een korte overdenking: ‘Wonderlijk”
over Joh.1 : 1 van Th. Pinkhoff.
Martha stond ook even stil bij het
feit dat dit de laatste jaarvergadering in deze oude vorm onder de
vlag van de Friese CPB zal zijn.
In september zal de Bond worden
opgeheven, wij zullen dan zelfstandig verder gaan.
Na de opening kwam het huishoudelijk gedeelte aan bod. Het verslag van de vorige vergadering,
het jaarverslag, het financieel verslag zij werden allen vastgesteld
en goedgekeurd. De kascommissie
werd bedankt voor haar werk en de
nieuwe kascommissie geïnstalleerd.
De bestuursverkiezing kwam aan
de orde en het nieuwe bestuurslid
Harmke Visser werd onder applaus
verwelkomt. Er gingen weer kaarten rond voor de zieken en men kon
zich nog inschrijven voor diverse
activiteiten. Er werd een korte toelichting gegeven over het functioneren van de Boekenkring.

Verschijningsdata Dorpskrant
Verschijning:
• Donderdag 26 april
• Vrijdag 25 mei
• Vrijdag 29 juni
• Vrijdag 28 september
• Vrijdag 26 oktober
• Vrijdag 23 november
• Vrijdag 21 december

Aankondiging
collecte
1 op de 8 kinderen valt buiten de
boot door armoede Kinderhulp collectanten weer langs de deuren van
16 t/m 21 april
1 op de 8 kinderen in ons land
heeft geen fiets, kan de opleiding
niet afmaken of heeft geen zwemdiploma. En dat terwijl je als kind
niets liever wil dan er gewoon bij
horen en meedoen met je vrienden
en klasgenoten. Om dit mogelijk
te maken, doet Nationaal Fonds
Kinderhulp van 16 t/m 21 april een
beroep op uw vrijgevigheid. Steun
kinderen in armoede en geef aan de
collectant!
Kinderhulp helpt kinderen die in
ons land in armoede opgroeien.
Wij vinden dat zij er ook bij moeten horen, maar helaas is dit voor
421.000 kinderen niet zo vanzelfsprekend. Ze kunnen niet meedoen
met leeftijdsgenootjes en hebben
volwassen zorgen. Kinderhulp helpt
hen door simpele dingen zoals
zwemlessen, een dagje uit, een fiets,
opleiding of een laptop mogelijk

De temperaturen klimmen weer
omhoog en dan is het tijd dat
de blaadjes weer aan de bomen
komen. Al die knoppen die zo
dood en doods leken, zwellen op
en … .
En op Pasen gaan veel kinderen
op zoek naar eieren. Want eieren
horen heel erg bij Pasen. Naast
het zoeken en opeten van eieren
dragen eieren ook een bijzonder
geheim in zich. Tenminste zo kijk
ik erg zelf tegen aan,
Nu ben ik niet iemand die heel
vaak een ei eet. Maar elke keer als
ik met mijn mes de schaal kapot sla, zie ik een dooier en het eiwit.
Waanzinnig dat uit die smurrie leven kan komen.
Adembenemend nieuw leven.
Zo’n allerliefst klein geel kuikentje.
Ik kan er eigenlijk maar niet over uit.
Dat het leven kwetsbaar is,
realiseren we ons ook door de
grutto’s, de scholeksters en
de kieviten. Wat jammer toch
dat van deze prachtige vogels
steeds minder rond lopen.
Ergens ook wel jammer dat
zo’n mooie traditie als eierrapen dreigt te verdwijnen.
Dat er ondanks gevaarlijke
vossen, reigers en roofvogels toch nog klein vogeltjes groot worden,
mag ook wel een wonder heten.
Met Pasen staan we in de kerk stil bij de Opstanding van Jezus
Christus. Voor mij het belangrijkste Christelijke feest. Deze zondag
vier ik dat God ons mensen zo lief heeft dat Hij ons niet voor dood
onder de grond laat. Goed: het staat er wat cru misschien.
Maar ik vertrouw daar wel op. Onvoorstelbaar vind ik dat al die lieve
en kostbare mensen voorgoed zouden verdwijnen en vergeten worden.
Nu ik bezig ben met Pasen zocht ik internet af. En toen vond ik een
prachtig gedichtje van Toon Hermans. En ik vond dat zo ontroerend
in z’n kracht en eenvoud.
Ik wil het iedereen graag in deze Paastijd influisteren:
Eeuwigheid

te maken. Omdat ook zij moeten
kunnen meedoen en een mooie toekomst verdienen!
Om al deze kinderen te kunnen helpen, is veel geld nodig. Kinderhulp
hoopt daarom op uw gift tijdens de
collecteweek van 16 t/m 21 april.
Elk jaar gaan er 17.000 collectanten
op pad, dus grote kans dat ze ook bij
u langskomen. Met uw gift steunt u
niet alleen Kinderhulp, maar draagt
u ook bij aan een mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en
kan meedoen. Samen maken we dit
mogelijk!
Ga voor meer informatie over
Nationaal Fonds Kinderhulp en de
collecte naar www.kinderhulp.nl

Dacht je dat al het grote leven
dat hier op aarde heeft geleefd
ineens totaal is afgeschreven
ineens geen enkel nut meer heeft?
Dat alle liefde die zij gaven
hun wijsheid of hun droefenis
onder de aarde ligt begraven
en dat daar niets van over is?
Ze leven verder en ze slapen
niet een moment, geen enk’le stond
Hij heeft de mensen niet geschapen
om op te bergen in de grond
(Toon Hermans )
Paastijd:
als er uit een ei zo’n prachtig lief klein kuikentje tot leven kan komen,
zeg ik niet meer “doodisdood”. Dat is me te eenvoudig. En daarvoor
houdt God te veel van Zijn mensje. Verwachtingsvol kijk ik met Pasen
rond en hoop op grootse wonderen van God. HIJ laat niet los … Zo
zingt Kees Kraayenoord het ook in hou vol ..”. .Wat ontdekken we in
Jezus toch Gods warm kloppende hart!

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

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

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

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

www.bakkerijvandermolen.nl

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

warm/koud buffet,
bbq,
koffietafels,
bittergarnituren
nd info
Laat u vrijblijve

rmeren!

WIETSE EN THEA FABER
Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232
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Excelsior houdt van Holland
DeZes! Bordjes
Wegbewijzering bestaat al jaren.
Ideaal om je weg te kunnen vinden,
al zorgt het navigatiesysteem dat je
er tegenwoordig een stuk minder
naar kijkt. Als je de bordjes eens
beter bekijkt kom je soms bijzondere exemplaren tegen. Daarom deze
keer DeZes bordjes waar je 2 keer
naar moet kijken.

Muziekvereniging Excelsior Donkerbroek hield zaterdag 10
maart haar jaarlijkse voorjaarsconcert met als thema: ‘Excelsior
houdt van Holland’. Er werden Hollandse hits ten gehore
gebracht, van Marco Borsato tot aan BZN.
De avond begon met een aantal nummers van buiten de landsgrenzen.
Maar al snel werden de Nederlandse
hits ten gehore gebracht. Dit ging
van rustigere nummers zoals
'Avond' van Boudewijn de Groot
naar rock muziek van de Golden
Earring.

Rapper Willem was aanwezig die
‘Ik neem je mee’ van Gers Pardoel
rapte. Van Trombone speler Simon
kreeg het publiek een mooie solo
te horen van het nummer 'Avond'
van Boudewijn de Groot. Ook Radar
Love van de Golden Earring werd
gespeeld. Voor de gelegenheid was

een medley ingestudeerd van verschillende kinderliedjes.
Jannie Bakker werd in het zonnetje
gezet, omdat ze 25 jaar muzikant is.
In de pauze was er een verloting
en er is een quiz gespeeld waarbij
Nederlandstalige liedjes afgemaakt
moesten worden. Excelsior kijkt
terug op een zeer geslaagde avond.

