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Dubbel genieten van de Kerstpuzzel
Voor de winnaars van de Op’e
Hichte kerstpuzzel was het
dubbel genieten. Naast het
plezier van het puzzelen kregen zij beiden ook nog eens
een snackbon van Stap es in.
Er waren natuurlijk meer mensen
die de juiste oplossing voor de kerstpuzzel hadden ingestuurd. Daarom
werden er door de burgervader van
Donkerbroek, Sietse Dijkstra, twee
winnaars aangewezen. Dit jaar was
de puzzel best pittig.
Sjoerd van der Weide geeft eerlijk
toe: “Mijn vrouw Riemke begint
altijd met de puzzel en de antwoorden die dan nog open blijven maken
we dan samen af”.
Ook winnares Martha Veenstra
maakt de prijs niet alleen op. “Mijn
kleinkinderen boden gelijk al aan
om daar mee te helpen”, vertelt ze.
Wij hopen dat u ook weer plezier
aan de puzzel heeft beleefd.
Dan rest ons alleen nog de oplossing bekend te maken: Van mooie
kopij worden we blij. Ook in 2019
maakt u ons daar weer erg blij mee!

Boem, knal,
dat was 2018 al!
Oudejaarsdag worden traditioneel de melkbus weer tevoorschijn
gehaald. Maar dan niet uit nostalgisch oogpunt maar voor
een hoop geknal. Een beetje water een brokje carbid
en een vlam achter de bus en de deksel vliegt met
donderend geweld door de lucht. Zeker nu
gewoon vuurwerk steeds verder aan banden
wordt gelegd blijkt carbid schieten nog
steeds erg populair in Donkerbroek.

Waardering
Een oudejaarsvereniging is een
zegen voor het dorp Donkerbroek.
Zo ook onze Nachtdravers voor
Donkerbroek. De jaarwisseling is
het hoogtepunt van het jaar. Maar
daar gaat veel aan vooraf.
Na de zomervakantie begint hun
seizoen met vergaderen, gezellig
samenzijn en brainstormen wat
er dit jaar weer rondom de jaarwisseling wordt georganiseerd. De
enveloppen worden rondgebracht
en gehaald. Rond 5 december verschijnt de grote kerstboom feestelijk verlicht nabij Restaurant Het
Witte Huis bij de ingang van ons
dorp. De Nachtdrachtdravers, ze
werken rustig naar het hoogtepunt van het jaar, de jaarwisseling.
De oudejaarsdag begint vroeg in
de morgen met de stunt. Dit jaar
aandacht voor de verkeersdruk op
de Herenweg. Een onderwerp dat
bewoners aan de Herenweg zorg
geeft. En niet alleen de aanwoners
maar de zorg leeft bij vele dorpsgenoten. Super gedaan. Daarna
is er aandacht voor de ouderen
in ons dorp. Een presentje wordt
rondgebracht en bij vele deuren
wordt aangebeld. Hierna volgen
de ochtend voor de ouderen en
de middag voor de kinderen. En
dan op de vroege ochtend in het
nieuwe jaar de presentatie aan
de Schapendrift. Geweldig wat
een energie bij deze jongelui. De
Klokkenluider ziet de creativiteit
om elk jaar maar weer met iets
nieuws te komen. Maar ook de
betrokkenheid van de jongeren
bij het dorp en haar leefbaarheid.
Presentjes voor organisaties of
verenigingen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Ouderen die verwend worden met
aandacht en gezelligheid.
Maar ook de onderlinge samenwerking. Samen doelen stellen
en vooral ook verantwoordelijkheid durven dragen. En dan de
wijze hoe ze zich presenteren
in de media bij Omrop Fryslân.
Bravoure, ondeugend en lef maar
vooral met betrokkenheid naar het
dorp.
Laten we hopen dat veel van deze
Nachtdravers in Donkerbroek blijven wonen. De Klokkenluider zou
er blij mee zijn. Want deze jongeren kunnen straks best eens de
nieuwe bestuurders van dorpsbelang, de sport, de ouderraad van
school, de kerk of welke vereniging dan ook zijn. De oudejaarsvereniging als kweekvijver voor
toekomstige bestuurders. Dus
Donkerbroek wees blij met deze
jongeren. En daarom stelt De
Klokkenluider voor om volgend
jaar op de wagen de Nachtdravers
zelf de mannen en vrouwen van
het nieuwe jaar 2020 te maken.
Het is hun gegund.
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FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever
dit schriftelijk in bij Wilma Verlaan (Herenweg 39)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Op 2 januari 2019 overleed in Heerenveen op
76-jarige leeftijd onze oud-buurtgenote

Betty Bruggen-Douwstra
Gedurende vele jaren woonde zij bij ons
op de Vosseheer.
Wij wensen haar kinderen, kleinkind, vrienden
en kennissen kracht toe bij dit verlies.
Buurtvereniging de Vossewal, Donkerbroek

Altijd optimistisch ging je vol voor het leven,
maar het ging niet meer.
Je was nog zo graag gebleven.

Jantsje Nijholt-Donker
Zolang ze kon was ze er altijd bij op de buurt.
We zullen haar missen.
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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

Snertakties
2019
De stichting snertacties heeft
de data voor het nieuwe
seizoen vastgesteld (onder
voorbehoud) en deze kunt u
dan ook alvast in de agenda
noteren. De data zijn:

UITVAARTVERENIGING
DRAAGT ELKANDERS LASTEN
DONKERBROEK
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

2 februari Chr. Brassband
de Bazuin
23 februari IJsclub Haule
en 16 maart HOP
oudejaarsvereniging Haule

We wensen Koert en de familie veel sterkte toe.
Buurtvereniging Westkapelle

Wy bin fertrietlik no

Jantsje Nijholt – Donker

WAAR REN
JIJ MEE?

