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Tristan Bangma is Parasportman van Friesland
Baanwielrenner
Tristan
Bangma is in het Abe Lenstrastadion in Heerenveen uitgeroepen tot Parasportman van
het Jaar van Friesland. Dit
gebeurde tijdens het Frysk
Sportgala. Piloot Teun Mulder
nam de prijs voor Bangma in
ontvangst. Andere genomineerden voor de titel waren
zwemmer Olivier van de Voort
en voetballers Teddy Witjes en
Stefan Boersma. Bangma won
tijdens de Paralympics goud.
Hij was de snelste op de 1
kilometer tijdrit en reed met
piloot Mulder een nieuw paralympisch record: 59,822.

Inloopmarkt verdubbeling
N381 Donkerbroek-Oosterwolde
weinig mogelijk hinder ondervindt.
Leerlingen van onderwijskoepel De
Tjongerwerven gaan meedenken
aan oplossingen om de verkeershinder zo gering mogelijk te laten zijn.
Voorbij Donkerbroek zal de nieuwe
weg aan de westzijde komen te
liggen. De provincie onderzoekt
welke mogelijkheden er zijn om
voor de bewoners van de Balkweg,
Hoogezand en Tjabbekamp de
geluidshinder verder te beperken. Gesprekken hierover zijn
gaande. Ook de kruising Balkweg/
Tjabbekamp wijzigt. De ruimte aan
de Tjongerzijde is beperkt.

Woensdag 15 februari 2017 organiseerde Provincie Fryslan een
inloopmarkt over de verdubbeling van de N381 van Donkerbroek
tot aan Venekoten Oosterwolde.

Vertegenwoordigers van de provincie en de gemeente gaven informatie
over de te verrichten onderzoeken,
het ontwerp van de verdubbeling
en de procedure omgevingsvergunning.
In Donkerbroek wordt er een nieuwe tunnelbak gerealiseerd die aan
dorpszijde komt te liggen. Ook de
nieuwe op- en afrit aan dorpszijde
komt hierdoor dichter bij het dorp.
De schatting is dat de nieuwe weg
met op- en afrit ongeveer 30 meter
dichter bij Donkerbroek komt te
liggen. Het evenemententerrein is
niet benodigd maar de waterloop
zal langs het evenemententerrein
lopen. Verwachting is dat de werkzaamheden in 2019 starten.
Het wordt nog een puzzel hoe tijdens de werkzaamheden het verkeer
met name richting Heerenveen zo

De avond werd goed bezocht en met
name door bewoners uit het betreffende gebied.
Opmerkingen en suggesties zijn
altijd welkom bij het Projectbureau
N381.

Een keuze maken
De media maakt het ons deze
dagen op allerlei manieren wel
weer duidelijk. Verkiezingstijd.
Tijd om een keuze te maken.
Voor onszelf of voor iedereen ?!?!
Voor ons land, voor de dieren,
voor elkaar, voor de ouderen,
voor de vrijheid, voor ….? We
kunnen een keus maken voor
een zeker..., beter..., …weer van
ons of denkend aan… Nederland.
Pakken we de macht, zijn er
kansen voor iedereen, wordt het
een verbonden samenleving of is
het tijd voor verandering, zijn we
hoopvol realistisch of pikken we
het niet langer?
Zo maar wat leuzen van wat
politieke partijen. Maar liefst 28
keuzes te maken.
Er zijn verkiezingprogramma’s
vol beloftes. Het klinkt allemaal
vaak heel mooi maar wat komt
er van die beloftes na de verkiezingen terecht?
Het dagelijkse leven is ook vol
van keuzes maken. Wat doe ik
vandaag aan, welke opleiding ga
ik volgen of simpel wil je koffie
of thee?
Veel mensen vinden kiezen lastig
en stellen hun keus vaak uit of
kiezen helemaal niet. Soms zegt
je gevoel dat je beter het één
kunt doen terwijl je verstand
zegt dat het veel beter is het
andere te doen. Aan je keus kunnen grote gevolgen zitten. Al met
al keuzes maken is lastig.
Gelukkig is de klokkenluider
geen stemwijzer. Ook de stemwijzer kan de kiezer op het verkeerde been zetten!
De klokkenluider wenst u veel
succes om de juiste keuze te
maken en …..
We moeten niet vergeten: we zijn
VRIJ om een keuze te maken!
Een heel groot goed.
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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

Snertakties 2017
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!
25 februari : Muziekvereniging Excelsior
18 maart : Stichting Snertakties
De verkoopprijs voor een liter snert is € 2,50.
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BROEKJES

UITVAARTVERENIGING
DRAAGT ELKANDERS LASTEN
DONKERBROEK

Voetfirst Verlaan, gediplomeerd
Pedicure, Wilma Verlaan, Herenweg 39, Donkerbroek, tel.:
0516-426068, lid Provoet. Behandeling volgens afspraak
Breicursussen voor beginners
en gevorderden. Aparte cursussen sokken breien. Borduurcursussen. Workshop kaarten
maken. Info: www.halkaboma.
nl
Pedicure Hiske de Haan heeft
een nieuw mobiel nummer: 0646036461. Het huidige mobel
nummer is vervallen.
Voor al uw trouw-en rouwarrangementen. Decora Bloembindsters, Sietske Kamminga
0516-491761; Aafje Rooks,
0516-491299. Kijk ook eens
op onze website: www.decorabloembindsters.nl

Voor het verzorgen van Uitvaarten en Crematies kunt u
een beroep doen op onze vereniging.
Voor informatie en adreswijzigingen kunt u terecht bij
de secretaris email: secr.del@gmail.com

Bode:

mw. Erna Jansen, tel. 0512-539898 mob. 06-30389594
Voorzitter: dhr. B. Rekker, tel. 0516-491429
Secretaris: mw. W. ten Wolde-Dongstra, tel. 0516-491389
Beheer aula: dhr. J. Baron, tel. 0516-491958

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

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

Team
Donkerbroek,
Haule en
Waskemeer

Huishoudelijke
hulp

Verzorging

Verpleging

Specialistisch
Centrum

Wonen

Servicepakket
pluZ

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

Tel. 088 512 58 09
www.friesewouden.nl

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Voor informatie over:

C
C
C
C

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

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

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

Zaterdag 11 maart 2017

potgrond aktie
t.b.v. brassband De Bazuin

PotgronD zak 45 liter
1 voor € 3.00 - 2 voor € 5.00
PotgronD zak 20 liter
1 voor € 2.00 - 2 voor € 3.50
zak Bemeste tuinaarDe 40 liter
1 voor € 3.00 - 2 voor € 5.00
Wij brengen het bij u aan de deur
Bestellen kan ook:
debazuindonkerbroek@outlook.com

www.postmahoveniers.nl
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70 minderjarigen uit Donkerbroek
betrokken bij illegale drugshandel

Via Coop, de plaatselijke supermarkt, kwam men op het spoor
van de mogelijke drugshandel. Het
dorpshuis werd betrokken bij de
opsporingsoperatie evenals de jongerenbus van Scala waar een deel
van de smokkelaars graag geziene
gasten zijn.

Colofon
Inleveradressen

Kopij voor de krant kunt u inleveren bij: Loes Ree, Herenweg
102.

Op zaterdag 18 februari trok een
tien koppige groep douaniers uit
de regio naar het dorp om orde op
zaken te stellen. Ze hadden echter de snelheid van de dorpelingen
onderschat waardoor ze hun handen vol hadden om de jeugdigen in
de kraag te vatten. Er werden XTC
pillen, cocaïne, diamanten, flessen
whiskey en sloffen sigaretten in
beslag genomen met een straatwaarde van miljoenen euro's.

Inleverdatum voor de kopij
Geschreven kopij voor de volgende
krant, dient u in te leveren uiterlijk op woensdag 22 maart 2017.
Bent u in het bezit van een computer, en beschikt u over internet,
dan graag uw kopij aanleveren
via de mail. Dit kan tot zondag
26 maart 2017 op het volgende
mail-adres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com
De volgende krant
VERSCHIJNT OP OF ROND
31 MAART 2017

Tot de hoogst mogelijke straf zijn
veroordeeld Jurjen T., Durk N., Ate
J., Sander V., Haye N.,en Simon V.
Meer foto's van de operatie zijn te

Donkerbroek - Al een aantal weken werd gespeculeerd dat er iets aan de hand was in het anders vinden op de Facebookpagina van
zo rustige Ooststellingwerfse dorp Donkerbroek.
Actief Donkerbroek.

Advertenties
Informatie over kosten voor het
plaatsen van een advertentie bel
0516-491614. Onder een advertentie wordt ook verstaan het plaatsen van een affiche/poster of het
bekend maken van een ledenvergadering of een actie ten behoeve
van een stichting of een vereniging. Kopij met daarin een bedrag
vermeld, wordt ook als een advertentie gezien.
Broekjes
De kosten voor het plaatsen
van een broekje zijn € 5,00. Dit
bedrag kunt u overmaken op rek.
nr. NL86.RABO.0340.5589.11 met
vermelding van Broekje en naam.
Familieberichten
(overlijden, geboorte, huwelijk,
huwelijks-jubileum en bedankjes)
Voor het plaatsen van één van deze
berichten zijn de kosten €10,00.
Dit bedrag kunt u overmaken op
rek.nr. NL86.RABO.0340.5589.11
m.v.v. Familiebericht en naam.

Freerunnen

Klachten over de bezorging
Als u klachten heeft over de bezorging van de dorpskrant, meldt dit
dan bij onze inleveradressen
Losse nummers

Losse nummers van deze dorpskrant zijn verkrijgbaar bij Jacob
Kroondijk, Buursterlaan 39, tel.
0516-491614.

Finn Rooks was op twee na de
snelste in zijn leeftijdscategorie
en mocht en een beker mee naar
huis nemen. Bij de speed categorie
was Elin Daling (6 jaar) de jongste
deelenemer van de dag en mocht
ook het spits afbijten. Wat een topper! Ook zus Veerle Daling liet een
superroutine zien bij de flow wedstrijd.