Het Dorpshuis op de plattegrond
Gelegen aan de vaart heeft het
dorpshuis in 1990 de toepasselijke naam "Oan 'e Feart" gekregen.
Iedere Donkerbroekemer is in zijn
leven wel eens in het dorpshuis
geweest en zal het daarom misschien niet zo snel opzoeken op de
plattegrond aan het begin van ons
dorp. Volgens het bord heet ons
dorpshuis namelijk ”Oan t Faert”.
Dat is toch net even anders.
Wegwijzers bij de Pegge
Wie via de Pegge ons dorp nadert,
ziet bij de kruising een bijzondere
wegwijzer staan. De witte letters zijn
geleidelijk verdwenen en gedeeltelijk vervangen door groene aanslag.
Nu is rond ons dorp natuurlijk veel
mooi groen te vinden dus fout is het
niet, maar wel bijzonder.
Brug Petersburg
In DeZes! van maart 2017 vroegen we ons af waarom de brug bij
Petersburg niet Petersbrug heet.

Nu zou het natuurlijk toeval kunnen zijn dat op het omleidingsbord
Petersbrug staat, maar dat zou wel
heel toevallig zijn… Toch?
Minicamping
Gelegen aan ’t west was jaren minicamping” ’t West”. Echter is de
camping al een tijdje met vakantie. Het bordje Mini Camping bij
de brug werkt echter stug door.
Wellicht komt er een tijd dat hij in
een hangmatje mag gaan relaxen.
Fruitier de Talmaweg
Donkerbroek is al een tijdje een
straat rijker: “De oude tramweg”.
Een aantal dorpsbewoners is daar
door verhuisd zonder maar een
verhuisdoos te hoeven vullen. Wat
eerst Fruitier de Talmaweg was, is
nu deels bij de oude tramweg aan
gesloten. Het straatnaam bordje is
echter nog niet verhuisd. Eronder
staan nog de bordjes voor de bedrijven die wijzen de auto’s de weg
dwars door het rood witte fietshekje
heen.
Het ontbrekende bordje
Nieuwe straten en objecten krijgen
niet altijd gelijk een naam. Zo ook
de nieuwe brug in het dorp, die tot
op heden geen naam en dus ook
geen bordje heeft, maar daar gaat
verandering in komen. We kunnen
er nog niet te veel over zeggen, maar
waarschijnlijk wordt er binnenkort
een beroep gedaan op de creativiteit
van de Donkerbroekemers.

Archieven gezocht
In opdracht van het Documentatiecentrum Donkerbroek ben ik op zoek
naar de archieven van de volgende verenigingen:
• de CBTB afd Donkerbroek
• de Friese maatschappij van landbouw Donkerbroek
• Bijen vereniging Donkerbroek
• Tuinbouw vereniging Donkerbroek
• Aanvullende informatie Ki Zuid Oosthoek
Hier is al enige informatie over maar graag aanvullende gegevens
De grote vraag is waar zijn de oude notulenboeken ? Ik hoef ze niet zelf
in bezit als er maar een adres is waar die gegevens te vinden zijn dat is
al een grote stap.
Dus als iemand ons kan helpen mjin tel is 0516 491405 G. Schievink

Kunst onder de brug
Onder de brug in Donkerbroek is donderdag het eerste doek
geplaatst voor de kunstexpositie Brug, Brêge, Bridge.
Het is de eerste van de tachtig
doeken met kunst gemaakt door
de mienskip die onder circa tachtig
Friese bruggen worden geplaatst.
Dit eerste doek is een kunstwerk
van Jaap Nammensma. Deze foto
symboliseert volgens Nammensma
een haast mystieke verstilling. Als
watersportliefhebber is hij vaak
in Friesland te vinden. “Het stille

water, het aanleggen en dan genieten van de zonsondergang, dat
zorgt vooral voor een verbinding
met jezelf en dat symboliseert deze
foto.”
De tachtig bruggen met de tachtig doeken vormen samen de
grootste kunsttentoonstelling van
Nederland, want de expositie strekt
zich uit over de hele provincie,

zo’n 3.250 km². Op zaterdag 14
april vindt de feestelijke opening
van deze expositie plaats. Van april
tot en met september 2018 kunnen
inwoners van Fryslân en (water)toeristen genieten van de kunstwerken
op de bruggen.
Friese Milieu Federatie
Het project Brug, Brêge, Bridge
is een project voor LF2018 en
een initiatief van de Friese Milieu
Federatie. In de zomer van 2017
deed de Friese Milieu Federatie voor
het project Brug, Brêge, Bridge een
oproep aan de Friese mienskip om
mee te doen aan de wedstrijd Brug,
Brêge, Bridge. De mienskip werd
gevraagd om een foto, kunstwerk
of tekst in te sturen om van de
bruggen een podium voor kunst
te maken. Een vakjury heeft uit
247 inzendingen twintig winnaars
gekozen. De winnende afbeeldingen
komen samen met beelden van een
aantal partners, waaronder Friese
gemeenten, LF2018 en Wetterskip,
op doeken onder de Friese bruggen
te hangen.
Het project wordt onder andere ondersteund door de Friese
Milieu Federatie, Wetterskip,
Rijkswaterstaat, de Friese gemeenten, LF2018 en de provincie Fryslân.
Foto’s door Jacob van Essen/
Hoge Noorden

Vrouwenbond FNV,
afdeling Donkerbroek
Op 21 februari bracht de afdeling
een bezoek aan de praktijk voor
huidtherapie van Astrid Keuning
in Donkerbroek. We kregen uitgebreide uitleg over haar werkzaamheden. Aan de hand van plaatjes
werd alles duidelijk uitgelegd.
Een huidtherapeut behandelt
klachten zoals pijn en jeuk, bewegingsbeperkingen en lichamelijke
handicaps. Daarnaast helpt zij ook
patiënten met psychische klachten,
schaamte- en angstgevoelens die
een gevolg zijn van hun huidaandoening. De behandeling gebeurt
in samenwerking met een dermatoloog, plastisch chirurg, medisch
specialist en huisarts.
Je kunt bij haar terecht voor het
aanmeten van elastische kousen,
oedeemtherapie voor lymf- veneus –
en lipodeem, littekentherapie, acnetherapie, camouflage therapie, elektrisch epileren, verschillende peelingen voor acne littekens en huidverbetering. Ook kun je er terecht
voor coagulatie van bloedvaatjes in
het gezicht, steelwratjes, het verwijderen van ouderdomswratjes en

advies over huidverzorging en zonbescherming. Als afsluiting werd
er bij een van onze leden een steelwratje verwijderd, zodat we konden
zien hoe zoiets gaat. Al met al een
hele leerzame middag, waar iedereen als afsluiting nog een pakketje
producten mee naar huis kreeg.

Rommelmarkten
Wijnjewoude
Het seizoen voor de rommelmarkten in Wijnjewoude is weer begonnen. Op de volgende data wordt er
weer een rommelmarkt op en bij
het evenemententerrein aan de Te
Nijenhuiswei gehouden.
Woensdag 4 april: 14.00 - 18.00 uur
Woensdag 2 mei: 14.00 - 18.00 uur
Woensdag 6 juni: 14.00 - 18.00 uur
Het is er altijd erg gezellig. Niet
grootschalig. De kosten per staanplaats zijn € 3,50 en reserveren is
niet nodig. Het terrein voor standhouders gaat om 13.00 uur open.
De organisatie is in handen van VVV
Wijnjewoude.
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Wij staan voor u klaar.

Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

pedicure ook voor
reuma -en diabeet patiënten
dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen

www.kittysplaza.nl

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Voor auto en motorrijlessen:

the art of driving
Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen
www.dundelle.nl / info@dundelle.nl
Mjumsterwei 16
9243
SK Bakkeveen
0516
541493
www.dundelle.nl / info@dundelle.nl
0516 541493

Midgetgolf:
18 Midgetgolf:
holes wedstrijdbaan

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

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

Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt uit
vooractiviteit
een adempauze
met een wandeling
kop koffie of
of fietstocht
een verfrissend
ijsje. uit
Na een leuke
of een heerlijke
nodigt drankje
het terrasofnodigt
voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje.