Dit libben loslitte moast
leave frou fan ús lid Koert Donker
Wy winskje Koert en de oare famylje
in protte sterkte mei dit ferlies

GA NAAR
RENTEGENKANKER.NL

Toanielselskip Spilersnocht
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VERKRIJGBAAR BIJ:

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

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

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

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
Thuis in de beste zorg

www.friesewouden.nl
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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
22 februari 2019
Kopij inleveren kan t/m
17 februari 2019
Bezorging:

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

Inleveren kopij:

Digitale kopij kunt u aanleveren
tot en met zondag 17 februari 2019
op het volgende mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Affiche/poster:

De vereniging die een activiteit
wil aankondigen in de vorm van
een affiche/poster betaalt €15,tenzij naderhand een verslag van
de activiteit naar de krant wordt
gezonden.
De bedragen kunt u overmaken op
IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11
o.v.v. Broekje c.q. Familiebericht
en uw naam.
Inleveren kan bij Wilma Verlaan,
Herenweg 39. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke
aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende
met publicaties in dorpskrant “Op’e hichte”. Op alle
in deze krant gepubliceerde advertenties en 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.

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

Uitje van de Zonnebloem
afdeling Haulerwijk e.o.
Op 13 december was het zover. De
zonnebloem afdeling Haulerwijk
e.o ging naar de Orchideeën hoeve
in kerstsfeer.
Onderweg verzamelen we een bus
vol gasten die opstappen op verschillende plaatsen. Daarna gaan we
de grote weg op naar Luttelgeest.
Daar aangekomen krijgen we eerst
koffie en thee met gebak. De binnenkomst is al prachtig.
Na een korte uitleg kunnen we met
de gasten door de prachtige kassen
in kerstsfeer en naar de kerstmarkt.
De Orchideeën hoeve bestaat al erg
lang en is begonnen als Orchideeën
kas die open werd gesteld voor
publiek.

Tegenwoordig is er zoveel bij
gebouwd. Een vlindertuin, een lorituin, tropische tuin, regenwoud kas,
er zijn mini aapjes en flamingo's
en een winkel waar uiteraard ook
Orchideeën te koop zijn. Voor sommige is het de eerste keer en voor
anderen is het erg lang geleden dat
ze er voor het laatst geweest zijn.
Rond half 6 verzamelden we in de
grote hal en konden we genieten
van een koor. Daarna gingen we
weer in de bus op weg naar huis. Bij
aankomst kreeg iedereen een orchidee van de buschauffeur en zijn
vrouw. Het was weer een geslaagde
dag.
Afdeling Haulerwijk, Waskemeer,
Haule en Donkerbroek.

Gastzangers welkom
voor passieproject
Christelijk gemengd koor ‘Looft
den Heer’ Wijnjewoude nodigt gastzangers uit voor de passiecantate
‘Lam Gods’ van Johan Bredewout,
op tekst van Hans de Ruiter.
Dit wordt het derde passieproject
van ‘Looft den Heer’, waarbij het
basiskoor wordt uitgebreid met tientallen enthousiaste gastzangers die
gedurende twee maanden wekelijks
repeteren. In de week voor pasen
staan drie uitvoeringen gepland (13,
14, 17 april) in Zuid Oost Friesland.
De repetities zijn vanaf 20 februari op woensdagavond van 19.30 tot
21.45 uur in Wijnjewoude.
De cantate ‘Lam Gods’ is het pas-

sie deel van het Oratorium ‘Van
Liefde Ongekend’. De koorpartijen
zijn eenvoudig en worden afgewisseld met tekstlezingen en samenzang. Het geheel wordt begeleid
door piano en orgel en staat onder
leiding van Annejaap Soldaat.
Zin om mee te doen? Meld je aan
vóór 1 februari! Bij Wieke Haarsma,
w.haarsma47@gmail.com of tel. 06
21 46 20 14 (ook voor vragen)

Zuivel van verse melk
U weet het vast wel. Erik en Yvonne Klos zitten met hun bedrijf
KookNzo al weer een tijd aan de Oude Tramweg 17. Ze verzorgen partycatering, leveren een freelance kok of geven kook/
barbecue workshops. Kortom eten staat centraal in hun werk.
En het werk is ook hun hobby.
Gezond staat hoog in hun vaandel. Ook een stukje nostalgie. Terug
naar de basis van zoals het vroeger
ging. Tijdens het dorpsfeest van het
afgelopen jaar deden ze mee aan het
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foodfestival. Er was zelf gemaakte
yoghurt van melk die rechtstreeks
van de boerderij komt. De reacties op het product waren positief.
Hobby matig zijn ze doorgegaan