Facebook
www.facebook.com/Op-e-Hichte

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.

Hier is het de bedoeling dat je binnen 40 seconden zo mooi mogelijk
het parcours over gaat op een zelf
verzonnen weg. Je mag ook eerder
stoppen, als je je armen boven je
hoofd kruist geef je aan dat je klaar
bent. Van SV Donkerbroek deden
ook Youri Rooks. Tijmen van Gurp
en Thijs Nuwolt mee. Sommige
deden dus mee aan beide categorieën.

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

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Bij een wedstrijd zijn twee categorieën waar je aan kunt deelnemen.
Het parcours bestond uit verschillende rekkenpartijen, drie auto’s en
vele kasten en pallets. De ene is de
speed wedstrijd waarbij je zo snel
mogelijk van A naar B moet terwijl je verschillende obstakels moet
bedwingen. Hieraan deden mee
Finn Rooks, Niek Plender, Jelmer
Bakker, Giel vd Wolfshaar, Jorn
Boerema, Tijmen van Gurp, Thijs
Nuwolt, Youri Rooks en assisitent
trainers Theun Liemburg en Wilco
Schouten.

Boven van links naar rechts: Tijmen van Gurp, Jelmer Bakker, Giel vd
Wolfshaar zittend bovenop de auto vlnr: Veerke Daling en Finn Rooks.
onder vlnr: Jesse Rooks, Elin Daling en Youri Rooks, Naast de auto van
achter naar voren Wilco Schouten, Theun Liemburg en Thijs Nuwolt. Op
de foto ontbreekt Jorn Boerema.
SV Donkerbroek heeft nu al zo’n
3 jaar ook freerunnen als afdeling. Een keer per jaar is er een
wedstrijd voor deze heren en
dames. Afgelopen zaterdag was
het weer zover. Het Iepen Frysk

Kampioeschap Freerunnen (IFKF).
In Jubbega mochten acht deelnemers van bovengenoemde vereniging en twee assistent trainers hun
tricks en skills laten zien.

In de middageditie was het de beurt
aan de oudere jeugd en zelfs enkele volwassenen. Hierbij waren de
wereldkampioen en verschillende
andere beroemdheden aanwezig die
de kunst van het freerunnen al
jaren beoefenen. De handtekeningen zijn binnen! Als met al een heel
spektakel om te zien. Verschillende
leden zijn dan ook teruggekomen
om s middags nog even een blik

te werpen op al dit moois! Een
fijne sportieve dag waar we hopelijk
volgend jaar met nog meer deelenemers aanwezig zullen zijn!

Mannenkoor
Con Spirito
treedt op in
Donkerbroek
Zondag 26 februari om 16.00 uur
treedt het Mannenkoor Con Spirito
uit Drachten op in de Laurenstsjerke
van Donkerbroek. Thema voor deze
muzikale middag is: Muziek!! Kleur
aan je leven! “Con Spirito” met
geestdrift, maar bovenal vanuit de
Geest van de Heer! Het koor, dat is
opgericht in 1989, heeft als dirigent
Marnix Verkamman uit Drachten.
Bewust is gekozen voor een koor
klein van opzet. Bij de samenstelling van de registers wordt bovendien zoveel mogelijk gewerkt aan
balans in stem en klankverhouding.
Variabele opstellingen zullen de
samenklank ondersteunen, terwijl
koor en stemscholing kunnen bijdragen aan een eigen identiteit van
het koor. Binnen een klein koor zijn
ook de stemmen beter te smeden
tot een homogeniteit, iets wat ook
tot de doelstelling van het koor
behoort en in de komende tijd
zal worden nagestreefd. Bijna alle
werken worden door "Con Spirito"
a capella uitgevoerd. Kortom,
namens de Protestantse Gemeente
Donkerbroek-Haule verwelkomen
wij u graag in de Laurenstsjerke.
Zondag 26 maart om 16.00 u een
optreden van Mannenkoor Manna
in de Laurenstsjerke. Houdt u ook
deze datum vrij in uw agenda.
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dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

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

VERKRIJGBAAR BIJ:

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!

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

BOONSTRA
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Laatste kans subsidie Fonds Ooststellingwerf
Op 1 maart 2017 start de laatste ronde van het Fonds
Ooststellingwerf. Dit Fonds ondersteunt vernieuwende ideeën
voor leefbaarheid, natuur en milieu en economische ontwikkeling. U kunt tot en met 21 maart 2017 uw aanvraag indienen.
Tijdens deze laatste ronde is er
€310.000 subsidie beschikbaar.
Op 14 juli 2017 wordt tijdens de
publieksdag bekendgemaakt welke
aanvraag subsidie krijgt.
Het subsidietraject kent verschillende stappen en voorwaarden. Laat
u hier niet door afschrikken. We
helpen u graag verder vanaf vrijdag
17 februari tot 17 maart zit Pina
elke vrijdag in de bibliotheek in
Oosterwolde (Quadoelenweg 29b).
U kunt vrijblijvend binnenlopen
van 11 tot 17.30 uur. Of maak een
afspraak met haar.

Wie kan er subsidie
aanvragen?
Om als inwoner een aanvraag te
doen heeft u de hulp nodig van een
vereniging, stichting of instelling.
Het is alleen mogelijk voor deze
rechtspersonen om een aanvraag
te doen. Bent u geen rechtspersoon, maar heeft u wel een passend
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idee of initiatief? Neem dan contact
op met bijvoorbeeld het plaatselijk
belang van uw dorp, bewonerscommissie, de sportvereniging, oudejaarsvereniging of kerk. Als u beide
enthousiast bent kunt u samen het
initiatief indienen. U kunt dit ook
tijdens de bijeenkomst bespreken.
Alle informatie
Op de speciale projectpagina www.
ooststellingwerf.nl/fonds vindt u
meer informatie over het project.
Geen internet? Kom op vrijdag
langs in Oosterwolde of maak een
afspraak met Pina.
Contactgegevens Pina Dekker
p.dekker@ooststellingwerf.nl
Op werkdagen bereikbaar via 0516
566338 / 06 53 15 17 59.

Zonnepanelenveld bij Donkerbroek

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Vrijdag 3 maart
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Wereldgebedsdag
in Laurenstsjerke

Zondag 19 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 3e zondag 40-dagentijd

Zondag 5 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 1e zondag 40-dagentijd / Koffiedrinken

Zondag 26 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 4e zondag 40-dagentijd

Woensdag 8 maart
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Biddag voor gewas
en arbeid in Laurenstsjerke

Zondag 2 april
9.30 uur: ds. L. de Ruiter, Drachten
Bijzonderheden: 5e zondag 40-dagentijd / koffiedrinken

Zondag 12 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 2e zondag 40-dagentijd
19.30 uur: Jeugdavonddienst
Bijzonderheden: 2e zondag 40-dagentijd

Zondag 9 april
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Palmzondag / 6e
zondag 40-dagentijd
19.30 uur: Missionare zangavond
mw. A. Kalteren
Bijzonderheden: Palmzondag / 6e
zondag 40-dagentijd

Tsjerkeproat
Op de Wereldgebedsdag
vormen we een keten van gebed

Eind vorig jaar heeft de gemeente
een bijeenkomst georganiseerd om
samen met inwoners de uiteindelijke keuze te bepalen voor de
zonneveld locaties, omdat zij voldoende draagvlak voor de locaties
het belangrijkste vindt.
Naar aanleiding van binnengekomen reacties, tijdens de avond en

de inspraakperiode, heeft het college van B&W besloten het originele plan voor een zonneveld in
Donkerbroek te laten vervallen. In
het nieuwe plan is voor een veld
gekozen verder naar het oosten,
richting De Pegge. Dit is inmiddels
opgenomen in een nieuw facetbestemmingsplan.

Dit ontwerpbestemmingsplan ligt
vanaf 16 februari 2017 voor een
periode van zes weken ter inzage.
Tijdens deze termijn kunt u zienswijzen op het plan naar voren brengen. Voor uitgebreidere informatie
terecht op www.ooststellingwerf.nl/
zonnevelden.

Winterfair brengt ruim 1400 euro
op voor jeugddorp

“Bidden”, zo zegt de één, “is de meest zotte manier van tijdverknoeierij”. “Bidden”, zo zegt de ander, “is het meest krachtige en geweldloze
wapen in deze wereld”.
“Als ik niet meer kon bidden, zou ik ook niet meer kunnen leven”, zegt
een derde.
Het woord bidden zal niet bij iedereen even fijne gevoelens oproepen.
Immers als je niks met bidden hebt, dan is het gebed waarschijnlijk
heel erg besmeurd door allerlei extremisten die nog bidden ook. Geloof
en ge-bed krijgen soms een erg slechte reputatie omdat ook de extremist ge-looft en bidt.
En als die verschillende mensen in al hun veelkleurigheid bidden,
en vast tegengestelde dingen bidt, kan BOVEN daar nog wel wijs uit
worden?
Zelf vertrouw ik er op dat BOVEN niet iets anders wil dat vrede (sjalom) voor heel Zijn schepping. BENEDEN zet de schouders onder de
vrede van BOVEN. Ik denk niet dat BOVEN uitvoert wat BENEDEN
wil. Gelukkig niet!!
Op vrijdag 3 maart zijn we om 19.30 uur allemaal welkom in de
Laurenstsjerke hier in Donkerbroek om mee te bidden. De liederen,
de woor-den en gebeden zijn ons aangereikt door de vrouwen op de
Filippijnen. Vrouwen die vast vertrouwen op God en bidden dat er
EERLIJKHEID in deze wereld komt. Dat er eten en drinken, werk en
scholing is voor ieder van hen. Dat elk mens veilig is en niemand is
minder en niemand is min-der. We zijn allen van die zelfde Heer.
Wat zou het fijn zijn als we deze vrijdagavond samen komen met allemaal zoekende mensen, aarzelende mensen, hele gelovige mensen, met
amper of niet-gelovige mensen. Maar wel allemaal mensen die op zoek
zijn naar eerlijkheid, naar eten en drinken, naar scholing en respect
voor iedereen. Er van overtuigt dat we alleen maar kunnen leven als we
in liefde en vre-de samen leven.
De één zal God vragen om hulp en wijsheid. De ander heeft geen woorden. Die weet het eenvoudig niet. De derde zegt dat wij het zelf moeten
doen. Het hart van de wereld wordt pas anders als mijn hart zich opent
voor de ander. Hoe ook? Allen zoeken wij naar een leven waar in ieder
kan gedijen, kan opbloeien als een kostbaar en waardevol mens.
Wees welkom.
Vrijdagavond 3 maart om 19.30 uur, Laurenstsjerke!