Meuleveldweg 16
8431 GH Oosterwolde
tel: 0516-516996
mob: 06-11446552

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

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

Een uit de hand gelopen hobby
Tineke Nicolai heeft als grote hobby: regisseren. In 1977, net
in Donkerbroek wonend ging ze bij toneelclub Spilersnocht.
Er was een souffleur nodig en Tineke vond dit ook een mooie
gelegenheid om mensen te leren kennen. Maar toen ze daar de
eerste keer binnenkwam werd ze eigenlijk meteen het toneel
opgetrokken.
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meerdere verenigingen gevraagd. In
Tijnje al voor de derde keer en ook
in Joure, Nij Beets en door Us Nocht
in Drachten.
Wat ik ook heel leuk vind is een
revue in Kootstertille. Ik ben dan
puur voor het regisseren en een
zangcoach doet de zang. Het mooie
van regisseren is om samen met de
spelers te bepalen hoe het stuk op
de planken komt.

50 jaar
Donkerbroek in het nieuws

Het jeugdtoneel is helaas na twee
uitvoeringen opgeheven. Dat is heel
jammer want werken met jeugd
vind ik ook heel fijn. Bij het 40 jarig
bestaan van Spilersnocht heb ik
drie totaal verschillende eenakters
gedaan op drie verschillende plaatsen. Een mooie uitdaging was dat.”

Er was behoefte aan een jong
meisje. Zodoende ging ze spelen in
plaats van souffleren. En dat beviel
goed. Maar na een tijdje was er
behoefte aan een regisseur. Ze heeft
toen een tijdje beiden gedaan, regisseren én spelen. Maar dat was toch
niet zo’n fijne combinatie. Het werd
dus regisseren. En dat is nu wel echt
haar passie geworden.
Dorpsbelang heeft de vereniging
opgericht. Eerst werd er alleen in
het Nederlands gespeeld. Daarna om
en om in het Fries en Nederlands en
later werd dat veranderd in alleen
Fries. Het is ook wel leuk om te
weten dat de stukken elk jaar worden beoordeeld door “StAF” Stifting
Amateurtoaniel Fryslân. Als een
toneelvereniging start kom je automatisch in de derde klasse. Maar al

Tineke vertelt dat ze voor het volgend jaar al helemaal is volgeboekt.
Op mijn vraag of ze zelf nog wel
eens speelt wil ze nog graag het
volgende kwijt: “Eens per maand
ga ik met Griet, die ik eerst helemaal niet kende, naar Wolvega.
Wij spelen dan voor de stichting
Meriant in een tehuis voor demente
bejaarden. Bij stichting Veder heb
ik hiervoor een opleiding gevolgd.
Daar leerde ik Griet kennen en
wij hadden meteen een klik. Het
geeft zoveel voldoening. Wij verkleden ons als twee schoolkinderen
snel kwam Spilersnocht in de hoogen zingen liedjes met de mensen.
ste klasse en zelfs prijzen werGeweldig hoe de reacties dan
den er behaald. Die klassen
zijn. Mensen die nergens
bestaan niet meer. Nu
“Het
meer op reageren zie je
kun je alleen nog punten
genieten en meezingen.
mooist
verzamelen.
zelfs ontroerd raken
vind ik het En
Tineke: “het mooist vind
door bepaalde liedjes, b.v
ik het regisseren van
regisseren’ van Willeke Alberti. Echt
stukken met diepgang.
prachtig is dat."
Natuurlijk, een klucht
Of de hobby uit de hand gelois ook heel leuk om te doen,
pen is durf ik niet te zeggen maar
maar zoiets als “One flew over the
dat toneel Tineke’s grote passie is,
cuckoo’s nest”, of het stuk “Twa”
dat is duidelijk!
zijn toch wel echt hoogtepunten
geweest”. Ook het openlucht stuk
Heeft u ook een leuke hobby en wil
“Schaap op de camping” is door
u daar mee in de krant? Of kent
Tineke geregisseerd.
u iemand met een interessante
“Inmiddels regisseer ik niet meer in hobby? Laat het mij dan weten
Donkerbroek. Ik ben nog wel lid van via liahuub@hotmail.com of 0516
de vereniging maar ik word door 426 999.

Bron: Friese Koerier 16 april 1968

Meer ruimte voor woningbouw in Ooststellingwerf
In een overleg tussen wethouder
Henk van de Boer en gedeputeerde Klaas Kielstra is de situatie op de woningbouwmarkt in
Ooststellingwerf uitgebreid besproken.
Dit was een vervolg op de behandeling in de gemeenteraad van 6
maart jl, waarin de beperkingen in
de toekomstige mogelijkheden voor
bouwen zijn besproken. De raad van
Ooststellingwerf legde, in een unaniem aangenomen motie, vast dat
er naar ruimte voor woningbouw
gezocht moet worden.
Op basis van de bevolkingsprognoses mogen 250 woningen gebouwd
worden tot 2025. Door het accent te

leggen op bouwen binnen de kernen
kan dit aantal oplopen tot 305. Het
verhoogd binnenstedelijk plafond
levert extra ruimte op. Het aantal
van 305 woningen zal daarmee de
basis zijn om afspraken te maken
in regionaal verband. De provincie
Fryslan is akkoord met deze inzet.
De zorgwoningen van Sinnehiem
en Rikkingahof (56 woningen) kunnen buiten de aantallen vanaf 2016
blijven, waardoor er meer bewegingsruimte ontstaat.
Wethouder van de Boer is blij met
de extra ruimte die nu beschikbaar
komt. Dat betekent dat de lopende
plannen (250 woningen) gerealiseerd kunnen worden.

Jaarlijkse collecteweek van
de Hartstichting van start
DONKERBROEK - Van 8 tot en met
14 april vindt de jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting plaats.
Een kleine twintig collectanten
gaan deze week langs de deuren in
ons dorp om geld op te halen voor
een bijdrage aan de realisatie van
een landelijk dekkend netwerk van
AED’s in Nederland. Dankzij giften
kunnen meer levens worden gered.

De schoorsteen gaat weer roken
De schoorsteen van de voormalig melkfabriek is een herkenningspunt van Donkerbroek dat al vanaf grote
afstand te zien is. Al jaren komt er geen rook meer uit de pijp en doet hij dienst als telecom zendmast. In het
kader van Leeuwarden culturele hoofdstad 2018 worden oude gebruiken weer in ere hersteld. Donkerbroek is
het eerste dorp in een reeks plaatsen waar de oude schoorsteen weer tijdelijk gaat roken. Op eerste paasdag
laat stichting “Een Ambacht Pracht” met kunstmatig opgewekte rook de schoorsteen weer tot leven komen.
Bij dit project is ook een hashtag in het leven geroepen voor de socialmedia #DeSchoorsteenRooktWeer

Levens redden met de AED
De Hartstichting geeft met de collecteopbrengsten 2018 een stimulans aan de plaatsing en registratie
van AED’s op openbare plekken in
Nederland. Dit initiatief draagt bij
aan de realisatie van een landelijk dekkend netwerk van AED’s in
Nederland. Zo kunnen meer levens
worden gered. Jaarlijks worden
15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand,
vaak onverwachts. Reanimatie en de
inzet van een AED binnen 6 minuten biedt de grootste kans op overleving. Met een landelijk dekkend
netwerk van burgerhulpverleners én
AED’s die zijn aangemeld bij het landelijk oproepsysteem Hartslag Nu,
kunnen we jaarlijks naar schatting
2500 levens redden.
Hartweek
Dit jaar wordt er op drie verschillende manieren gecollecteerd: langs

de deuren met een collectebus met
QR-code, vanaf de bank met de
mobiele telefoon en door sponsoring
van een collectant. De QR-code is
een goed alternatief voor mensen die
geen kleingeld in huis hebben. De
gever kan eenvoudig geld overmaken door de QR-code te scannen met
de Mobiel Bankieren App of Tikkie
App op de smartphone. Daarnaast is
het ook mogelijk om online te doneren via hartstichting.nl.
Over de Hartstichting
Het hart is de motor van het leven.
De Hartstichting werkt aan concrete
oplossingen om ieders hart zo sterk
mogelijk te houden, zodat iedereen
uit het leven kan halen wat erin zit.
Stap voor stap en op verschillende fronten tegelijk werken wij aan
een hartgezonde samenleving. Dat
doen wij samen met medewerkers,
patiënten, vrijwilligers, donateurs,
zorgprofessionals, wetenschappers
en business partners. Onze ambitie
is om hart- en vaatziekten zo vroeg
mogelijk te kunnen herkennen,
opsporen én zo goed mogelijk te
behandelen. Daartoe financieren wij
wetenschappelijk onderzoek, geven
wij voorlichting en werken wij aan
vernieuwing in de zorg en hulpverlening. Voor meer informatie: hartstichting.nl.
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Centrale verwarming

Vandaag
bellen.