V R EE MDE
V OG E LS
Blijkbaar als je iemand bij de redactie van
de lokale krant kent en je verhuist naar die
buurt, krijgen ze geniale ideeën om de kranten te vullen. Zo zijn
wij gevraagd om voor dit jaar, iedere maand een stukje aan te leveren
over hoe het is om te verhuizen naar Donkerbroek.
Begin december zijn wij daadwerkelijk verhuist naar het pitoreske
Donkerbroek en tijdens het klussen was gelijk het verschil duidelijk
tussen het wonen in de stad en het wonen in een dorp. Er was blijkbaar een snertactie. Nou moet ik eerlijk toegeven dat er maar één
iemand bij ons in huis is die snert eet en dat ben ik niet zelf. Toch
hebben wij een pannetje aangeschaft, want wij willen de verenigingen hier wel sponsoren. Echter aangezien we net nieuw waren op
de buurt heb ik geen idee welke vereniging we gesponsord hebben,
maar alleen het idee van een pannetje snert kopen geeft ons het
heerlijke gevoel van in een dorp wonen. Als je dan eenmaal aan het
kopen ben geslagen, moet je natuurlijk niet ophouden. Dus toen ze
met oliebollen actie aan de deur kwamen, hebben we daar ook maar
een goede bestelling gedaan. Wat is het toch heerlijk (letterlijk en
figuurlijk) dat dit soort acties worden opgezet. Dit waren wij beiden
niet gewend.
Om bij de verenigingen te blijven, kregen we na een paar dagen ook
al een bericht in de bus van de buurtvereniging. Nooit eerder hebben
wij te maken gehad met een buurtvereniging, maar via-via horen wij
dat deze redelijk actief zijn binnen Donkerbroek. Zeker ook als het
aankomt op de dorpsfeesten, dus nieuw dat wij zijn hebben wij ons
direct hierbij aanegsloten. Nu is het afwachten wat we allemaal gaan
doen met de buurt vereniging, maar wij zien het ook als een kans
om goed contact te houden met de buurt en dat is iets dat vinden
wij wel belangrijk. Als het aankomt op contact met de buren zijn wij
namelijk het stadse gewend, oftewel als je last hebt van elkaar hebt
dan hoor je het wel en verder voor de rest is een “hoi” voldoende.
Dus dat wij de afgelopen maand al meer contact hebben gehad met
de buren dan in al die jaren ergens anders, geeft ons toch wederom
het gevoel van in een gezellig en actief dorp te wonen en hopelijk
kunnen wij de komende maanden nog meer zaken noemen die ons
positief opvallen over het verhuizen naar Donkerbroek.

met het maken van eerst yoghurt
en later ook vanillevla en chocolademelk.
Alles wordt ambachtelijk bereid van
verse volvette melk van een melkveebedrijf uit ons dorp. Voor de
yoghurt wordt er aan de volle melk
niets anders toegevoegd dan een
beetje yoghurt voor het fermentatie proces. De yoghurt is romig ,
lekker dik en mooi glad! Wekelijks
is er nog een speciale yoghurt en
speciale vla, andere smaken dan de
standaard.
Net als vroeger wordt de yoghurt,
vla en chocolademelk geleverd in
melkflessen. Zij houden niet van

overbodig afval en werken met statiegeld.
Wilt u bij hen producten bestellen,
dan kan dat via FB, whatsapp of per
email. Zij willen Donkerbroek graag
aan de gezonde en duurzame zuivel
hebben.
Vanaf nu vindt u in elke editie van
de krant een recept voor een gezonde maaltijd van KookNzo.

Boerenkoolstamppot met zoete
aardappel, spekjes en pinda’s
Lekker gerecht voor deze tijd van het jaar! Maar
door het gebruik van zoete aardappels en gember
toch nét even anders dan anders! En niet ingewikkeld.
Nodig voor 4 personen:
* 1,5 kg zoete aardappelen * 5 cm gemberwortel * 500 gram gesneden
boerenkool * 150 gram gerookt spek * 4 eetlepels (=el) gezouten pinda’s
* 2 el olijfolie * 3 middelgrote uien
Bereidingswijze:
Schil de zoete aardappelen en snijd deze in grove stukken * Schil de gember en snijd deze in grove stukjes * Doe samen in een pan * Verdeel de
boerenkool erover en doe er water bij totdat de aardappels net onder staan
* Breng aan de kook en kook in 15-20 minuten zachtjes gaar
Snijd intussen de spek in blokjes (of neem gerookte spekblokjes) * Snijd
de uien in ringen * Verhit in een koekenpan de olijfolie * Bak de spekblokjes in 4 minuten zachtes knapperig * Voeg de uiringen toe en laat nog 8
minuten op laag vuur meebakken
Als de aardappels gaar zijn, haal je de stukken gember uit de pan (je kunt
er ook voor kiezen om de gember fijn te snijden en in het gerecht te laten)
* Giet de aardappels met de boerenkool af, vang een flinke kop kookvocht
op * Stamp de aardappels met de boerenkool grof * Voeg kookvocht toe
zodat een grove stamppot ontstaat * Breng op smaak met peper en zout *
Verdeel over 4 borden en schep de spekjes met de uiringen erover en
bestrooi met de pinda’s.
Lekker eten!
Erik en Yvonne Klos
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Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

eubelstoffeerderij

Visser

POSITIEF OPVOEDEN EN
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT
www.hondenschooljoka.nl
Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043
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HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren

bijv. planken, palen,
vlonderplanken

• Timmerhout

UW ADRES VOOR:
Q
Q
Q
Q
Q

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

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

Q
Q
Q
Q

Buitenmeubelen
Autostoffering
Leer
Brocante

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

VERKRIJGBAAR BIJ:

Fa. S. Soepboer
bijv. planken, palen,
vlonderplanken

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

www.visser-stoffering.nl

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

• PVC en isolatie
• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

Professionele voetverzorging
Gediplomeerd
Aantekening diabetische voet
Pedicure
Aantekening reumatische voet
voetverzorging
Lid Provoet
Alma van der Meulen Voetverzorgingsproducten
Praktijkruimte begane grond
Meester Geertswei 36
Garantie
9241 GL Wijnjewoude
Ook bij u thuis
Cadeaubonnen verkrijgbaar
Behandeling volgens afspraak
Telefoon 0516-480895
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Kerstbroodmaaltijd Vrouwen Op Weg
Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 27 januari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig
Avondmaal

Zondag 24 februari
9.30 uur: pastor I. Baron,
Veenhuizen
Bijzonderheden: geen

Zondag 3 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Gezinsdienst,
koffiedrinken