Nieuws van de Vogelwacht
In de tweede week van januari hebben vele dorpsgenoten weer genoten van een lekker stukje koek bij
de koffie. Net als vorig jaar liep de
koek actie weer als een trein. In
2016 dachten we aan ruim 600
koeken voldoende te hebben, maar
toen kwamen we al tekort.

Het geld is geteld, de rekeningen
zijn betaald. De winterfair die Pro
Rege zaterdag hield in Donkerbroek
heeft het mooie bedrag van 1417
euro opgeleverd. De opbrengst gaat
naar jeugddorp De Glind.

'In lyk man is in ryk man', laat
Harm Tel van de organisatie tevreden weten. 'Wat een super mooie
opbrengst voor het goede doel. Alle
vrijwilligers, sponsoren en natuurlijk bezoekers, bedankt!'

De winterfair werd zaterdag 4
februari gehouden in en rond het
kerkelijk gebouw van Pro Rege in
Donkerbroek. Naast een markt en
een dienstenveiling kon er worden
meegedaan aan spelletjes en was er
een gezellig plein met muziek.

De bestelling voor dit jaar was daarom opgevoerd naar 700 koeken,
maar ook nu konden niet alle dorpsgenoten bediend worden. Dus volgend jaar durven wij er nog wel een
schepje bovenop te doen en hopen
we nog meer adressen te bezoeken.
Iedereen hartelijk bedankt voor de
belangstelling!
De opbrengst van de koekactie
wordt o.a. gebruikt voor het jaarlijkse nestkasten timmeren in het
dorpshuis. Ook dit jaar weer een

succes. Op de Facebookpagina van
de Vogelwacht kunt u zien hoe
enthousiast de timmeraars bezig
zijn geweest. Ook werden er uileballen uitgeplozen om te zien wat er
allemaal bij uilen naar binnen gaat;
geen koek kunnen wij u verzekeren!
Op 4 maart levert de Vogelwacht
weer een bijdrage aan het onderhoud van Landgoed Ontwijk. In
samenwerking met Staatsbosbeheer
wordt een deel van de heide weer
vrij gemaakt van opschietend groen.
Om 9.30 uur beginnen we met koffie
op de locatie van het Openluchtspel,
ingang Balkweg. Vervolgens steken
wij de handen flink uit de mouwen
en we eindigen met een lekkere kop
snert. Als u mee wilt doen graag
even aanmelden bij Ingrid de Jong:
ingriddejong1962@outlook.com. U
bent van harte welkom.
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Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

&

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

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

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

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

www.vogelzangtentverhuur.nl
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Verslag vrouwen van nu op
15 februari 2017 afdeling Donkerbroek

Loes heet ons welkom en ook onze gastspreker de heer
Zonderland. Ook waren voor deze avond gasten uitgenodigd.
Waaronder enkele heren. Dus de zaal was goed gevuld.
De notulen van de vorige vergadering worden door Saska voorgelezen en goedgekeurd. Het groepje
van Gelly wordt bedankt voor de
prachtige bloemen op de tafel. Mevr.
van Wijk ons oudste lid verblijft
momenteel in Veenwouden.
Ingekomen stukken: Mevr. Annelies
Westerveld-Hoogendoorn is gestopt
als voorzitter van het provinciaal
bestuur. Handwerk tentoonstelling
is van 28-29-30 maart in de Wier
te Ureterp. Het gezamenlijke reisje
Haule, Haulerwijk en Donkerbroek
gaat op 3 mei naar Texel. Geertje en
Carolien zijn naar de vergadering
geweest over de contributie. We
vinden het niet leuk maar je moet

wel met vernieuwingen meegaan.
8 Maart de internationale vrouwendag in Dokkum. Loes legt "Annie's"
plan uit voor de verdere verdeling
voor de contactdames. Wat Lia
anders deed o.a. ledenadministratie
en contact met het provinciaal en
landelijk bestuur. Rondvraag: Maya
heeft een tip voor de museum groep
o.a. De Stijl in Drachten, waaronder
de papegaaienbuurt de Torenstraat.
Lieneke bedankt voor de kaarten.
Pauze.
Na de pauze krijgt de heer
Zonderland het woord. Het gezin
woont in Lemmer en heeft 4 kinderen. Geeske was de oudste en
was een trendsetter, zij begon met
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Jongeren on Tour

turnen en de broers volgden. Johan,
Herre en Epke. Zij kwamen bij een
turnclub in Heerenveen terecht.
Vader liet mooie foto's zien van
de drie jongens, met veel medaille
aspiraties. Alleen Epke ging verder
met turnen. Ook de ouders van
Epke waren sportief.
De hele familie werd met turnen
besmet. Er werd ook verteld hoe
men met blessures en teleurstellingen omging. In die periode werd
er veel aan muziek gedaan. Er was
altijd goede begeleiding en trainers,
wat veel voordeel gaf. Medische
wetenschapper Bert Otten heeft
ook goede adviezen gegeven. Loes
dankte de heer Zonderland voor de
mooie lezing van een topsporter en
wenste ons wel thuis tot 20 maart.

Hallo jeugd! Zondag 12 maart is het
alweer de 3e avond van Jongeren
on Tour! En we zijn echt 'on Tour'
met elke keer een ander onderwerp
op een andere lokatie. Deze keer
gaan we naar café Donkerbroek
voor een PUBQUIZ!

sport, etc. Neem je mobieltjes mee!
Aanvang: 19.00 uur. Leeftijd: 12-25
jaar. Lokatie: café Donkerbroek
(Vosseheer 4). Inclusief 2 consumpties en een broodje hamburger na
afloop. Deze avond wordt gepresenteerd door Mirjam Bergsma.

Een gezellige avond met verschillende quiz rondes: muziek, nieuws,

Kom alleen of met een groepje: it's
gonna be awesome!

Verslag van de jaarvergadering van de
Christelijke Plattelandsvrouwen Bond

ogen hebben een grote invloed op
onze smaak. Een stukje overheerlijk Riperkrite-tsiis werd een stikje
fleis.. en Rivella is ook moeilijk te
herkennen, vooral als er door de tijd
geen prik meer in zit, wat het zeker
moeilijker maakte. Het zorgde voor
de nodige hilariteit.
king op de leden, werden vaak niet
herkend.

Bij de binnenkomst op woensdag 15 februari viel het thema
van de avond al duidelijk in het oog. De hal was versierd met
Friese vlaggetjes en de tafel waar het koffiegeld betaald en de
presentielijst getekend moest worden was bedekt met een grote
Friese vlag.
De stemming kwam er zo meteen in
en de voertaal werd ook direct duidelijk. Fries! Er werd begonnen met
een kopje koffie of thee, natuurlijk
van het bekende Friese merk. Onder
gezellig gekeuvel werd de bijeenkomst zo ongedwongen gestart.

het huishoudelijk gedeelte aan de
beurt. De verslagen werden gelezen
en besproken. Het punt bestuursverkiezing kwam ook aan de orde.
Helaas heeft het bestuur niemand
bereid gevonden om in het bestuur
te gaan zitten.

Na de koffie opende Martha, onze
voorzitter, de vergadering met het
zingen van couplet 1 en 2 van het
lied “Yn in ieuwenâld ferline” waarna ze ons voorging met het bidden
van het Onze Vader in het Fries “Ùs
Heit in ‘e himel” en we couplet 3 en
4 van hetzelfde lied zongen.

Tijd voor koffie met gebak.
Natuurlijk een Fries stukje lekkere oranjekoek. Na deze traktatie
begon het feestelijk Friese gedeelte.
Geertje las een humorvol Fries verhaal van Rink van der Velde, waar
we veel in herkenden.

Hierna las ze een column van Sea de
Jong over Onze taal. Het bleek dat
aan de positie van het Fries nog niet
veel veranderd is. Vervolgens was

Daarna kreeg Christina de leiding
over haar Friese quiz. In de quiz
was tijd ingeruimd voor het bekijken van het archief dat op een tafel
stond uitgestald. Natuurlijk ontlok-

ten de foto ’s veel commentaar. Het
werd vooral duidelijk dat ‘de tyd
gjin skoft hâld’. De vragen van de
quiz bleken niet zo maar 1, 2, 3 te
beantwoorden. Ze waren pittig. De
fotovragen, ook al hadden ze betrek-

Zo zie je maar weer dat we soms
onoplettend door het leven gaan.
Ook de mooie Friese uitdrukkingen
waren voor velen geen bekende stof.
Wat is een ‘wiven’dei bijvoorbeeld
en wat is daaraan voorafgegaan. Het
leverde heel wat gespreksstof op en
de tijd voor de vragen bleek voor
menigeen veel te kort. Gelukkig
was er ook een ontspanningsmoment tussendoor waarin de groepen
geblinddoekt moesten proeven van
verschillende Friese lekkernijen.
Ook dat bleek nog niet zo makkelijk. Klaarblijkelijk hebben onze

Rond kwart over tien was het tijd
om te stoppen. Door het vrij late
tijdstip werd er besloten om de
antwoorden niet meer allemaal te
behandelen. De deelnemers zullen
de uitslag later te horen krijgen.
Onze voorzitter besloot deze gezellige avond met het bedanken van
alle aanwezigen voor hun spontane bijdragen aan het slagen van
deze avond. Als slotlied zongen we
het avondlied van Thomas Tallis “O
Heare, ljocht yn tsjusternis, kom no
’t ik my te sliepen lis, sadat gjin ding
my steurt of let en frede wennet yn
myn hert. Met deze bede wenste
Martha ons wel thuis.