Water & Sanitair
Dakbedekking

Morgen een
hypotheekgesprek.

Gasinstallaties
Zonnepanelen

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.
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 hypo-

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

theekadviseur. Of maak alvast een berekening in het online Hypotheekdossier.

www.devegt.nl

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

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

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

prdejong.nl

Vakmanschap met passie
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Ton Broekhuis foto’s bij
Friesgoed in Nijeberkoop
Van Pasen t/m Weekend van
Hemelvaart
Opening: zaterdag 31 maart om
15 uur

Vogelmelk

Expositie 30 maart t/m 13 mei
Open van woensdag t/m zondag van
14 tot 17.00 uur
Op Feestdagen en als het hekje
open staat.

Latijnse naam: Ornithogalum umbellatum
Fryske namme: Gersster

woordig tot de Asperge- familie en
voorheen bij de lelie-familie. Zo
is er dus wat dat betreft een hele
familie geschiedenis. De bol is licht
vergiftig maar in Frankrijk wordt
ze wel gegeten en dan als vervanger
van asperges.
Het is dus een bolgewas en naast
de hoofdbol ontstaan er meerdere
kleine bolletjes. Deze zorgen voor
de vermeerdering. Dat vindt tevens
ook plaats door verspreiding van
het zaad. De vermeerdering is
geen enkel probleem, ze komen
tegenwoordig op veel plaatsen
massaal voor. Toch staan ze in de
Nederlandse Flora als beschermd
te boek. Dat houdt in dat je ze niet
mag plukken, uitsteken of op een
andere wijze er iets mee doen.
Maar als je de recente lijst van
beschermde planten op zoekt blijkt
daaruit dat sinds 2017 de beschermde status is op geheven. Het is wel
een fraaie bloem en dat hij vroeger
in gedeeld was bij de leliefamilie
valt wel te begrijpen als je de bloem
goed bekijkt. Ze bezit fraaie donker
groene kroonbladen. De bloeiwijze
is stervormig en in enkele delen van
Nederland heeft ze als bijnaam Ster
van Bethlehem.

De betekenis van de Latijnse naam
is eenvoudig te verklaren: Ornitho
is vogel en galum is melk. Het
Umbellatum slaat op de vorm van de
bloem en betekent paraplu-vormig.
De Friese naam is ook duidelijk als
ze bloeit heeft de bloem de vorm
van een ster.
Deze keer een plant die eigenlijk
niet thuis hoort in de categorie
wilde planten, maar je ziet hem

steeds vaker op heel verschillende
plaatsen tevoorschijn komen. Dat
verschijnsel noemen we verwilderde
planten. Het is een bolgewas en is
vroeger aangeplant rond stinsen en
herenhuizen.

De kelk bladeren zijn zuiver wit, de
meeldraden fraai geel en de helmknop mooi oranje. Ze is wel kieskeurig met het laten zien van de
bloeiwijze. Is het te warm dan sluit
de bloem zich, evenals bij regen en
in de namiddag. Nog even dan is
de bloeitijd weer aan gebroken. De
periode is van eind maart tot ver
in april. Ze kunnen grote pollen
vormen. Heel fraai staan ze langs
het fietspad aan de Schansmeerweg.

Van daaruit werd het ook meer en
meer aangeplant langs de gewone
huizen en zo is het ook in de vrije
natuur terecht gekomen. Het is dus
een bolgewas en ze behoort tegen-

Tijdens deze foto-expositie in de
kleine boerderij in Nijeberkoop,
is het fotowerk te zien van Ton
Broekhuis (1951). Ton Broekhuis
legt de omgeving vast in een straal
van ongeveer 15 km rond zijn huis
in Oldetrijne, samen met zijn hond
wandelt hij door het Friese landschap.
Hij heeft veel gereisd, maar toont
nu wat dicht bij huis is; dat wat niet
door iedereen wordt gezien maakt
hij zichtbaar. In de periode dat hij
directeur was van Noorderlicht had
hij geen tijd voor zijn eigen camera,
maar nu is hij weer volop bezig, op
een wijze die nauwelijks in woorden
is te vatten.
Ton Broekhuis is geboren in
Heerlen. Als zoon van een rooie
(mijn)arbeider uit Twente groeit hij
op tussen de katholieken. Al in zijn
puberteit is hij sociaal betrokken en
het is in die periode dat hij ervaart
dat beeld in staat is de bewustwording te stimuleren.
Hij volgt de fotovakschool in Den
Haag. En na een tweede studie aan
de Sociale Academie in Culemborg
vindt hij een baan als fotografiedocent aan het universitaire vormingsinstituut in Groningen.
Als wij hem spreken vloekt hij nog
steeds op het landschap in het noorden ook al woont hij er nu al ruim
veertig jaar eerst in Groningen en
nu al weer twintig jaar in Oldetrijne:
‘Hoezo mooi??? Kutland’. Die woedde wordt ingegeven door het stugge,
ongrijpbare land dat doet wat het
niet laten kan en ogenschijnlijk
zonder dat je het merkt telkens
opnieuw van kleur verschiet.
Zijn eigen werk (vrij en in opdracht
gemaakt) verscheen behalve in
boeken ook in kranten en tijdschriften als De Trouw, NRC, de
Volkskrant, Vrij Nederland, de
Groene Amsterdammer en Nieuwe
Revue. Ton maakte reportages over
de Groningse landschap, de strokar-

tonindustrie, architectuur en een
serie over Roemenië en nieuwsfoto’s
van krakersrellen, sociaal en politiek geëngageerd.
Jarenlang leverde hij foto’s aan
Noorderbreedte. Ton: ‘Ik heb nooit
financieel afhankelijk willen zijn
van fotografie, ik heb er altijd een
betaalde baan naast gehad. Als je
elke dag drie foto’s moet maken
voor een krant, kun je niet urenlang
in de doka of achter het beeldscherm
klooien met vorm en inhoud.’ Zo
ontstonden onvergetelijke boeken
als ‘Een wijde blik verruimt het
denken’.
Sinds een jaar struint hij weer met
zijn hond door het soms deprimerende landschap en laat hij dingen
zien die anderen nooit zagen.
Hij is ruim twintig jaar directeur geweest van fotomanifestatie
Noorderlicht, voor 27 uur betaald
maar ruim 60 uur aan het werk.
In februari 2017 nam hij afscheid.
Noorderlicht kan het best worden
getypeerd als een kleine kunstorganisatie waar herhaaldelijk ophef was
over financiële balansen en artistieke kaders. De Raad van Cultuur
wilde niet meer structureel subsidiëren, maar prees wel de veelzijdigheid en kwaliteit. De exposities in
en om Groningen en in Friesland
waren indrukwekkend en zo kreeg
Noorderlicht erkenning, zowel nationaal en vooral internationaal.
Friesgoed is maar wat blij dat Ton
zich nu heeft teruggetrokken in
Friesland en weer dat doet waarin
hij niet te evenaren is: fotograferen. Zijn werk hing al in Museum
Belvedère en ook later dit jaar zal
zijn werk daar weer te zien zijn.
Voor wie daarop niet wil wachten,
is er nu de kans om zijn fantastische foto’s te komen bekijken in
de intieme galerie Friesgoed in
Nijeberkoop.

DORPSAGENDA
Snertakties 2018
Hieronder staan de data vermeld van
de snertakties voor het komende seizoen. Knip dit bericht uit of schrijf
het in uw agenda, want op deze dag
wordt er voor u gekookt. Wilt u geen
snert? Ze zijn ook blij met uw gift!