Zondag 3 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: koffiedrinken

Zondag 10 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Zondag 10 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 1e zondag
40-dagentijd

Zondag 17 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: m.m.v. chr. gem.
koor Looft den Heer

Tsjerkeproat
Ons DNA voor 2019
Kan heel het verenigingsleven van ons dorp zich op één plek verenigingen?
Velen zullen weten dat het eerste plan van Dorpsbelang niet doorging.
Het filmpje dat we te zien kregen, was toch wel een plaatje.
Zeker.
En nu … ?
In ons dorp hebben we al 50 jaar lang één ploeg die in dienst staat van
heel het dorp. Ik doel op de Nachtdravers. Een prachtig veelkleurig
samengesteld groepje enthousiaste jongeren van verstand en plezier.
In het iets te laat verschenen boekje las ik dat ook deze Nachtdra-vers
al eens op omvallen stond. Gelukkig is er dan die ene die doorzet en
zie daar. Zovele jaren later verheugen we ons allen nog steeds in hun
bloeiende activiteiten.
Zij bundelen mensen van allerlei pluimage. De ontmoetingen rondom
de koffie in de sport-kantine en een presentje voor 70+. Ze zijn maatschappijkritisch en stellen de drukte op de grote straat aan de kaak.
Onze kleine kids moeten toch(!!) veilig op onze straat kunnen fiet-sen.
Ze voeren een fantastisch filmpje op.
Doel van alles: de rottigheid in ons dorp tot een minimum te beperken.
En met dank aan jul-lie inzet lukt het om ons dorp zo aan het eind van
het oude jaar te verenigen.
En, Nachtdravers, wat jullie ons voordoen, zouden wij jullie in 2019
na moeten doen. De han-den op elkaar vóór de saamhorigheid, de
medemenselijkheid en de leefbaarheid van ons dorp.
Hier en daar hoor ik nog dat buren eventjes extra koken. Ze steken
de straat over met een pannetje. Wat tafeltje dekje kan, kunnen buren
ook.
Soms moet je met haast naar het ziekenhuis. Wat is het dan fijn dat je
je kinderen zo maar bij de buren kunt brengen. Je hebt de handen vrij
en kunt nog net op tijd bij mama in het ziekenhuis zijn.
Soms vertelt iemand hoe fijn het is dat de buren een oogje in het zeil
houden. “Zulke fijne mensen. Voelt heel goed. Ze brengen ook altijd
weer de container achter mijn huis. Ik hoef er niet eens om te vragen.”
Het zit in het DNA van de Nachtdravers om de mouwen op te stropen.
Kosten noch moeite te sparen om rottigheid te voorkomen en samen
EEN in ons dorp te zijn. Ons prachtige dorp tot EEN dorp verEENigt.
Jullie zijn een mooi weerwoord op al die stemmen die beweren dat
jeugd niet deugt. Dat doen jullie juist wel. En jullie geven het goede
voorbeeld.
Wat zit er in het Donkerbroeker DNA?
- Mensen zijn belangrijker dan gebouwen.
- We zijn vóór het helpen van elkaar.
We doen ons uiterste best om te bedenken waar we vóór zijn. [Vóór de
eensgezindheid. Zoals de Nachtdravers: de schouders er onder]
Nu de financiële middelen krapper worden, zou ik het toejuichen als
we samen kunnen spelen op het ENE schaakveld. Dat we menskracht
en financiën bundelen en ons niet tegen elkaar uit laten spelen. Dat
we samen opstaan en zoeken om ergens onder EEN dak heel het
Dorpsleven te laten groeien en bloeien zodat het ten goede komt aan
ons allemaal.
Dat ons DNA zegt dat we de saamhorigheid (zo’n mooi kenmerk van
ons dorp) vast willen hou-den. Dat we elkaar toejuichen dat we met
een pannetje eten in de weer zijn om elkaar te helpen. Dat de buren
ons kind opvangen zodat ik (in geval van nood) snel in het ziekenhuis
kan zijn. Dat ik in tijd van nood best jouw taxi wil zijn. Dat we de container van een oudere mooi achter huis brengen. Dat we ‘vreemden’
in het oog houden en we onze eigendommen samen beschermen. Dat
we samen de COÖP en de BAKKER in ons dorp houden.
Dit is mijn drijfveer: dat we de armen die God ons geeft niet alleen
voor ons zelf gebruiken maar ook gebruiken om de ander er mee te
beschermen. Een netwerk van samen dat draagt.
En o ja: wie weet komt er ooit die dag dat we alle nieuws lezen in onze
ene Dorpskrant. Op een nieuwe naam wordt al gebroed.

Rond 18 .00 uur op woensdag 19 december 2018 heette onze
voorzitter Martha Veenstra ons welkom. De zaal was lekker
gevuld met vrouwen die al aardig in de kerststemming waren.
De vier adventskaarsen werden
aangestoken waarbij een adventsgedachte werd uitgesproken. We
zongen “Komt laten wij aanbidden”,
waarna Martha een gebed uitsprak.

seld met het zingen van de mooie
oude kerstliederen. Hierna volgde
de broodmaaltijd die wij ons allen
eer aan deden en waarbij de contacten verstevigd werden.

We lieten ons de soep die vervolgens
werd opgediend heerlijk smaken.
De liturgie werd voortgezet met het
lezen van Bijbelgedeelten afgewis-

Toen iedereen genoeg gegeten
had van de heerlijke verschillende
broodsoorten, lekkere salades en
het ruime aanbod aan beleg en

drinken werd de liturgie vervolgd
met zingen van “In de stad van
koning David” en het lezen van het
Kerstverhaal ‘Volg de sterren’.
Na “o kindeke klein, o kindeke teer’
kregen we nog een kop koffie of thee
aangeboden.
De avond werd besloten met het
zingen van het “ere zij God”, waarna
we allen huiswaarts gingen vervuld
met de gedachte aan Kerst en elkaar
vrede en gezelligheid toewensten.