DORPSAGENDA
MAART:
4 Klaverjassen om 14:00 in café Donkerbroek
Concert The power of Excelsior in ‘t Witte Huis
8 14.30-15.15 Gymzaal: Kangoeroeles
11 13.30 uur Dorpshuis: Open Kampioenschap Klaverjassen
Ooststellingwerf.
Opgave: jaaphoor@hotmail.nl of tel. 0516491996 (na 18.30 uur)
17 Musical Joazef 20:00 in de Sintrumtsjerke
18 Snertactie: Stichting Snertacties
Musical Joazef 20:00 in de Sintrumtsjerke
19 Musical Joazef 15:00 & 20:00 in de Sintrumtsjerke
25 20.00 uur Dorpshuis: Bingo -zaal open om 19.00 uur.
Hoofdprijs: goed gevulde winkelwagen.
29 14.30-15.15 Gymzaal: Kangoeroeles
30 14.30 Pro Rege Ontmoetingsmiddag Zonnebloem en Diaconie
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PEDICURE HISKE
KAPSALON

ELLY

-GEDIPLOMEERD
-LID VAN PROVOET
-AANTEKENING DIABETES
-GESPECIALISEERD IN KALKNAGELS

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

Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

LEG UW VOETEN
IN VERTROUWDE HANDEN

Voor auto en motorrijlessen:

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

Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

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

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

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

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

website: www.rijschooleisinga.nl
email: rijschooleisinga@live.nl
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EVEN VOORSTELLEN . . .
Ook deze keer stellen wij weer iemand van de redactie van
Op’e Hichte aan u voor. Deze keer is dat Wieger Visser onze
hoofdredacteur.

Wie is Wieger?
“Mijn naam is Wieger Visser. Ik ben
27 jaar en geboren en getogen in
Haulerwijk. De liefde heeft mij naar
Donkerbroek gebracht en hier woon
ik nu tweeënhalf jaar en dat bevalt
mij heel goed. Ik heb verschillende
opleidingen gedaan. Eerst heb in
de opleiding toerisme en recreatie MBO niveau 4 gedaan. Daarna
heb ik de MBO 4 opleiding podium

en evenemententechniek, licht en
geluid, gedaan.”
Wat zijn je hobby’s?
“Tsja, dat is toch wel voornamelijk fotografie en techniek. Ik word
ook veel gevraagd als er een stuk
wordt opgevoerd, zoals laatst bij
de opvoering van het toneelstuk in
Haulerwijk was ik ook tot zeer laat
in touw. Maar dat is wel mijn grote

9
hobby dus dat doe ik met heel veel
plezier.”

Faunatoren in aanbouw

Hij vertelt ook over het openlucht
stuk de klokkenluider dat hier in
Donkerbroek is opgevoerd en zoals
we allemaal nog wel weten een knap
staaltje werk was met veel techniek.
Het was echt een kunst om alles
in goede banen te leiden en op tijd
van de ene naar de andere locatie te
brengen.
Waarom heb je je aangemeld
als redactielid bij Op’e Hichte?
“Eigenlijk zoals wij allemaal: Een
dorp heeft toch een krant nodig!
En het zou wel heel jammer zijn
als die verdwijnt. Dus toen mijn
vriend Wiebe belde of dat ook niet
wat voor mij was en ons samen
op te geven, heb ik geen moment
geaarzeld en me aangemeld. Mijn
taak als hoofdredacteur is om alle
binnengekomen stukken te lezen, te
controleren en door te sturen voor
de opmaak. Ik hoop dat meer mensen (ook de jeugd!) zich betrokken
gaan voelen bij de krant en ook af
en toe een bijdrage willen leveren”.
Van zijn vrouw hoor ik nog dat
Wieger een zeer groot gevoel voor
humor heeft. Vooral als hij samen is
met wat vrienden wordt er heel wat
afgelachen in huize Visser.
Tot zover de kennismaking met
Wieger. De volgende keer is de beurt
aan……..

Welkom bij Gospel Boulevard!!!
Op vrijdag 10 maart a.s. komt Gospel Boulevard een prachtig
concert geven met het thema: “Everybody praise the Lord!” De
avond wordt verzorgd door voltallige band met een koor van 28
enthousiaste zangers!
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waarvan één in Haulerwijk, dit in
samenwerking met Kerk in Actie en
wordt ondersteund door Geloven in
het Dorp (Gezamenlijke Kerken van
Haulerwijk-Waskemeer).
Tijdens deze concerten zal aandacht gevraagd worden voor het
werk van Kerk in Actie, wat in deze
avond wordt toegelicht. Dit wordt
gehouden in Kerkelijk Centrum “de
Oerdracht”, Hoofdweg Boven 77 in
Haulerwijk en begint om 20.00 uur.
Dit zal een mooi spektakel worden
voor jong en oud!

In bos “Ontwijk” wordt op dit moment hard gebouwd aan de faunatoren.
De faunatoren komt op het veldje van de oude doolhof. De toren gaat
onderdak bieden aan diverse dieren en vogels. Te denken valt aan vleermuizen, een uil, zwaluwen enz. Het ontwerp is gekozen uit een wedstrijd
georganiseerd in 2016 onder leerlingen van ‘Tjong®talent’. De toptalenten,
hoog- en meerbegaafde leerlingen uit acht groepen, hebben gedurende zes
weken gewerkt aan het ontwerpen van een faunatoren. Het is een ingenieus ontwerp dat uit verschillende verdiepingen bestaat en de verschillende
diersoorten zorgvuldig gescheiden houdt. Op dit moment wordt in samenwerking met Projectburo N381 en Buro Bakker de toren gerealiseerd.

Voor meer informatie en het reserveren van tickets kunt u terecht op
www.zingenindekerk.nl De entree
is € 5,00, dit bedrag zal ten goede
komen voor het werk van “Kerk in
Actie”. De mensen die het niet zo
ruim hebben en toch willen komen
genieten kunnen contact opnemen
met Rieks de Vries 0516 - 421378.
Een feestelijke, energieke live show,
een verzameling top talenten van
Nederlandse bodem en een boodschap die tijdloos inspireert; een

optreden van Gospel Boulevard
smaakt altijd naar meer! Er worden
vier concerten in het land georganiseerd door Zingen in de Kerk,

Namens commissies Zingen
in de Kerk en Geloven in het Dorp
veel plezier.
Oranjekoekstukjes die roze zijn. Dat
is eigenlijk best logisch als je er
even over nadenkt. In Donkerbroek
trakteren we ons zelf er maar wat
graag op. Stiekem zijn we een stukje
bourgondischer dan je zou denken.

Hoe laat spreken we af? Doe maar
rond koffietijd. In Donkerbroek
is dit een veel gehoorde zin.
Afspreken doen we het liefst met
een bakje koffie er bij. Dat is
natuurlijk best slim, want naast
koffie krijg je ook vaak een koekje.
Maar wat voor koekjes eten we
eigenlijk het meest? Met behulp
van de supermarkt uit ons eigen
dorp presenteren wij met trots:
De Zes populairste koekjes van
Donkerbroek.
Stroop wafels. Lekker groot en je
bent er een tijdje mee zoet. Ideaal
om de kletsgrage buurvrouw even
af te remmen.
Gangmakers. Een lekker smeuïg en
stevig koekje dat bijna lijkt op een
cakeje. En er zit ook nog chocolade

op, als dat geen goede gangmaker is
dan weten wij t ook niet meer.
Verse gevulde koekjes. Een gewone
gevulde koek is al lekker, maar niet
speciaal genoeg voor Donkerbroek.
Wij hebben ze het liefste vers en
klein. Zou dat zijn zodat we stiekem
nog een kunnen nemen?
Eierkoeken. Het meervoud van ei is
eieren. Een oplettende koffiedrinker
zou zeggen dat dit dus een spelfout
is. Echter stamt de eierkoek uit
de middeleeuwen en toen was het
meervoud van ei, eier.
Mergpijpjes. Een zacht koekje met
crème en chocolade. Met wat oefening zijn ze prima met schone vingers te eten. Al zijn ze natuurlijk
om je vingers bij af te likken.

DORPSKRANT DONKERBROEK

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

Donkerbroek weer bij de tijd!
Sinds begin dit jaar stond de klok permanent stil op 12 uur. Maar door
de inzet van een aantal dorpsbewoners is het euvel verholpen en doet
de klok weer zijn werk.
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HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

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

Gerookte vis
Verse vis

Gebakken vis
Zoute haring

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

RINZE KOOTSTRA
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

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

(06) 13012147

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren
• PVC en isolatie
• Etc.

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

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

Hout met FSC keur mogelijk

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
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Ze pikken dan wat voer van wat de
kleine soorten op de grond hebben
gemorst. En om deze vogel te zien
levert dat een prachtig plaatje op
want als je goed bekijkt is het net
een plaatje die doet denken een de
tropische vogels die je wel op de
televisie ziet.

Stuur dit dan naar
beide redacties!
DORPSKRANT:

Vlaamse Gaai

dorpskrant.opehichte@
gmail.com

Latijnse naam: Garrulus Glandarius
Betula Pendula

DORPSSITE:

donkerbroek@gmail.com

Fryske namme: Houtakster

De eerste ervaring die ik met deze
vogelsoort had,was toen ik op de
lagere school zat. Er kwam een
meneer bij ons in de klas (klas5) die
allerlei op gezette dieren had mee
gebracht. Dat was een top middag
want bovendien kon de man zeer
leuk en boeiend vertellen. Zo had
hij ook een opgezette Vlaamse gaai
mee genomen. Daar hield hij een
lang verhaal over. Deze vogel was
een ramp voor andere vogels, hij
roofde alle nesten leeg. Dat vond
hij zo erg dat hij kwam met een
voorstel. Voor elk ei dat jullie van
deze vogel bij mij brengen betaal ik
een dubbeltje per stuk. De eerst volgende zaterdag gingen wij op zoek
langs de boswallen en ja al gauw
hadden we een tiental eieren.