7 april
De verkoopprijs voor een liter snert
is € 2,50

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

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

VERKRIJGBAAR BIJ:

MAART

29 14.30-16.00 uur Pro-Rege: inloopmiddag Diaconie/
Zonnebloem - BINGO
31 20.00 uur Dorpshuis: BINGO. Zaal open om 19.00 uur
APRIL

1
14
24
26

14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen inleg € 5,Café Donkerbroek: LÛD! yn Donkerbroek
16:00-17:30 Gymzaal Open les Acrogym
14:30 Inloopmiddag Pro-rege Spelletjes

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
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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!

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

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

BELANGRIJKE TIP

voor het aanleveren van foto’s
voor de Dorpskrant
Stel de camera in op een zo hoog mogelijk aantal pixels.
Voeg de foto’s toe als losse bijlage in de mail.
Geen foto’s in een Word document!
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Donkerbroek op de schaats
Donkerbroek kon ook dit jaar weer op de schaats. Dat de vorstperiode
samen viel met de schoolvakantie, maakte dat veel jeugd het ijs op kon
om de eerste slagen te maken. De eerste dagen stond er een koude en
stevige wind. De meeste schaatsers bleven daardoor wat minder lang
dan normaal. Gedurende de vier dagen kwamen er zo’n 1500 bezoekers

op de schaatsbaan, die samen zestig liter warme chocomel opgedronken
hebben. Het nieuwe, door de nachtdravers aangelegde, pad kwam nu
erg goed van pas. Wel stoof het verse zand wat door de wind, maar dat
kon de pret niet drukken.

Volleybalvereniging Waskemeer (SVW):

Wij zijn opzoek naar jou!

De mini’s doen mee aan toernooien.
Heb je zin om een keer mee te doen,
neem gerust contact op met ons.
Contactpersoon: Petra Reinders
0641650734/p.reinders@svw-waskemeer.nl. Hopelijk tot snel!

Damclub
Voor de P.F.D.B. 2e klasse werd de
laatste wedstrijd gewonnen met 8-4
van Lemmer 2 en daarmee staat
Donkerbroek op de tweede plaats.
Lemmer 2 - Donkerbroek 4-8
B.vd.Werff-J.Smid 1-1, W.AkkermanJ.D.Klooster 1-1, J.Oosterdyk-B. van
Ek 0-2, Zw. vd. Werff-L. vd. Sluis
1-1, J. Jellesma-J.Sikkens 0-2, A. de
Ruiter-J. Klooster 1-1.
Lijkt het jou leuk om (weer) te
volleyballen? Twijfel niet en trek
je sportschoenen aan! Wij zijn een
kleine maar gezellige volleybalvereniging die nog wel wat versterking
kan gebruiken. Kom gerust een
training (vrijblijvend) mee doen!

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Trainingen
Dames 1: Maandagavond 19.3021.00 uur; Dames 2: Dinsdagavond

19.30-20.30 uur; Recreanten:
Woensdagavond
19.30-21.00
uur; Mini’s N4 (10 t/m 12 jaar):
Maandagmiddag
16.00-16.45
uur en Mini’s N6 (12/13 jaar):
Maandagmiddag 16.45-17.30 uur.
Ook worden er wedstrijden gespeeld.
Voor de dames teams is dit voornamelijk op vrijdagavond en voor de
recreanten op de trainingsavond.

Voor de onderlinge competitie
werden de volgende wedstrijden
gespeeld: J. Smid wist op een zeer
fraaie manieer van J. Sikkens te
winnen. J. Klooster moest ondanks
taai tegenspel z’n meerdere in B.
van Ek erkennen. L. Snijder won
verrassend van H. Hoks en J.D.
Klooster en G. Poortinga speelden
een merkwaardige partij waarin
sportifiteit hoogtij vierde en het
uiteindelijk remise werd.
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eubelstoffeerderij

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

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

Gerookte vis
Verse vis

UW ADRES VOOR:
Q
Q
Q
Q
Q

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

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

&

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal

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

0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

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

www.vogelzangtentverhuur.nl

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

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

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!
WWW.BVKVORMGEVER.NL

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren

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

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

• PVC en isolatie
• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk
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Medailles voor SV Donkerbroek in Oss
Zaterdagochtend waren vier
teams op weg naar Oss voor
de eerste plaatsingswedstrijd
voor het NK betr. A/B lijn.
Team Nina van Roon, Elin Bergsma
en Elriecke Buurlage (B-senior)
begonnen met hun balansoefening.
Deze ging uitstekend, ondanks een
klein misstapje. Bij de tempo oefening wisten ze zich tussen de 12
deelnemers goed terug te werken
met een prachtige oefening. Helaas
nèt geen podiumplek. Een vierde
plek voor hen met een totaalscore
van 45,380.
Team Renske de Jong, Esmée Koster
en Xante Anbergen (A-pupil) lieten
een strakke combi oefening zien,
welke beloond werd met een score
van 24,700. Uiteindelijk namen zij
met trots het brons mee naar huis.
Het team op de tweede plek had
dezelfde totaalscore, maar met technisch 0.1 pt meer, namen zij het zilver mee. Het lag allemaal erg dicht
bij elkaar, waardoor het tot op het
laatst erg spannend bleef.
Combiteam met AcroAcademy
Tess Offringa en Marten-Lin Visser
(A-jeugd mixpaar) lieten twee
prachtige oefeningen zien. Met
52,250 werden ze eerste en konden
ze de gouden medaille omhangen.
Op zondag was het de beurt aan
het andere combiteam met
AcroAcademy Anna Koster en Robin
Hooijenga (A-jeugd). Twee strakke
en mooie oefeningen en met een
puntentotaal van 53.400 gingen
ook zij naar huis met een gouden
medaille.
Drie van de vier teams hebbe hun
limiet binnen voor het NK! 24 en
25 maart bij de tweede plaatsingswedstrijd in Den Bosch gaat ons
B-senior team knallen om ook in
ieder geval het limiet binnen te
halen.
Foto image2:
Nina van Roon, Elin Bergsma
en Elriecke Buurlage samen met
ander team SV Donkerbroek
Renske de Jong, Esmée Koster en
Xante Anbergen (A-pupil) Brons
Foto image3:
Tess Offringa en Marten-Lin Visser
(A-jeugd) Goud
Foto image4:
Anna Koster en Robin Hooijenga
(A-jeugd) Goud

Voorverkoop abonnementen
zwembad Haulewelle
Voor het aanvragen van zwemabonnementen bij zwembad
Haulewelle in Haulerwijk kunt u een aanvraag formulier downloaden vanaf www.haulewelle.nl of een formulier ophalen bij
Coop Boonstra. Dit formulier kunt u tot 22 april inleveren via
het mailadres: abonnementen@haulewelle.nl

Openluchtzwembad
Dúndelle

Vanaf 27 april
13.00 uur open
1968 – 2018

50 jaar ZWEMBAD

Online een zwemabonnement of leskaart kopen via www.dundelle.nl

Vanaf woensdag 18 april kunt u ook persoonlijk langs komen bij het zwembad om uw kind in te schrijven en
abonnementen te regelen. Wij staan u dan graag te woord op dinsdag - woensdag – donderdag – zaterdag of
zondag tussen 13.00 – 16.00 uur. Betaling bij voorkeur met pin.

Abonnementen

Voorverkoop

Seizoen

Individueel
Gezinsabonnement

€ 72.00
€ 164.00

€ 77.00
€ 185.00

Tot/met 4 mei

NB. Kinderen die geboren zijn voor 1 jan. 2001 vallen niet meer onder een gezinsabonnement.
Zij zullen een persoonlijk abonnement moeten nemen.