Top 2000 in een brassjasje
Op zaterdag 16 maart staat de Top2000 centraal op het
jaarlijks concert van brassband De Bazuin.
Grote kans dat Queen weer met stip op nummer één staat of hebben we
een nieuwe nummer één. Toto, ABBA, Santana, Michael Jackson, Avicii
duiken op in de lijst. En natuurlijk onze eigen BLØF en Golden Earring
schitteren met hun grootste klappers.
Brassband De Bazuin Donkerbroek grijpt dé lijst aan voor een uniek
concert met ’s werelds grootste hits maar dan in een brassjasje! Ook
jeugdkorps Reboelje en de leerlingen van de Bazuin laten deze avond
van hun horen.
Het wordt een avond van meezingen en swingen bij de bekende nummers uit de popmuziek, maar dan heel verrassend: in koperklanken.

Nog enkele
Dorpskalenders
van 2019
verkrijgbaar
Is er nog niemand bij u aan de
deur geweest? Of was u niet thuis?
Er zijn nog enkele kalenders met
foto’s van Donkerbroek verkrijgbaar! Even een mailtje naar: "debazuindonkerbroek@outlook.com"
met met uw adres en het wordt
geregeld. Bellen mag ook (tussen
17.00 en 19.00 uur) 0612890809.
Ook zijn er nog kalenders vanaf
1984 t/m 2018 verkrijgbaar (enkele
jaren uitgezonderd).

Tot ziens op zaterdag 16 maart 20.00 uur
in de Sintrumtsjerke Donkerbroek.
Entree: €6,- (incl.consumptie),
Basisschooljeugd gratis.

2 februari snertactie
brassband Bazuin
Op zaterdag 2 februari verzorgt brassband De Bazuin een warme maaltijd
in Haule en Donkerbroek. Huis aan huis bellen de Bazuiners bij u aan, om
heerlijke snert te verkopen. Bent u geen snertliefhebber dan zijn zij ook blij
met een kleine gift om de kas van de vereniging te spekken! Alvast bedankt.

DORPSAGENDA
Data
verschijning
Op ’e Hichte
• 22 februari
• 29 maart
• 26 april
• 31 mei
• 28 juni
• 27 september
• 25 oktober
• 29 november
• 20 december

JANUARI
31
14:30-16:00 Pro-rege: Inloopmiddag spelletjes
FEBRUARI
2
14:00 Café Donkerbroek: Klaverjassen
9
20:00 ’t Witte Huis: Spilersnocht: Kat op in hyt sinken dak
15&16 20:00 ’t Witte Huis: Spilersnocht: Kat op in hyt sinken dak
16&17 Boekhorst Oosterwolde: Valentijnscup
20
Vrouwen op weg: Gezellige avond
22
19:30 Ledenvergadering Vogelwacht Donkerbroek
23
22:00 Café Donkerbroek: Murk
28
14:30-16:00 Pro-rege: Inloopmiddag Film

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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Centrale verwarming
Water & Sanitair
Dak- en Zinkwerk
Gasinstallaties
Zonnepanelen
Onderhoud
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
0516 - 42 15 10

info@devegt.nl

www.devegt.nl

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

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

 Overgewicht
 Ondergewicht / ondervoeding
 Diabetes
 Hoge Bloeddruk
 Te veel cholesterol
 COPD
 Hart- en vaatziekten
 Zwangerschapswens

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

Maak nu een afspraak:

06 - 303 757 66

 Voedsel allergie en –intoleranties
 Maag- en darmklachten
 Suppletie advies

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Voor informatie over:

C
C
C
C

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

Voor al uw:

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

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

WELKOM!
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

Wilt u uw kind aanmelden?
Peuterspeelgroep Peuterpret in Donkerbroek is een ideale plek voor uw peuter om
andere kinderen te ontmoeten. Het is een plek waar uw peuter onder deskundige
begeleiding kan spelen met leeftijdgenootjes.
HOE ZIET DE OCHTEND ER VOOR UW PEUTER UIT?
De kinderen worden tussen 08.30 – 08.45 uur gebracht en mogen dan bijvoorbeeld een puzzeltje
maken met de ouders. Om 09.15 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd waarna de groep in een kring
aan de slag gaat met een thema. Tot 10.30 uur gaan de peuters aan de slag met werkjes. We ruimen
daarna samen op en in de tweede kring wordt er gezamenlijk fruit gegeten en iets gedronken. Er
wordt een verhaaltje voorgelezen, een bewegingsactiviteit gedaan en/of gezongen. Daarna wordt er
buiten gespeeld. Om 12:00uur kunt u uw peuter ophalen.
AANMELDEN KAN VANAF 1 JAAR
U kunt uw peuter al vanaf 1 jaar aanmelden. Op de website van Stichting Scala kunt u onder:
OUDERS & KINDEREN > PEUTERSPEELGROEPEN > INSCHRIJVEN EN FORMULIEREN het
AANMELDINGSFORMULIER downloaden. Peuterpret heeft een groep op maandag tot en met
donderdag van 08:30-12:00uur. Op het aanmeldingsformulier kunt u ook aangeven waar uw
voorkeur naar uit gaat.