Uw kopij in de krant
en op de dorpssite?

dat was toen nog niet het geval. En
het verhaal dat deze vogelsoort alle
jonge vogels op zou eten klopt ook
niet .Want dat zou betekenen dat hij
maar een paar weken te eten had en
de rest van het jaar omkomen van
de honger, maar wisten wij veel hij
had het gezegd.
Beschrijving
Het is een prachtige vogel om te
zien. Het meest opvallend is wel de
fraaie blauw gekleurde veren in de
vleugels. Sommige jagers doen die
wel in de rand van hun hoed. Verder
de licht bruine kleur die varieert

sterk van lichtbruin tot donkerbruin. Opvallend is ook de zwarte
baardstreep. Ze zijn van kop tot
staart ongeveer 25 centimeter lang.
In april leggen ze 5 tot 7 eieren en
er is maar 1 legsel. De broedtijd
bedraagt van 16 tot 20 dagen. De
jongen blijven dan nog ongeveer
6 tot 8 weken in het nest en worden vervolgens verstoten door hun
ouders. Het nest is vaak te vinden
in dicht struikgewas en is gemaakt
in de vorm van een kommetje. Dan
het aantal van deze soort daar is de
laatste jaren weinig verandering in
te zien. Het meest komen ze dus
voor in bosrijke gebieden en dat is
volgens Vogels in Friesland altijd
zo geweest.
De andere bewoners van het bos
zijn wel blij met deze soort bij naderend onraad geven ze hele schelle
kreten en zo worden de anderen
gewaarschuwd.
Dan het voedsel, het is werkelijk
niet zo erg als ons verteld was.
Gelukkig niet want het grootse deel
van het jaar leven ze van eikels en
beukennoten en andere bosvruchten, ook eten ze wel insecten. In
het voorjaar dan roven ze wel eens
jonge zangvogels en dat is misschien minder prettig maar zo zit
de natuur nu eenmaal in elkaar.

Collecteweek Amnesty
International
5 t/m 11 maart 2017
‘Ik wil alle mensen die zich voor
me hebben ingezet enorm bedanken.
Dank dat jullie door bleven vechten.
Blijf doorgaan met dit prachtige
werk, het vechten voor anderen.’
Yecenia Armenta uit Mexico zat
vier jaar gevangen nadat ze, na
vijftien uur lang gemarteld te zijn,
een moord bekende die ze niet had
begaan. Ze kwam vrij, mede nadat
Amnesty International actie voor
haar voerde.
Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Amnesty
International houdt in 2017 voor de
vijftiende keer een landelijke collecte. In de gemeente Ooststellingwerf
zullen van 5 tot en met 11 maart
2017 tientallen collectanten de
straat op gaan. Vorig jaar werd tijdens de collecte in onze gemeente ruim € 3700 euro opgehaald.
Vorig jaar gingen in heel Nederland
17.000 collectanten langs de deuren
en werd €1,5 miljoen opgehaald
voor het werk van Amnesty.

Op naar het huis van die meneer,
daar aan gebeld en kwam zijn vrouw
bij de deur. Alstublieft wij komen
deze eieren brengen, ja en wij zouden er een dubbeltje per stuk voor
krijgen heeft uw man gezegd. Haar
man was er niet en ze geloofde
ons ook niet en gaf ons maar een
kwartje. Nu zou dat onmogelijk
zijn geweest want alle in het wild
levende vogels zijn beschermd maar

Maar het meest doen ze hun
Latijnse naam eer aan die betekend
eikel graaier. Die verzamelen ze in
het najaar en ze verstoppen ze om
ze in de winter weer op te zoeken.
Die ze niet terug vinden levert een
jonge boom op. Maar als ontdekt
wordt waar ze het verstoppen brengen ze het naar een andere geheime
plaats. Ook zie ik ze bij mij zelf wel
rond de voederplank om scharrelen.

Uw gazon

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
verzurend effect, wat veel mossoorten wel waarderen. Daar
zijn de volgende stappen erg belangrijk om u gazon mos vrij
te krijgen en te houden.

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

Help ik heb mos !!!
Mos in of uit het gazon:
Het is een vervelend probleem, 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

Missie Amnesty
Amnesty International wil een
wereld waarin iedereen profiteert
van de mensenrechten. Om dat te
bereiken doet Amnesty onderzoek
naar schendingen van deze rechten
en voert actie tegen die schendingen.

1. In ons vorige artikel hebben we 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 u PH (zuurheid van de grond )van gazon
te meten. 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 of hoger.
Bemesten met een langzaam werkende gazonmeststof om
de grasgroei te stimuleren. Dit kan met een gazonmest van
Viano, Viano indirecte werking tegen mos, verkrijgbaar via
www.gazonbemesting.nl, is een 100% natuurlijk product.
De micro-organisme 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

Waarom een collecte?
Amnesty is een onafhankelijke
organisatie en neemt voor haar
onderzoek, lobby en actie geen
geld aan van overheden of politieke
groeperingen. Juist daarom is de
opbrengst van de jaarlijkse collecte
van onschatbare waarde voor de
organisatie.
Met het geld dat tijdens de collecte
wordt opgehaald, kan Amnesty haar
werk blijven doen. Voor Yecenia
Armenta uit Mexico en voor talloze
anderen.
Kijk voor meer informatie over het
werk van Amnesty International op
www.amnesty.nl.

Doe méér voor

MOLENS
molenfonds.nl

en tegels en bevat nuttige bacteriën voor de omzetting van
organisch materiaal tot nuttige gazonvoeding en werkt 3
maanden lang.
(Pas op met producten waar als mosbestrijder ijzersulfaat
in zit: dit kan vlekken geven op verharding, stenen en ornamenten en kleding). Niet bemesten direct na het maaien,
of bij nat weer. Geef de meststof de tijd om zijn werking te
doen, 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 mat worden doorgesneden, zo er kan meer lucht
toetreden en regenwater kan makkelijker weg. Verticuteren
geeft het beste resultaat in het voorjaar, in maart en april. In
ons volgende artikel zullen wij verder ingaan op het juiste
verticuteren van uw gazon.
Bij 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 onze mail info@gazonbemesting.nl of per
telefoon 0657869921. Wij zijn graag bereidt u een persoonlijk bemestingsadvies te geven. Tevens is het mogelijk om
meststoffen te bestellen en thuis te laten bezorgen of op
afspraak af te halen.
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drukkerij

Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2
9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

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

eubelstoffeerderij

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

UW ADRES VOOR:
Q
Q
Q
Q
Q

Herstofferen van meubelen
Caravan- en bootkussens
Meubelstoffen
Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.)
Kleinvakartikelen

Q
Q
Q
Q

Buitenmeubelen
Autostoffering
Leer
Brocante

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

www.visser-stoffering.nl

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

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
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Onzichtbaar Donkerbroek!
Op 30 september 2017 zijn we voornemens om in het kader
van ‘500 jaar Ooststellingwerf’ de activiteit ‘Onzichtbaar
Donkerbroek!’ te organiseren. Het idee is door een brede afvaardiging uit het verenigingsleven bedacht en uitgewerkt.
De titel van de activiteit is een
verwijzing naar het bekende VPRO
Tv-programma
‘Onzichtbaar
Nederland’ waarin het verleden van

Nederland op virtuele wijze zichtbaar wordt gemaakt.
‘Onzichtbaar Donkerbroek!’ wordt

een historische fiets- en wandeltocht in en rond Donkerbroek. Op
een dertigtal locaties zullen historische foto’s van ongeveer een
vierkante meter geplaatst worden
die een impressie van het rijke verleden van Donkerbroek geven en
het verhaal erachter. Voorbeelden
hiervan zijn de schans Breeberg, het

NAD-kamp uit WOII, diverse historische panden in Donkerbroek, de
voormalige tramlijn, Huize Ontwijk
en de wandelbos en nog veel meer.
Bij een aantal locaties zal doorlopend historisch filmmateriaal uit de
dorpsarchieven vertoond worden.
Tevens zal er op een aantal locaties
op ludieke wijze nadere toelichting
worden gegeven over de historie van
die locatie.

De tocht is bedoeld voor jong en
oud, voor Donkerbroekemers
maar uiteraard ook de inwoners
van Ooststellingwerf en een ieder
die geïnteresseerd is in de cultuurhistorie van deze regio. De tocht
kan gewandeld worden en gefietst.
Voor de minder validen is er een
bus beschikbaar die langs de route
rijdt. Verbinding door historie is
het motto!

De plaatselijke horeca is nauw De grote lijn voor een prachtige
betrokken in de organisatie. We tocht is inmiddels uitgezet. Zodra
gaan er die dag in Donkerbroek subsidie uit het beschikbare fonds
een gezellige boel van maken. Op wordt toegewezen zal het idee ververschillende locaties komen his- der uitgewerkt en gerealiseerd wortorische marktkramen te staan met den.
(historische) muziek, een (historisch) hapje en
drankje en activitei- Op www.500jaarooststellingwerf.nl
ten zoals b.v. boogvind je alle informatie over
schieten. Op deze
de
aangemelde activiteiten
manier is er onderen roepen we een ieder
weg van alles te beleven.
op onze activiteit te ‘liken’.