ZWEMLES:
A diploma
3 x per week

in overleg
alle dagen
mogelijk

17.15 – 17.40
17.40 – 18.05
18.05 – 18.30

B diploma
2 x per week

Dinsdag, woensdag
en donderdag

17.40 – 18.05
17.15 – 17.40

C diploma
2 x per week

Dinsdag, Woensdag
en donderdag

17.40 – 18.05
18.05 – 18.30

Zwemvaardigheid I
Zwemvaardigheid II
Zwemvaardigheid III

Woensdag
Woensdag
Woensdag

18.35 – 19.00
19.00 – 19.30
19.00 – 19.30

Trimmen voor volwassenen
Volwassenen herintreders

Woensdag

19.30 – 20.00

Op maandag of donderdag extra les (conditie)

De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 4 jaar voor 1 januari 2018.
De houder van een leskaart moet tevens in het bezit zijn van een geldig abonnement.
Leskaart A
Leskaart B – C - Zwemvaardigheid

€
€

93.00
72.00

Voor vragen kunt U bellen naar 0516 541493 en vragen naar Engel Nijholt

Mos in of uit het gazon
Het is een vervelend probleem, en niet altijd
oplosbaar: mos in het gazon. Betreft het
enkele kleine plekken in het gras, dan is het
goed in de hand te houden. Op plekken met
erg veel schaduw en vocht zal het mos in
ieder geval regelmatig massaal terugkeren
of zelfs het gras verdringen.
Waarom komt mos iedere keer terug in
het gazon? Mos begint eerder in het jaar te
groeien dan het gras en profiteert van de
ruimte die het krijgt op open plekken in het
gazon. De groei begint bij lagere temperaturen en bij minder licht dan gras nodig heeft
om de groei te starten. Het groeit goed op
vochtige grond, zelfs als die verdicht is. Mos
verstikt het gras dat ernaast staat, zodat dit
nog later aan de groei begint. Afstervend of
verterend gras heeft bovendien een verzu-

rend effect wat veel mos soorten wel waarderen. Daarom zijn de volgende stappen erg
belangrijk om u gazon mos vrij te krijgen
en te houden
1. In ons vorige artikel hebben de werking
van kalk uitgelegd. Start eerst met het
bekalken van u gazon om de structuur
van de grond te verbeteren of om zure
grond een meer neutrale pH te geven. In
de webshop vindt u een handige pH tester
om de pH (zuurheid van de grond) van
uw gazon te meten. De pH van uw grond
moet tussen de 5 en 7 zitten.
2. Start met het bemesten van uw gazon. Let
wel op: u kunt pas bemesten 2 weken na
uw kalk gift en bij een voldoende temperatuur. Meststoffen werken alleen bij een
bodemtemperatuur van 8 graden.

Bemesten met een langzaam werkende
gazonmeststof om de grasgroei te stimuleren. Dit kan met een gazonmest met een
indirecte werking tegen mos, de viano indirecte werking tegen mos van www.gazonbemesting.nl . Dit is een 100% natuurlijk
product. De micro-organismen van dit product zorgen voor het verdwijnen van mos
en zorgt ervoor dat jonge mossen geen kans
maken. Dit product maakt geen vlekken op
kleding en tegels en bevat nuttige bacteriën
voor de omzetting van organisch materiaal
tot nuttige gazonvoeding en werkt 3 maanden lang. Pas daarbij op met producten
waarin, als mos bestrijder, ijzersulfaat zit:
dit kan vlekken geven op verharding, stenen, ornamenten en kleding. Niet bemesten
direct na het maaien of bij nat weer. Geef de
meststof de tijd om te werken voor u overgaat naar stap 3.
3. Mos, oude grasresten en de viltlaag uit de
grasmat verwijderen door te verticuteren.

De graswortels in de bovenste laag van
de grasmat worden doorsneden, er kan
meer lucht toetreden en regenwater kan
makkelijker weg. Verticuteren gebeurt
het best in het voorjaar ofwel in maart en
april. In ons volgende artikel zullen wij
verder ingaan op het juiste verticuteren
van uw gazon.
Bij het volgen van deze stappen zult u zien
dat uw mos verdwijnt en u een mooi groen
en gezond gazon krijgt. Mocht u na aanleiding van dit artikel nog vragen hebben, stel
ze ons gerust via de mail info@gazonbemesting.nl of per telefoon 0657899921. Wij zijn
graag bereid u een persoonlijk bemestingadvies te geven. Tevens is het mogelijk om
meststoffen op afspraak af te halen.
Gertjan Hilarius,
Buursterlaan 32 Donkerbroek
www.gazonbemesting.nl
Tel. 0657869921
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Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen
Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen
www.postmahoveniers.nl

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

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

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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Koelkasten
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Districtskampioen SV Donkerbroek

Om door te kunnen naar de halve finale van Nederland was het
districtskampioenschap op 17 maart een spannende dag!
Helaas door blessures vielen er twee
teams af. Met twee teams gingen
we naar Scheemda. Kuna Vlasma
en Marleen vd Wolfshaar mochten
in hun categorie E-jeugd als eerste hun oefening laten zien. Tot

het einde van de wedstrijd bleef
het spannend, maar met een hele
strakke oefening en een hoog puntenaantal (23.490) mochten zij het
zilver mee naar huis nemen!

Deze dag werd voor SV Donkerbroek
afgesloten met het D-jeugd trio
Riann Horrel, Meike Tognini en
Kyra Nieuwhof. Deze dames lieten
tevens één van hun beste oefeningen ooit zien. Deze prachtige oefening werd beloond met een puntentotaal van 23.720. Met deze punten
mochten zij de gouden medaille

omhangen en mogen ze zich vanaf
vandaag districtskampioen noemen!
Beide teams zijn zeker van een plek
in de halve finale van het NK.
Op zondag 18 maart was het de
beurt aan ons C-lijn team Anouk
de Groot, Indra de Vries en Linda
de Boer. Zij lieten twee oefeningen

SV Donkerbroek met vijf medailles naar huis
24 februari stond het provinciale kampioenschap acrogym van
de C-lijn op het programma. ‘s Middags mocht ons team Indra
de Vries, Linda de Boer en Anouk de Groot hier aan deelnemen.

zien, een mooie tempo-oefening.
Helaas een val in de balansoefening,
wat hun uiteindelijk de 5e plek
opleverde. Het trio heeft zich in de
vorige wedstrijd al geplaatst voor de
halve finale NK. De halve finale NK
wordt gehouden op 5 of 13 mei in
Oss of Den Bosch.

Voor hen de eerste plaatsingswedstrijd, dus een spannend moment.
Als eerste lieten zij een mooie
balans oefening zien die goed was
voor 23,34 punten. Ook de tempo
oefening ging erg goed en met een
totaal van 46,717 punten behaalden
zij een mooie 2e plaats.
18 maart zullen zij de laatste plaatsing wedstrijd in Scheemda hebben
en dit is ook tevens de laatste kans
om zich te plaatsen voor een deelname aan de halve finale NK.
Op dezelfde dag waren ook vijf
teams geplaatst voor het Fries
Kampioenschap
DE-lijn.
Dit
kampioenschap vond plaats in
Veenwouden. Deze dag nam SV
Donkerbroek 4 medailles mee naar
huis:
De twee D-jeugd teams:
•
Kyra Nieuwhof, Meike Tognini
en Riann Horrel zilver met 24.22
punten
• Wietske Nicolaij, Marissa Nijssen
en Merinthe Buurlage de bronzen
medaille 23.85 punten
De twee E-jeugd teams:
•
Duo Marleen vd Wolfshaar en
Kuna Vlasma bronzen medaille
met 22.34 punten
• Trio Lobke Klos, Romy Sluimer en
Kristel Klooster tevens brons met
23.0 punten
Bij de E-junioren een sterke competitie, waarbij het puntentotaal erg
dicht bij elkaar lag, een zevende
plaats voor Marith Terpstra en Rixt
Schippers met 22.76 punten.
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Plaatsingswedstrijd NK acro
Weekend van 24 en 25 maart deden drie teams mee met de 2e
plaatsingswedstrijd voor het NK acro. Deze keer reisden we af
naar Den Bosch.

Zaterdag 24 maart was het de beurt
aan ons B-senioren trio Nina van
Roon, Elriecke Buurlage en Elin
Bergsma. Zij draaiden twee mooie
oefeningen. De balansoefening
leverde 24.030 op en de tempooefening iets minder, 22.880. Totaal
46.190 wat het team een 4e plaats
opleverde en genoeg punten voor
plaatsing NK.

zien in een sterk deelnemersveld en
ondanks de goede oefening leverde
dit voor hen 24.400 punten op. Dit
betekende voor hen een 5e plek.
Zij hadden zich al geplaatst voor
het NK. Nu beide teams weer volop
trainen om hun techniek nog meer
te verbeteren.