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

OVER PEUTERSPEELGROEP PEUTERPRET
Peuterpret is een peuterspeelgroep voor kinderen tussen de twee en vier jaar. Bij Peuterpret leert
uw peuter een aantal vaardigheden die de overgang naar de basisschool straks soepeler laten
verlopen. De groep wordt begeleid door twee pedagogisch medewerkers en een eventuele
vrijwilliger of stagiaire. Op de peuterspeelgroep wordt gewerkt met het piramideprogramma en er is
een oudercommissie. Vanaf tweeënhalf kunnen kinderen ook meedoen met het VVE programma.
Peuterpret is gehuisvest in basisschool de Twirrewyn.
MEER INFORMATIE?
Op onze website www.scala-welzijn.nl leest u alles over de peuterspeelgroep. U kunt ook
binnenlopen bij peuterspeelgroep Peuterpret, adres: Schoolstraat 15 in Donkerbroek.
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Ouderenmishandeling,
een onderschat probleem!
Op de ledenvergadering van de VOW, vrouwen op weg, sprak
mevr. Else Nobel over dit schrijnende probleem.

maar een gegeven is dat de meeste
misbruikers of naaste familieleden
of hele goede bekenden zijn.
Er rust een groot taboe op het
melden. De oudere zelf is vaak bang
voor de gevolgen bij melding en bij
de omstanders is ook de angst voor
de gevolgen, angst voor het schenden van de privacy, angst voor het
maken van een valse aangifte vaak
de oorzaak van het niet in actie
komen.
Om ons de gelegenheid te geven het
gehoorde te verwerken was er eerst
weer tijd voor een kopje koffie, voor
we te horen kregen hoe we kunnen
helpen als wij een vermoeden van
ouderenmishandeling hebben.

Na ons gebruikelijke begin van
de avond met welkom, gebed en
overdenking door onze voorzitter
Martha Veenstra en de afhandeling
van de huishoudelijke zaken besloten met een eerste kop koffie of thee,
kwam de spreekster van deze avond
mevr. Else Nobel aan het woord.
Zij trok meteen alle aandacht naar
zich toe door te beginnen met een
rollenspel. Op deze manier vertelde
ze het verhaal van Marie Stoffels.
Een oudere dame die de zorg voor
haar dementerende man eigenlijk
niet meer aankon en daardoor grenzen overschreed. Zijzelf had daar
nog het meeste last van, maar door
onmacht gedwongen gebeurde het
steeds weer. Door dit rollenspel
werd duidelijk gemaakt hoe slecht
wij soms naar elkaar luisteren en de
noodkreten van anderen daardoor
niet onderkennen.
Door het ministerie van VWS was
een project gestart om het geweld
tegen ouderen tegen te gaan en te
stoppen. Else Nobel werd gevraagd

om hier voorlichting over te geven
bij de ouderenvereniging PCOB.
Het filmpje “Het houdt niet op”,
over een oude man die door een
familielid/ bekende geestelijk mishandeld wordt, is in deze periode
gemaakt.
De statistieken over ouderenmishandeling laten zien dat het aantal
schrikbarend hoog is. Bij dementerende ouderen is het zelfs zo dat 1
op de 3 ouderen een vorm van mishandeling moet ondergaan. Vaak is
er sprake van onbalans in de gezinssituatie. Er is sprake van ontspoorde
zorg, ontspoorde liefde.
Als oudere kunnen we zelf voorzorgsmaatregelen treffen, zoals
afspraken maken over wie de administratie zal overnemen als wij er
zelf niet meer toe in staat zijn. Hier
open over te zijn en alle eventuele
kinderen hierbij betrekken. Via de
notaris een volmacht regelen en/ of
een levenstestament maken.
Bijna alle misbruik begint klein,

Na de koffie liet mevr. Nobel ons
zien hoe we de tekenen van mishandeling kunnen herkennen. Soms is
er sprake van fysieke kenmerken
zoals blauwe plekken die vervolgens worden goed gepraat, of er is
zichtbare uiterlijke verwaarlozing,
soms is het sein juist dat iemand
niet meer zichtbaar is voor de
buren. Hij/zij wordt geïsoleerd. Het
grote advies is: Ga in gesprek, praat
erover, laat vertellen wat er aan de
hand is, maar laat de behandeling
over aan een professional. Denk bij
melding bijvoorbeeld aan het districtsteam, of het maatschappelijk
werk. Deze weten dan de wegen hoe
verder te gaan. Wil je het anoniem
melden dan kan dat bij Veilig Thuis.
Hieronder vallen ook kindermishandeling en huiselijk geweld. In
elke provincie is daar een afdeling
van. Zie de website www.vooreenveiligthuis.nl. Maar het grote advies
is PRAAT ER OVER. Laat het niet
verder woekeren. Stop ouderenmishandeling!
Tot slot keerde het rollenspel van
het begin terug, Hierin werd duidelijk dat voor Marie Stoffels de uitweg begon bij het gesprek met haar
goede vriendin die echt luisterde en
meedacht en hulp inriep.
Martha bedankte mevr. Nobel voor
haar boeiende en soms aangrijpende
lezing. Zij las tot slot het gedicht
“Zorgen” van Corrie ten Boom en
wenste ons allen wel thuis.