De Bazuin in Love
Zaterdag 11 februari heeft het jaarlijks concert van chr.
Brassband De Bazuin plaatsgevonden. In een goed bezette sintrumtsjerke in Donkerbroek begon om 20.00 uur het concert.
De muzikale leiding was in handen van Sijtze van der Hoek.
De Bazuin startte met Queens Park
Melody. Met een beetje fantasie
loop je zelf door een stadspark en
geniet je van het voorjaarszonnetje. Iedereen werd welkom geheten door de presentatrice van de
avond, Martha Veenstra. De Bazuin
ging door met Shalom. Een vrolijk
stuk in 3 delen met verschillende
Israëlische volksliederen. Het volgende stuk was een rustig koraal,
make me a channel of your peace.
Een koraal van het Leger des Heils.
In Nije Dei was het volgende nummer. Bij iedereen bekend van de
Kast. In het publiek werd dan ook

zacht meegezongen. Na Love changes everything en the Rose was
het tijd voor All you need is Love.
Dit nummer kon natuurlijk op een
avond over de liefde niet ontbreken.
Voor iedereen herkenbaar, mede ook
door het gelijknamige programma
van Robert ten Brink.
Vervolgens was het de beurt aan
Reboelje. Reboelje is het jeugdkorps
waar jonge muzikanten van 7 tot 17
jaar samen spelen. Ze staan onder
leiding van Willem Hoekstra. Iedere
maandag wordt fanatiek door de
jeugd geoefend. Het was dan ook

een prima uitvoering. Vooral de
kabouterdans met een mooie presentatie op de beamer viel bij het
publiek in de smaak.

twee mooie bruiden. Een mooie
afsluiting van de avond. Het publiek
heeft genoten van een prachtige
avond.

Na de pauze ging de Bazuin door
met de mars Barnard Castle. Daarna
werd leafde gespeeld. Een mooi stuk
uit de friese film Nynke. Na Heal de
World van Michael Jackson was de
solist van de avond aan de beurt.
Gerrit Oldersma speelde Sorry van
Kiteman. Een fantastische solo
op de trompet. Niet een alledaags
instrument in een brassband. Maar
het paste allemaal prachtig. Echt
genieten!

Voor een mooie foto-impressie van
de avond verwijzen we graag naar
onze facebookpagina.

Think of me, Rood van Marco
Borsato en Crazy little thing called Love stonden daarna op het
programma. Als afsluiter speelden
de jongste jeugdleden nog eenmaal
samen met de Bazuin. Marry You
van Bruno Mars. Willem Hoekstra
was de dirigent en werd verleid door

ADOPTEER EEN PUP

De komende tijd heeft De Bazuin
weer van alles op het programma
staan. De potgrondactie op zaterdag
11 maart en we gaan met Reboelje
en het ‘grote’ korps in april naar het
Gouden Spiker Festival. Like onze
facebookpagina dan blijf je van alles
op de hoogte.

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL
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Mjumsterwei 16 - 9243 SK Bakkeveen
tel. 0516 541493

www.dundelle.nl / info@dundelle.nl

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

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

. . . . . . . . . .

€ 1,25/m

. . . . . . . . . .

€ 1,20/m

. . . . . . . . . .

€ 0,42/m

PLAATMATERIAAL
OSB-3 platen, dikte 9 mm, plaatafmeting 2800*1198
mm: per stuk € 11,00 (voorraad)
Underlayment platen, plaatafmeting 2440*1220 mm: per
stuk € 28,00 (voorraad)
Op aanvraag meerdere kopmaten, plaatmateriaal,
gipsplaten, isolatie leverbaar

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

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

. .

€ 1,00

Bestellingen of prijsaanvragen per mail naar:
info@handelsondernemingvisser.nl
of telefonisch maandag t/m donderdag vanaf 17.00 tot
21.00 uur mogelijk, vrijdag en zaterdag gehele dag

Midgetgolf Dúndelle

Openluchtzwembad

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

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

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

(Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig)

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!

Doe mee met de gratis
cursus Politiek Actief!
Vraagt u zich wel eens af hoe beslissingen
worden genomen in de gemeenteraad? Denkt
u wel eens dat u dat beter zou kunnen? Of
wilt u iets voor elkaar krijgen bij de gemeente, maar weet u niet hoe? Volg dan gratis de
cursus Politiek Actief!
De cursus start op maandag 18 maart.
Aanmelden kan tot vrijdag 1 maart bij
Mirjam van Bergen, de raadsgriffier van
Ooststellingwerf, via m.vanbergen@ooststellingwerf.nl.
Programma
In de cursus Politiek Actief vergroot u uw
theoretische kennis over de lokale politiek en
verbetert u uw vaardigheden, zoals debatteren. Daarnaast bezoekt u een gemeenteraadsvergadering. De cursus start op dinsdag 14
maart en bestaat in totaal uit vier bijeenkom-

sten, met elk een ander thema:
Dinsdagavond 14 maart: wat is de gemeente
door de burgemeester
Dinsdagavond 28 maart: wat doet de gemeente door de gemeentesecretaris en ambtenaren
Dinsdagavond 2 mei: wat doet de gemeenteraad door raadsleden en de raadsgriffier
Dinsdagavond 23 mei: bijwonen raadsvergadering
Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd
geraakt dat u zich in 2018 kandidaat stelt als
raadslid!
Meer informatie
Met vragen over de cursus kunt u terecht
bij Mirjam van Bergen, raadsgriffier bij de
gemeente Ooststellingwerf via m.vanbergen@
ooststellingwerf.nl of 0516-566299.
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Fokkerij succes uit Donkerbroek
Onlangs is de heer G. Schievink onderscheiden door het KWPN
tijdens de centrale hengsten keuring in De Brabanthallen in
‘s-Hertogenbosch. Het door hem gefokte paard Stefano behoort
tot de beste 150 paarden ter wereld!

keur aansprekend is, bezien vanuit ras, adel en kwaliteit.
Ook de moeder van Stefano, Grasia
is door Schievink zelf gefokt. Zij
is 28 jaar geworden en inmiddels
overleden. Stefano heeft hij twee
jaar bij de moeder gehouden en 16
jaar geleden verkocht aan een paardenbedrijf. Via via is deze hengst
in de hoogste klasse grand prix
dressuur terecht gekomen en tijdens Nederlands kampioenschap
als derde geëindigd. Hierna is hij,
inmiddels acht jaar oud, door de

Aardappelstoommachine
In de vooroorlogse jaren 1937/1938
ontwierp J. Ensink uit Hilversum,
ooit begonnen met een ijzergieterij,
een aardappel-stoommachine. Het
was een verrijdbare pijpketel met
een houten ton. Later werd een
ijzeren ton gebruikt. De aardappelstoommachine werd geleverd aan
landbouwbedrijven en was bestemd
om op het land afgekeurde aardappeloogsten tot pulp te koken.
De pulp werd daarna in kuilen
gestort, aangelopen en afgedekt en
diende later als wintervoeding voor
het vee. In het westen van Nederland
ging het vooral om de aardappelvelden die door inundatie werken
( onder water gezet land als verdediging tegen de bezetter) onder
water waren gekomen waardoor de
oogst ongeschikt voor consumptie
was geworden. Aan de constructie
werd meegewerkt door de Hogere
Landbouwschool in Wageningen.
De ketels werden ter plaatse van
de aardappelvelden gestookt met
turf of kolen. Na het bombardement van Rotterdam in 1940 waren
het militairen, toegevoegd aan het
Rijksbureau voor voedselvoorzie-

eigenaar aan Amerika verkocht.
Daar wordt hij nu bereden door
Beatrice Marineau, een uitstekend
rijdster. Zij doet dressuur in de
hoogste klasse met hem en rijdt
vele internationale wedstrijden.
Afgelopen jaar door wedstrijden
in Oostenrijk, Denemarken en
Duitsland is zij met Stefano in de
hoogste ranking geëindigd. Omdat
Schievink de fokker is werd hij dus
uitgenodigd samen met ongeveer
30 andere Nederlanders voor deze
onderscheiding in Den Bosch die
bestaat uit een mooie oorkonde en
een leuke envelop. Dit in aanwezigheid van zo’n 3 á 4 duizend
bezoekers.

50 jaar Donkerbroek
in het nieuws

Schievink vertelt nog een leuke
anekdote: “ toen ik Stefano wilde
verkopen heerste hier mond en
klauwzeer. Het was een heel gedoe
om een dier te verkopen. Samen
met mijn zoon en kleinzoon ben
ik toen met Stefano in de paardenaanhanger naar een dierenarts
in de Hoeve gereden. Daar zijn
36 röntgen foto's gemaakt en alles
was prima in orde gelukkig. Op de
terugweg kwam er plotseling een
motoragent naast ons rijden. We
zaten alledrie niet in de gordels,
dus ik dacht:” daar gaat m'n winst”.
Maar hij wilde alleen zien wat we
in de aanhanger hadden. Koeien
en schapen mochten niet
vervoerd worden. Toen we
ons paard lieten zien met
de papieren van de dokter
erbij mochten we gelukkig weer doorrijden. Hij
had niet gezien dat we
niet vast zaten!”

De heer Schievink heeft heel lang
paarden gefokt. Hij heeft een KWPN
(Koninklijk Warmbloed Paarden
Nederland) paard gekruist met
een Trakener hengst met de naam
Gribaldi.
KWPN: Hoewel iedere fokrichting
haar eigen aanvullende doelstellingen kent, worden álle paarden
in eerste instantie getoetst aan
het algemeen KWPN fokdoel , dat
gericht is op:
- Het fokken van een prestatiepaard dat op Grand Prix-niveau
kan presteren ;
- Met een constitutie dat langdurige bruikbaarheid bevordert;
- Met een karakter dat de wil en
de mogelijkheid ondersteunt en
mensvriendelijk is;
- Met een functioneel exterieur en
een correct bewegingsmechanisme, ter ondersteuning van goede
prestaties;
- Met een exterieur dat bij voor-
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ning in oorlogstijd, die aan Ensink
de opdracht gaven om razendsnel
de aardappelstoommachines om
te bouwen tot kooktoestellen voor
gaarkeukens voor het Nederlandse
volk. De Ketels werden hiervoor vertind. Zo’n zelfde machine was ook
in het bezit van de firma Teijema.
Volgens Hette Teijema waren hun
machines gemaakt door een firma

Verder vertelt hij dat van
dezelfde moeder Grasia,
drie
paarden
naar
Engeland zijn gegaan,
één naar Egypte, één
naar Schotland en ongeveer tien in Nederland zijn
gebleven. Heel toevallig is dat hij in
dezelfde week van de onderscheiding ook bericht kreeg dat een door
hem gefokt paard Hummer, 4 jaar,
kampioen dressuur van Gelderland
is geworden. En in diezelfde week
werd ook Gideon, 5 jaar, van dezelfde moeder, reservekampioen van
Limburg.
Het is duidelijk: Vanuit Donkerbroek
heeft een heel aantal prachtige
paarden zich verspreid over heel
de wereld.
uit Appingedam. De firma Teijema,
begonnen in de molen aan het ’t
West, verhuisde later naar het dorp
op het terrein achter Pand 2 waar
de brandstoffenhandel van De Groot
werd overgenomen en dus verder
ging als veevoeder en brandstoffenhandel. Nog weer later verhuisde de
firma Teijema naar het pand waar
nu de firma Kootstra in gehuisvest
is en bouwde een loods aan de
Schapedrift. In deze loods vinden
we nu Stichting Boat.