Op zondag 25 maart was het de beurt
aan A-pupillentrio Renske de Jong,
Esmée Koster en Xante Anbergen.
Zij lieten een prachtige oefening

Daarnaast kwam het A-jeugd duo
Tess Offringa ook in actie met haar
partner Marten-Lin Visser (combiteam met AcroAcademy) en zij lie-

ten fantastische oefeningen zien.
Tempo 26.250 punten en balans
26.500. Met een totaal van 52.750
en een grote voorsprong op de nummer 2 mochten zij wederom met
het goud naar huis. Dit team had
zich ook al geplaatst voor het NK.
Op donderdag 5 april komt dit team
in actie in Antwerpen, waar zij deelnemen aan het WK acrogym, waar
A-jeugd team Anna Koster en Robin
Hooijinga (combi AcroAcademy)
ook aan deelnemen.

Wedstrijdverslag
JVO JO9 (1) - Donkerbroek JO9 (1)
De battle van de Pegge......
Na wederom een terechte aflasting in het vorige weekend voor
de jongste voetballers, merkte je gelijk al dat er iets bijzonders
stond te gebeuren in de komende week. Was het het feestje van
de democratie? Het laatste referendum? Of was het de uittocht
van de Siberische beer? (part 2).

Oosterwolde (en Fochteloo).
Meestal acteren de jeugdteams van
JVO in de hoofdklasse maar dit
keer mochten wij het in deze battle
opnemen tegen de leeftijdsgenoten
uit Oosterwolde in de 1e klasse.
Zonder standen blijft het lastig om
een speelsterkte te ontdekken bij de
tegenstander, dus kon de JO9-1 van
Donkerbroek ook niet anders dan de
eigen tactiek doorvoeren!
Dat betekend de snel ‘groeiende’
Dane ‘op de kooi’, achterin staan
Heven (slot op de deur deel 2) en
Levi (slot op de deur deel 1) en
dit zorgt er dan vaak weer voor
dat Dane (slot op de deur deel 3)
het rustig heeft. Voor de oplettende
lezer betekend het invullen van de
getallen ook de volgorde in het
veld....De mannen achterin zijn
sterk in de opbouw en taakgetrouw!
Op linksvoor, linkshalf en linksachter staat Niels. Op rechtsvoor,
rechtshalf en rechtsachter staat
Tjerk.
Omdat wij op de beide zijkanten van
deze ‘vleugelflitsers’ hebben is het
voor een tegenstander onmogelijk
om te ‘kantelen’ en dit zorgt ervoor
dat de tegenstander geen pressie
voetbal kan spelen.
Hierbij hanteren de coaches het
principe van een rechtspoot op
rechts en een linkspoot op links. De
assist blijft belangrijker dan de goal
en het samenspelen levert meer op
dan een individuele actie.

Aan het einde van deze week merkte
je toch dat geen van drieën het
zenuwachtige gevoel had verminderd.
Dan moest het toch echt de ‘battle van de Pegge’ zijn welke voor
die onrustgevoelens zorgde. In de

volksmond wordt deze wedstrijd
ook VKV genoemd (vijf kilometer verderop ;-)). Dit wil zeggen
dat onze lokale partij JO9-1 van
Donkerbroek het op mocht nemen
tegen de ‘Coalitie’ partij van JVO,
dit is de gezamenlijke jeugd van

Voorin acteert vooral Jenze, als
stoorzender en eindstation. En
waar mogelijk in balbezit het veld
groot houden, zodat er van achteren uit opgebouwd kan worden, via
de (snelle behendige) zijkanten en
zodat een ieder voldoende ruimte
heeft om het tikkie takkie voetbal
uit te voeren.
Dan gaan jullie als lezer natuurlijk denken waar staat de jarige

Tymen? Daar kan de verslaggever
kort in zijn. Tymen staat letterlijk
en figuurlijk echt overal zijn mannetje!
Dan hebben we de veldbezetting
duidelijk gemaakt, maar naast het
veld is dit team ook uitgerust met
een zeer hardnekkige harde kern,
veelal bestaande uit familie maar we
zien ook steeds vaker dat de echte
voetballiefhebber dit moment vrijhoud in zijn agenda. De wedstrijden
zijn nu nog vrij toegankelijk, over
enkele jaren kan het maar zo zijn
dat er (behoorlijk) betaald moet
gaan worden om 1 van deze jongens
aan het werk te zien. Ik denk dat
het voor u ook erg leuk kan zijn
om over een aantal jaren te kunnen
zeggen.....”ik weet nog goed toen hij
in de f’jes speelde”
Dan gaan we nu kort en bondig
de wedstrijd analyseren, alleen de
eerste 10 minuten was er sprake

van een battle. Onze dappere helden
waren echt een maatje te groot voor
JVO JO9-1. Alle statistieken waren
in het voordeel voor Donkerbroek
en de belangrijkste statistiek was
dan ook 0-12, dit was wel enigszins
geflatteerd....het had ook nog wel
iets hoger kunnen zijn...en in alle
eerlijkheid JVO heeft ook wel een
kans gehad....
Tijdens de korte terugreis naar
Donkerbroek was opeens het
zenuwachtige gevoel van de afgelopen week verdwenen.....de ‘lokale’
partij had wederom gewonnen met
een klinkende overwinning in de
battle van de Pegge.
Waar mogelijk gaan we u op de
hoogte houden van dit voetbalsprookje. Wij weten nog steeds niet
wanneer de kar met zeges gaat stoppen.
Bron:
Facebook SV Donkerbroek Voetbal
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Helden met sokken
In de Overgang
De zaalkicks kunnen weer in de
winterberging. De “proppers” weer
uit het vet.
Er wordt al enkele weken getraind
buiten. En dat zal wennen zijn,
want het is nog niet bepaald lente.
(kwa temperatuur dan, jongens en
meisjes. Volgens de kalender wel.
Ja, ja). Wist je dat de kalender-lente
(kalente(?)) tegenwoordig al op 20
maart begint?
Drenthe
Mooie indelingen voor de voorjaarscompetitie. Veel Drentsche tegenstanders bij de jeugd. Nix mis mee.
Zijn aardige, zachtmoedige mensen.
Wedstrijden thuis op de zaterdagmiddagen om 13.00 uur (ronde 1)
en 14.15 uur (ronde 2).
Sport verbroedert
De senioren 1 en 2 zijn in de komende periode weer te aanschouwen op
ons fraaie sportpark Ontwijk.
(dit weekend al aan de bak).
Het wordt enkele zondagen een
drukte van belang met 2 voetbal- en 2 korfbalwedstrijden.
Zondag 22 april is 1 zo’n dag. (zie
Wedstrijdschema)
Na afloop gezamenlijk een biertje drinken in de kantine. Gezelli.
Sport verbroedert.