Brassband De Bazuin speelt
jubileumproductie in De Lawei
In het kader van hun 85 jarig bestaan in 2019 speelt toneelvereniging Us Nocht uit Drachten de jubileumvoorstelling
“Utblaasd”, een hele bekende, in het Fries vertaalde toneelbewerking van Jan Schotanus van de fil ‘Brassed off!’ van Paul
Allen. Het stuk werd eerder in de openlucht gespeeld door
Jorwert.

finale in de Royal Albert Hall in
Londen. Daar laat de band nog eenmaal op emotionele wijze horen wat
ze waard zijn…. Het is een voorstelling met toneel en brassmuziek. De
realiteit wordt gecombineerd met
humor. Met een lach en een traan.

door dorpsgenoot Jelle Terwal, laat
het er niet bij zitten. De Grimley
Colliery band wint de halve finale
in Halifax en mag meedoen aan de

Kaarten voor de voorstelling zijn
te verkrijgen via de website van
schouwburg De Lawei (www.lawei.
nl) of www.usnocht.nl

Dit evenement vindt plaats op zondag 9 (20.00) en zondag 10 februari
(15.00) in schouwburg De Lawei te
Drachten. De regie is in handen van
Theo Smedes met assistentie van
Wytse Algra.
Als Engels brassband zal brassband
De Bazuin uit ons dorp met zo ‘n
30 muzikanten ‘’ live’ medewerken/
optreden. Toneelspelers, waaronder
Donkerbroekster Doety Miedema,
zullen meespelen/acteen in de band.
In de opvoering doen ook drie kinderen mee met een belangrijke rol.
Het stuk speelt in Yorkshire,
Engeland in de negentiger jaren. De
ene na de andere kolenmijn moet
sluiten. Geen mijn, geen werk, geen
middenstand en geen brassband
meer. Met sociale misstanden en
familieconflicten als gevolg. Maar
de dirigent, Danny-boy, vertoklt
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Uit de hand gelopen hobby
Tot mijn grote spijt heb ik in ons mooie dorp deze maand geen uit de
hand gelopen hobby meer kunnen vinden. Met veel plezier heb ik deze
rubriek gemaakt. Elke maand probeerde ik iemand te bezoeken van wie
ik had gehoord dat er een verhaaltje in zat. Lang niet iedereen wilde
meewerken en ik dank alle mensen die wel wilden meewerken. Maar
ik ben bang dat de koek nu op is. Daarom helaas geen rubriek Uit de
hand gelopen hobby meer.
Lia Braber

Stand van zaken
DoarpsSintrum
Het blijft de gemoederen bezig houden in Donkerbroek; het
nieuwe DoarpsSintrum wat in Donkerbroek maar geen fysieke
gestalte mag krijgen... Dorpsbelang heeft inmiddels een panklaar plan ontwikkeld. Onderbouwd, doorgerekend en dekkend.
Natuurlijk inclusief het alternatieve verkeersplan om de verkeersstroom naar de nieuwe school beter te stroomlijnen en
veiliger te maken.
Eind november is dit gepresenteerd
aan burgemeester Oosterman en
dhr. Van Vaals en zijn de bestuursleden huiswaarts gegaan met het
teleurstellende bericht dat er geen
geld is voor het plan. Dorpsbelang
laat zich echter niet uit het veld
slaan. Om het verenigingsleven in
Donkerbroek hoog te houden en zo
de verbinding in het dorp te behouden, is er een gebouw nodig waarin
men zich kan verenigen.
> Toegankelijk - Verbindend Haalbaar - Gedragen <
De ‘gele hesjes’ heeft Dorpsbelang
nog even in de kast hangen, maar
het bestuur van Dorpsbelang heeft
na het gesprek op het gemeentehuis, natuurlijk niet stil gezeten.
In december hebben alle fracties

een hardcopy van het projectplan en
de financiële onderbouwing ervan,
de uitgewerkte tekeningen en een
stickje met de 3d animaties ontvangen. Daarnaast heeft Dorpsbelang
zelf natuurlijk ook een (chocolade)
duit in het zakje gedaan.
Dit alles ter begeleiding van de
uitnodiging om opnieuw in gesprek
te gaan over de mogelijkheden
die er wel zijn om de wens van
Donkerbroek te realiseren.
Immers beleid is keuzes maken en
zolang er bijna € 500.000,- besteed
kan worden aan 53 parkeerplekken,
is "er is geen geld" relatief en houden wij hoop. Wij hebben de fracties
dan ook uitgenodigd om in februari
met ons om tafel te gaan.
Een mooi 2019!

Actief Donkerbroek
blaast koersbal
nieuw leven in
Actief Donkerbroek gaat proberen
het koersballen weer op te pakken.
Onder de deskundige leiding van
Eeuwe Hut zal in februari/maart,
bij voldoende animo, een demonstratie worden gegeven.
Deze wordt in het dorpshuis gehouden. De desbetreffende doelgroepen zijn hier afgelopen maand over
benaderd met de mogelijk zich
hiervoor op te geven. We hopen
op vele reacties om het goed te
kunnen laten slagen. Bij opgave
kunt u aangeven naar welke dag
de voorkeur uitgaat. Bij voldoende
aanmeldingen zal dan een datum
geprikt worden.
Correspondentie graag via email
actiefdonkerbroek@gmail.com of
via een briefje die u kunt inleveren op het volgende adres:
Mr. Brunstingweg 3-A, 8435
SB, Donkerbroek t.n.v. Actief
Donkerbroek Koersbal demonstratie
Lasergamen
Op 9 maart as. kunnen kinderen
vanaf groep 4 lasergamen. Er zijn 3
tijdsvakken te weten 16.00 - 17.00
uur groep 4,5 en 6. De kinderen
van groep 7 en 8 zijn daarna aan
de beurt van 17.00 - 18.00 uur.
We sluiten de dag af van 18.30 20.00 uur voor de jeugd van het
voort gezet onderwijs. (t/m 16 jaar)
De spellocatie is de gymzaal die
voor de ze gelegenheid omgebouwd
wordt tot game arena. Er worden
per leeftijdsgroep kleine competities gehouden. Je kunt je vast

opgeven in groepen van 6 personen
o.v.v. van de namen en de leeftijden van de kinderen in de groep.
Dit kan via de mail HYPERLINK
"mailto:actiefdonkerbroek@gmail.
com"actiefdonkerbroek@gmail.com
of via de Facebookpagina. Opgeven
kan tot 1 maart.
De data van de overige
activiteiten van 2019 zijn:
19 mei: Gezinswandeltocht
22 juni: Buitenvolleybaltoernooi
5 of 12 juli: Suppen
1 september: Familiefietstocht
Data zijn onder voorbehoud. We
proberen zo veel mogelijk rekening
te houden met de andere activiteiten in het dorp. Dit gaat makkelijker als iedere club/vereniging de
activiteiten, zo vroeg mogelijk, op
de dorpssite plaatst!