Eén van de vier aardappelstoommachines van de Firma Teijema
1943/1944 (Foto uit familiearchief familie Teijema).

Friese Koerier 17 februari 1967

Snertactie 8 april gaat niet door
Op 8 april heeft Haule 's morgens haar jaarlijkse rommelmarkt waarbij
een groot deel van het dorp betrokken is. Geen goed uitgangspunt voor
een geslaagde snertactie. Dorpskrant Haule heeft aangeboden om hun
actie van 18 maart aan onze stichting “snertactie Donkerbroek” te geven
in ruil voor een actie komend seizoen. We willen daar graag gebruik
van maken en Dorpskrant Haule hartelijk bedanken voor de geboden
oplossing. Dus 18 maart de laatste snertactie van dit seizoen ten bate
van Stichting Snertacties.
Firma W. Teijema had in 1943 en
1944 in totaal vier van deze aardappelstoommachines met de nadruk
op “had” Eén van de machines werd
door de Duitse bezetters in beslag
genomen om als gaarkeuken ingezet te worden in het westen van het
land.
Boeren die gebruik maakten van
de aardappelstoommachines, kregen hier het personeel van de firma
Teijema bijgeleverd om de machine
te bedienen. Voorwaarde was echter
dat het personeel kost en inwoning
geboden werd gedurende de tijd dat
men bij de boer aan het werk was.
Hette Teijema die later met zijn 2
broers het bedrijf overnam, was in
deze tijd een jongen van ongeveer
8 jaar en weet zich te herinneren
dat er door de jeugd nog wel eens
gekookte aardappel gesnaaid werd,
afgepeld en daarna opgegeten werd.
Volgens Hette smaakte dat prima.
De machines van Teijema werden
gestookt op steenkoolbriketten van
tien kilo. Deze briketten waren ook
zeer gewild bij een onbekende inwoner van Donkerbroek die regelmatig
even langs kwam om de warmte van
deze briketten te testen in vermoedelijk zijn eigen kachel.

Gekookte etenswaren voor het vee
was al veel langer in gebruik. Dit
werd met behulp van zogenaamde
“sopketels” gedaan. In zo’n ketel
van ongeveer 100 liter kwamen
van allerlei zaken zoals aardappels,
graan enz. Boeren in Staphorst vonden die ketel ook wel handig om de
was er in te koken Na WO II raakte
dit uit de mode omdat toen o.a. biks
als krachtvoer werd gebruikt.
Rest nog wel een paar vragen:
1. In het westen van het land werden
de half verrotte aardappels gekookt
en ingekuild. Hoe zat dat eigenlijk
in de omgeving van Donkerbroek ?
Volgens de vader van Koert Donker
moest er een deel van de aardappels
aan de bezetter geleverd worden,
een deel mocht behouden worden
als pootgoed. Ging dan dat overgebleven deel op aan veevoer terwijl er
natuurlijk in die tijd best behoefte
aan eten was.
2. Wat was het voordeel van het
inkuilen van gekookte aardappelen
ipv rauwe aardappelen. Verrot dat
niet erg snel ?
Als u de antwoorden op voorgaande
vragen weet kunt u mailen met:
dorpskrant.opehichte@gmail.com
of bellen met 0516- 491897.

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

FEBRUARI 2017

16

Centrale verwarming
Water & Sanitair
Dakbedekking
Gasinstallaties
Zonnepanelen
Onderhoud
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
Tel. 0516 - 42 15 10
info@devegt.nl

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

Voor al uw:

h Renovatie

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

www.devegt.nl

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

h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk

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

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

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

Friso
Zekerheid
eenonafhankelijk
onafhankelijk kantoor
metmet
verschilFriso
Zekerheid
is iseen
kantoordat
datonderhandelt
onderhandelt
verschil-

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

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

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

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

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
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Medailles voor SV Donkerbroek
bij eerste wedstrijd
Het acroseizoen is begonnen! Op zaterdag 28 januari jl. kwam
de D/E-lijn van SV Donkerbroek in actie in sportcentrum
Drachten.

Voor hen was dit de eerste plaatsingswedstrijd. Negen teams deden
deze dag mee. Twee trio’s E-instap,
één duo E-instap, één duo E-plus,
één trio E-junior, twee duo’s
D-junior en twee trio’s D-junior.
Voor sommige sporters was dit de
eerste keer en was het toch wel wat
spannend. Alle meiden draaiden een
mooie oefening.
Vandaag mochten voor drie
teams medailles mee naar huis.
Bij de E-instap behaalden Veerle
Daling, Chanel Veldhuizen en Eva
Koopmans de bronzen medaille.
Riann Horrel en Charlotte Suurd
behaalden eveneens brons bij de
D-junioren. Een prachtige gouden
medaille was er voor D-junioren trio
Wietske Nicolaij, Esmée Koster en
Xante Anbergen.
11 en 12 februari zijn de volgende
plaatsingswedstrijden voor deze lijn,
maar eerst komt de C-lijn zaterdag
4 februari in actie.

C-lijn team in Heerenveen
Voor ons C-lijn team is na vele maanden van trainen het wedstrijdseizoen ook begonnen. Zaterdag 4 februari jl. mochten duo Linda de Boer
en Yente Flameling 's ochtends al vroeg naar Heerenveen. Twee oefeningen draaien ze op dit niveau: een balans- en een tempo-oefening.
Beide oefeningen waren mooi om te zien. Alle teams in deze categorie
deden het goed en de uitslag was spannend. Uiteindelijk behaalden
Linda en Yente met 43.7 punten een negende plaats. 25 februari is hun
volgende plaatsingswedstrijd.

OPROEP
Het is dorpskrant Op ‘e Hichte
(gelukkig) gelukt nieuwe bestuursen redactieleden te werven. Zou dit ook
bij SV Donkerbroek kunnen slagen? Ook wij zijn namelijk
op zoek naar een aantal enthousiaste vrijwilligers!

Valentijnscup
Weinig slaap, zere voeten, dikke enkels en een lijf die een paar
dagen nodig heeft om weer bij te komen. Iedereen doet het met
veel liefde en het is het allemaal waard als je dan zo’n weekend
als de Valentijnscup neer kunt zetten!
De juryleden, jurymeisjes, medaillemeisjes, tijdswaarnemers, vrijwilligers, deelnemers en projectgroep,
iedereen is het erover eens: dit
weekend was puur genieten!
Kinderen maakten de ouders dol,
omdat ze eigenlijk het hele weekend
wilden blijven. De Engelsen willen
alvast het hotel voor volgend jaar
boeken om dan met de hele vereniging te komen.

De volgende editie wordt een hele
uitdaging voor de projectgroep. Dan
is er het 10-jarig jubileum! Ideetjes
en plannetjes zijn al in werking
gezet, maar eerst nagenieten van dit
geslaagde Valentijnsweekend.
Binnen onze vereniging waren er
meerdere medailles behaald.
Bronzen medailles voor Eva
Koopmans, Veerle Daling en
Chanel Veldhuizen (E-instap) en
Tess Offringa en Wietske de Klein

(A-pupillen).
Zilver was er voor Lynn vd Heide,
Renske Hulst en Evelyn de Boer
(E-instap) en Ilse d'Hont en Kristel
Klooster (E-instap).
Goud voor Sanne Kastelein en
Renske de Jong (E-plus), Lobke
Klos, Romy Sluijmer en Kuna
Vlasma (E-junior), Yente Flameling
en Linda de Boer (C-lijn), Elin
Bergsma en Nina van Roon (B-lijn)
en ook ook voor combiteam met
AcroAcademy Anna Koster en Robin
Hooijenga (A-pupillen).
Voor een volledig overzicht van
winnaars en foto’s kijk op de site
van gymnastiek SV Donkerbroek
en de Facebookpagina van de
Valentijnscup. Voor foto’s van de
zondag kunt u kijken op de site van
Jan de Koning en van zaterdag op de
site van Henk Dijkstra.

Houdt u ervan de handjes te laten wapperen en heeft u een dagdeel
per week tijd iets te doen voor onze vereniging? De “maandagmorgen-ploeg” heeft dringend versterking nodig. De groep bestaat op dit
moment alleen uit mannen; vrouwen zijn echter meer dan welkom!
Deze groep mensen zorgt er bijvoorbeeld voor dat de binnenzijde
van ons clubgebouw schoon gehouden wordt en er zo nu en dan
een likje verf op de deuren en kozijnen komt. Ook de bosjes rondom
de velden worden door deze mensen gesnoeid en de reclameborden schoongehouden. Kleine klussen op het gebied van elektrisch,
loodgieterswerk en timmerwerkzaamheden worden door deze groep
mensen geklaard. Kortom, deze mensen zorgen ervoor dat alles er
uitziet als een plaatje.
Verder hebben we op korte termijn 5 à 7 mensen nodig, die gezamenlijk de kantinecommissie vormen. Deze groep mensen zorgt voor de
inkoop van de benodigde producten, houdt een financiële administratie bij, zorgt er voor dat de aangewezen kantinemedewerker tijdig in
het bezit van de “tas” komt etc.
In Donkerbroek zijn veel vrijwilligers actief; mensen die
zich betrokken voelen bij ons
dorp. Ongetwijfeld zijn er
ook nog mensen in het dorp,
die zich betrokken voelen bij SV
Donkerbroek.
Is dit iets voor u? U kunt zich aanmelden op
tel.nr. 0516-492028.