Famillement
2018 in
Leeuwarden
Vierde editie grootste
familie-historisch festival van
Nederland
Het CBG|Centrum voor familiegeschiedenis organiseert samen met
Tresoar en het Historisch Centrum
Leeuwarden op zondag 3 juni 2018
het Famillement - het grootste
evenement op het gebied van familiegeschiedenis in Nederland.
Het Famillement is een gratis evenement dat zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)
geschiedenis veel te bieden heeft.
Voor 2018 is Leeuwarden als locatie
gekozen omdat de stad dan culturele hoofdstad van Europa is. Het CBG
heeft samen met Tresoar en het
Historisch Centrum Leeuwarden
(HCL) de organisatie in handen.
Op het programma staan interviews, workshops, lezingen, rondleidingen en een informatiemarkt.
Onderwerpen die aan bod komen
zijn onder andere ontwikkelingen
op het gebied van DNA-onderzoek
en Friese geschiedenis. Ook worden
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Aardappelen?
Terug blikken op de zaalcompetitie
hoeft eigenlijk ook niet meer. We
wisten een maand geleden al hoe
de aardappelen waren geschud (???)
Ooh. We hadden nog 1 cliff-hanger:
de senioren 2. Jawel. Overtuigend
kampioen geworden in hun
poule. Gefeliciteerd. Klasse. (zie
Eindstanden zaal)

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

Seniorenpresentatie
De pupillen C1 van Donkerbroek
waren de laatste ploeg dit seizoen
die mee mochten lopen met de presentatie van de spelers van senioren
1. Dat was op 18 februari jl.
(zie foto). Een mooi initiatief dit
sportseizoen.
Kangoeroes
Het Kangoeroeteam is gegroeid
naar 20 springers. Onder leiding
van Christa en Monique wordt er 1x
in de maand getraind. In het gymlokaal is dat in 2 groepen. Juf, mag ik
in groep 1 ??
Website
Voor alle kampioensfoto’s, algemene info en rangen en standen en
wat meer naar www.korfbaldonkerbroek.nl .

dit jaar activiteiten voor kinderen
georganiseerd. Plaats van handeling zal zijn Stadsschouwburg De
Harmonie, Tresoar en HCL. De
komende maanden wordt het volledige programma bekend gemaakt
op http://www.famillement.nl.
Geschiedenis
Tweejaarlijks organiseert het CBG
samen met een regionale partnerorganisatie het Famillement. Na
Maastricht 2012, Leiden 2014 en
Utrecht 2016 wordt met Leeuwarden
2018 van het Famillement een tweejaarlijkse traditie gemaakt. Dat het
evenement aanslaat blijkt uit de
bezoekerscijfers van de voorgaande
edities: 1.500 bezoekers in 2012,
2.300 in 2014 en maar liefst 2.750
in 2016.
CBG|Centrum voor
familiegeschiedenis
Het CBG is het landelijke expertise
én informatiecentrum voor onderzoek naar familiegeschiedenis.
Naast advies en onderzoek biedt het
ook ondersteuning bij genealogisch
onderzoek door het beschikbaar
stellen van bronnen op het gebied
van genealogie, heraldiek en familienamen. Het CBG beheert ook
collecties van het Rijk, zoals het
Nationaal Register van Overledenen.

Korfbaljarigen
in april
02-04 Djura Rodenburg
04-04 Seline Stalenhoef
06-04 Inge v.d. Meulen
12-04 Wietske de Vegt
20-04 Doutzen Meijerhof
20-04 Sari v.d. Meulen
30-04 Arja van Weperen
Tresoar
In Friesland is Tresoar de bewaarplaats van de geschiedenis van
Fryslân. Het is dè plek waar talloze
in Fryslân verschenen bronnen te
vinden zijn. Daarnaast bruist het in
Tresoar van activiteiten voor jong
en oud: concerten, lezingen, tentoonstellingen, educatieve projecten, kindercolleges.
Historisch Centrum
Leeuwarden
Het HCL is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving.
Deskundige medewerkers helpen de
bezoekers bij hun speurtocht in de
archieven, bouwtekeningen, bevolkingsregisters, foto’s, kranten en
vele andere bronnen.
Het Famillement is een samenwerkingsproject waarin het CBG,
Tresoar en HCL samenwerken
met de Freonen fan de Argiven
yn Fryslân (FAF), de Nederlandse
Genealogische
Vereniging
(NGV) Afdeling Friesland en het
Genealogysk Wurkferbân fan de
Fryske Akademy.
Meer informatie is te vinden op
http://www.famillement.nl
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Eindstanden
Zaalcompetitie 2017 - 2018
Pupillen C1
De Granaet C2
VZK C1
OKO/BIES C2
Noordenveld C2
De Walden C4
Donkerbroek C1
Flamingo’s C2

12
12
12
12
12
12
12

23
17
12
11
9
7
5

Pupillen D1
Donkerbroek D1
DOW D1
De Pein D1
Invicta D3
Mid fryslan
Frigro D1
MN en W D1

12
12
12
12
12
12
12

24
16
14
13
12
4
1

Pupillen D2
DOS ’46 D3
Udiros D2
Donkerbroek D2
Wees kwiek D1
TFS D2
ODIS D1
Wordt Kwiek D4

12
12
12
12
12
12
12

24
16
14
11
11
6
2

Pupillen E1
LDODK E1
OKO/BIES E1
Rodenburg E1
De Lauwers E2
AVO E4
DTL E2
Donkerbroek E2

12
12
12
12
12
12
12

22
20
13
12
9
5
3

Pupillen F1
OKO/Bies F1
Boelenslaan F1
Nic/ Hoogkerk F2
Donkerbroek F1
Flamingo’s F2
Sparta (Ze) F1

10
10
10
10
10
10

20
16
10
8
3
3

Aspiranten B
Kinea B1
Quick ’21 B1
Drachten B2
Donkerbroek/ VZK B1
Wez warber/Fluch B1
De Waterpoort B1
Oerterp/VKC B1

12
12
12
12
12
12
12

22
18
16
16
7
5
0

Junioren A
DWA/Argo A1
SDO (S) A1
Zunobri A1
AVO A4
Vitesse (Be) A1
Donkerbroek/ VZK A1
HHV A1

12
12
12
12
12
12
12

24
18
16
10
8
8
0

Senioren 1
OKO/BIES 1
Koru 1
Vitesse (Be) 1
Donkerbroek/VZK 1
WSS 1
De Pein 1
Leeuwarden 1
Roreko 1

14
14
14
14
14
14
14
14

24
19
18
14
11
11
8
7

Senioren 2
VZK/Donkerbroek 2
Lintjo 3
LDODK 6
OKO/BIES 4
DOS’46/ KIOS (R ) 6
Wez Warber/Fluch 1
Wez Handich/DOW 5

12
12
12
12
12
12
12

20
16
15
11
11
8
3

Senioren 3
Forward 1
DOS’46/ KIOS (R ) 6
Samen Een 1
Kinea 3
Donkerbroek/VZK 3
Koru 3
KIA 2
Moedig Voorwaarts 2

14
14
14
14
14
14
14
14

25
21
19
18
14
9
4
0

Programma
korfbal
t/m 22 april 2018
(Wijzigingen
voorbehouden

Zaterdag 31 maart:
KIOS ( R) D1 – Donkerbroek D1
Noordenveld E2 – Donkerbroek E1
Rodenburg F1 – Donkerbroek F1
Udiros C1 – Donkerbroek C1
HHV D2 – Donkerbroek D2
Donkerbroek/VZK 1 – DTL 1

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.15 uur
11.25 uur
15.30 uur

Zondag 1 april :
LDODK 6 - Donkerbroek/VZK 2

10.00 uur

Zondag 8 april :
DES 1 – Donkerbroek/VZK 1

14.30 uur

Zaterdag 14 april:
Donkerbroek C1 – NKC (N) C1
Donkerbroek D2 – UDI D1
Donkerbroek F1 – Quick ’21 F1
Donkerbroek D1 – Hoeve/Forward/Leo
Donkerbroek E1 – AVO E5

13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
14.15 uur
14.15 uur

Zondag 15 april :
Donkerbroek/VZK 2 – OKO/Bies 4
TFS 1 – Donkerbroek/VZK 1

13.00 uur
14.30 uur

Zaterdag 21 april:
Udiros D2 – Donkerbroek D2
Harkema F1 – Donkerbroek F1
Wordt Kwiek D3 – Donkerbroek D1
Vitesse (Be) E2 – Donkerbroek E1
Vitesse (Be) C2 – Donkerbroek C1

9.30 uur
9.30 uur
11.00 uur
13.00 uur
13.30 uur

Zondag 22 april :
Donkerbroek/VZK 1 – WSS 1
Donkerbroek/VZK 2 – Lintjo 3

15.30 uur
14.00 uur
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VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP
verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen
verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

BOONSTRA

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

!! MEGA PVC AANBIEDING !!
Tot 30 april krijgt u op alle PVC
vloeren van Viva Floors

15 % korting.
QUALITYPARKET.NL OUDE TRAMWEG 15 DONKERBROEK