Damclub Donkerbroek
In de vierde ronde kreeg
Donkerbroek SDC Sneek 2 op
bezoek.

hartstichting.nl

Germ Poortinga speelde een prima
party tegen B. Baarda en bracht
daarmee Donkerbroek aan de leiding. Het duurde niet lang want
L. Snyder verloor van D. de Leeuw.
H. Hoks kwam twee stenen achter,

maar sleepte er remise uit tegen
J. Sloot. Op het tweede en derde
bord werd een spannende strijd
gevoerd tussen B. van Ek tegen
G. Harkema 1-1 en J.D. Klooster
tegen J. Faber werd ook 1-1. J.
Klooster moest ondanks taai verzet
z’n meerdere erkennen tegen R.
Harkema. Eindstand: DonkerbroekSDC Sneek 2 5-7.

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

FEBRUARI 2017

18

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

OEDS DE JONG MACHINES
OEDS DE JONG

Mobiel: +31(0)6-11358064

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

WWW.OEDSDEJONG.NL
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

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Telefoon 0516-480895

Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

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

OPGERICHT

Competitie 2016/2017

De korfbalpalen staan hexadiagonaal opgesteld.
Twee en een Halve Meter
F1.
Het eerste punt is binnen !!! Bijna 2
punten, maar de slotminuten van de
derby met LDODK F2 waren bloedstollend en het hadden er daarom
ook nul kunnen zijn. De punten
werden na het 10-10 gelijkspel dus
gedeeld. Er zullen meer punten volgen. Dat staat als een punt boven
water.
Drie Meter-1
E2:
De E2 viert op 4 februari een grootse overwinning op Noordenveld :
14-3. Maar moet een week later
z’n meerdere erkennen in koploper
Harkema: 13-2. Dat dan weer wel.
Maar nog steeds keurig in de middenmoot. Klasse.
E1:
De E1 worstelt met zichzelf. En dat
is op zo’n jonge leeftijd ‘nait goud’.
We motte er hard aan trekken om
de boel weer op de rails te krijgen.
Drie Meter-2
D2:
En de volgende opsteker: De D2
pakt op 11 februari jl. de eerste
overwinning van het seizoen!
Hulde. Slachtoffer is ‘de oude club
van coach Johan Frits’ Wordt Kwiek
uit Jubbega. Uitslag 6-2. Nogmaals
hulde. (de coach van Wordt kwiek
is een dag later bij de wedstrijd van
LDODK 1 nog steeds van slag. Maar
gebroederlijk wordt de wedstrijd
nogmaals geanalyseerd. Alweer
hulde.
D1:
De D1 won op 4 februari jl. de thuiswedstrijd tegen Thrianta D1 in de
strijd om de 2e plek. (6-4). Een week
ervoor was er in Emmen tegen koploper EKC2000 geen eer te behalen.
Tegen Elko E1 afgelopen zaterdag
een spannende en mooie pot korfbal. Donkerbroek D1 leidde bij rust
met 2 doelpunten voorsprong. Maar
die voorsprong was na de pauze snel
verdampt. En dus keken ze de gehele 2e helft tegen een achterstand
aan. Dit kon niet meer worden goed
gemaakt (8-9).
Publiek was opnieuw de grote winnaar. De coach van Donkerbroek
teleurgesteld.
Drie en een Halve Meter
Aspiranten B.
Hier stond een mooi stukje hoogwaardige literatuur van derden wat
de frustratie van de coach van B1
mooi vertaalde. Schrijver dezes
heeft gemeend dit te moeten censureren. No sa. Nog 3 wedstrijden
te gaan.
Zeven meter –> 8 meter!!
Zorgen om lijfsbehoud zo maar
opeens bij de senioren 1 !! En dat
eigenlijk door het onverwachte verlies tegen Leeuwarden. Maar ook de
(onverwachte) winst van de concurrentie. Het is zaak DES onder ons
te houden. En toch waren er beste

prima wedstrijden bij tegen de koplopers. O.a. tegen Koru werd een
prima pot gekorfbald, maar waren
de laatste minuten funest (12-14).
En ook tegen WSS een prima pot
die helaas niet winnend kon worden
afgesloten.
De senioren 2 van Donkerbroek/
VZK verrasten deze keer vriend en
vijand door van WSS 2 te winnen!
Ze behoren dus eigenlijk niet op de
1 na laatste plaats te staan. Maar de
feiten …..
De senioren 3 doen het verbazingwekkend goed. Met op dit moment
de 2e positie in de poule.
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Poiesz
De Poiesz-actie is weer gaande.
Samen met de afdeling gym hebben we een koker in het filiaal
Oostenburg in Oosterwolde. U
weet het: met de opbrengst worden de jeugdactiviteiten financieel ondersteunt. Ditmaal word
de opbrengst dus eerlijk gedeeld.
Verdubbel de opbrengst!!!
naar bovenstaande wedstrijd in de
Korfbal League (de nederlansche
korfbal eredivisie) geweest op zondag 12 februari jl. Zij waren getuige van een zeer onderhoudende,
prachtige wedstrijd. Eigenlijk kwam
je ogen te kort om alle akties in
alle hoeken van het veld te volgen.
LDODK kwam als betere uit de rust,
maar kon 10 minuten voor tijd de
24-20 voorsprong niet beet houden.
Koog Zaandijk won met 27-29.
Youtube
De Donkerbroek D’s zijn op YouTube
te zien in een promo-filmpje voor de
RABO-bank sponsoractie. Grappig.
Webside
Voor wedstrijdprogramma zaalcompetitie, up-to-date standen, en heul
veul foto’s van het KorfbalKamp
2016 naar www.korfbaldonkerbroek.
nl
Facebookpagina
Sinds kort in de lucht : De
Facebookpagina van korfballend
Donkerbroek. www.facebook.com/
SV-Donkerbroek-afdeling-korfbal.
Nog sneller info de weide wereld in.
Beheerder is Robin van der Veen.
Over 1 maand zoeken we de groene
weide van sportpark Ontwijk weer
op. Glutenvrij(?)

Tussenstanden
Zaalcompetitie 2016-2017
(verwerkt t/m 13-02-2017)
Pupillen F1
Lemmer F1
Harich F2
Westergo F1
SCO F2
LDODK F2
Oerterp/VKC F2
Donkerbroek F1

8
9
9
7
8
9
10

16
12
12
7
6
6
1

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

9
7
9
8
8
9
8

18
14
10
8
3
3
2

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

11
10
9
9
8
9
8

20
15
11
10
4
4
0

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

10
8
9
8
9
8
8

18
14
10
8
6
2
2

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

11
8
10
8
9
9
9

22
11
10
9
6
4
2

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

10
11
9
8
8
7
9

15
13
11
9
6
5
3

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

12
12
12
12
12
12
12
12

20
19
16
15
8
7
7
4

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

10
10
10
11
11
10
10

20
13
12
10
9
5
3

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

7
10
9
9
11
11
9

14
13
12
9
8
6
4

Programma
korfbal
t/m 18 maart 2017
(Wijzigingen voorbehouden

LDODK 1 - Koog Zaandijk 1 –
pupillen D Donkerbroek
De pupillen D zijn met hun coaches

Zaterdag 4 maart:
Sios/SCO B2 - Donkerbroek B1
SCO D1 - Donkerbroek D1
De Walden E2 - Donkerbroek E2
Zondag 05 maart:
Donkerbroek/VZK 3 – Kinea 4
Donkerbroek/VZK 2 – De Pein 2
Donkerbroek/VZK 1 – De Pein 1
Zaterdag 11 maart:
Donkerbroek D1 – Vitesse (Be) D2
Donkerbroek D2 – Thrianta D2
Stadskanaal E1 - Donkerbroek E1
Flamingo’s E4 - Donkerbroek E2
Donkerbroek F1 – Harich F2
Zondag 12 maart:
HHCombi 1 - Donkerbroek/VZK 3
Dio 2 - Donkerbroek/VZK 2
OKO/BIES 1 - Donkerbroek/VZK 1
Zaterdag 18 maart:
Donkerbroek B1 – SIOS/SCO B2

14.35 uur
12.10 uur
10.30 uur
11.30 uur
12.45 uur
14.00 uur
16.00 uur
15.00 uur
15.00 uur
09.00 uur
14.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
14.00 uur
14.50 uur

Korfbaljarigen
in maart
07-03 Kiana Dominguez Morales
10-03 Linda de Boer
12-03 Fardau Nijholt
16-03 Mirte Tenge
26-03 Brenda Oosterloo
27-03 Luna Couperus
29-03 Hiske Houwing
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Drukwerk
Heeft u
iets
te vieren?
Voor al uw verhuis-, geboorte-,
trouw- en jubileumkaarten,
rouwdrukwerk, liturgieën,
logo ontwerp, huisstijlen, briefpapier,
facturen, enveloppen, visitekaartjes,
brochures, magazines, kranten,
kalenders, reclameborden!

bvk

„Stap es in”

GRAFISCH
VORMGEVER

regelt het graag voor u met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq, koffietafels,
bittergarnituren
en
ontbijt bezorgen!
nd inform
e
jv
li
b
ij
r
v
u
t
a
a
L

eren!

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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

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

Koelkasten

VOORVERKOOP ZONWERING
Koop deze maand een zonwering
en krijg een gratis motortje op uw
zonwering!
bij bestellen VOOR 31 maart 2017.
Vraag naar de voorwaarden!

QUALITY PARKET GW SMITWEG 4 DONKERBROEK
www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl