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.com of (0516) 491614 of 491661
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VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP
BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

STICKERS

BROCHURE

ENVELOPPEN

BOONSTRA

VISITEKAART

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

Jouw
d r u k ke r i j
dichtbij!

FLYER

BRIEFPAPIER

KAART

bvk
GRAFISCH
VORMGEVER

Meester Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78
info@bvkvormgever.nl

DRUKKERIJ
FOLDER
KRANTMAGAZINE

ROUWKAART

POSTERS

WWW.BVKVORMGEVER.NL

www.postmahoveniers.nl

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!
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Wat in drokte yn it doarp, op de posthûswei wurden de minsken al verrast mei muzyk fan de Bazuin
En efkes letter komme d’r feinten oan dy’t de minsken nei de herauten bringe. Dizzze ha de boadskip om elkenien
te sizzen dat sy hun ynskriuwe litte matte. Op it befel fan keizer Augustus!

As elkenien zich inskriuwen hat, blaze de helpers it sinjaal om te vertrekken, de gidsen nimme de
lieding en gean de minsken foar. As sy efkes op paad binne, komme sy by in herberch, de kastellein ferteld hun
dat se hjir dr echt net mear by kinne, it sit smoarfol, hy moest sels al in pearke werom stjoere, in man en in frou,
de frou wie ek noch swier, dat wier minksen dr is hjir gjin plak!

De gids giet fjirder en komt yn in donker bosk, hjir komt de Ingel Gabriël vertellen dat dr in keningsbern berne is yn
Bethlehim. Jim kinne him fyne yn in kribbe, is wikkele yn doeken. De gids en de minksen geane wer fjirder it donkere bosk yn, lokkich brâne d’r ljochtjes ûnderweis dy hun it paad wize! Dan is dêre gitaarmuzyk mei in prachtich
moai lied, tiid om efkes út te rêsten en nei it lied te harkjen.

Dan mar wer fjirder om it keningsbêrn te sykjen, en dan in eindsje fjirderop sjoche sy fjoer brânen. Dêre binne hoeders yn ’t lân, mei hun skiep. Kinne dy dan
fertelle wêre sy sykje matte. De hoeders fertelle dat sy in Stjer sjoen ha, dy kant matte jimme op. As de gids de minsken wer meinimt, hearre sy yn de fjirte
al gesang, wat klinkt dat moai! In Ingelenkoar sjongt moaie lietsjes, en meisjonge kin ek.
Efkes fjirderop steane 3 mannen yn prachtiche klean, it lykje wol wize mannen te wêzen! Ek de 3 wizen ha it berntsje noch net fûn. Fertel it ús, as jim it
Keningsbern fyne, dan komme wy ek om him presintsjes te bringen. Dan yn de fjirte sjoche sommige minsken al in Stjer boppe op in âlde stâl, en d’r klinkt
sels muzyk, je kreie d’r súver pikefel fan,wat klinkt dat moai, sa yn de nacht.
No mar gau sjen as dêre it berntsje te fynen is. En ja hjer, hjir leit in Keningsbern yn in kribbe, it is net te leauwen, de ferteller bringt elkenien op de hichte, en
wy meie it bernstje bewûnderje

Dan is it tiid om fjirder te gean, elekenien is noch ûnder de yndruk fan dit wûnder, mar dan hearre sy yn de fjirte driigende muzyk fan Excelsior,
sy komme by it paleis fan Herodes, dit is net bêst, hjir diget wat, soldaten en ek de bewaker op it hynder mat d’r foar soarchje dat elkenien
respect kriget foar Kening Herodes. Al mei al in byûndere tocht, wer men noch efkes oer nei prate kin op it plein, ek dêre wurde de minsken
ferrast mei krystlietsjes, song troch Wybrich, sûkelademolke, sûkerbôle, in lekker gleske glühwyn en krintebôle.
Wy nimme gjin nammen, want dan ferjitte wy fansels in pear…
Dus tige tige Tank foar alle meiwurkers en frijwilligers, sûnder jimme koe it net sa moai slagje!

Jitske, Sietske, Fokje, Anna-Gré
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T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109 Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

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

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

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

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

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar
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Adelaarsvaren
Latijnse naam: Pteridium Aquilinum
Fryske namme: Njirre Krud
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opgerold bladrozet boven de grond
die zich zeer snel ontwikkelt en
die in een paar weken een hoogte
kan bereiken van 80 centimeter
tot wel meer dan 2 meter. Dat is de
adelaarsvaren. De groeiplaats is zeer
divers en loopt uit van bosranden
tot ruige slootkanten, maar ook
komt ze vaak voor op kap vlaktes.
Daar kunnen ze in korte tijd een
grote oppervlakte grond innemen.
Het meest komt ze voor op zandige
plaatsen die iets een zuur karakter
hebben. Zo als gezegd komt het
eerste blad opgerold tevoorschijn.

zich op de achterzijde van het blad
de genoemde sporenhoopjes.
Nu is dat bij de Adelaarsvaren geen
probleem om de soort op naam te
brengen om haar zeer opvallende
verschijningsvorm. Bij de andere
varen soorten is de wijze waar op
deze sporenhoopjes zichtbaar zijn
een manier om uit te vinden met
welke soort men te doen heeft. In
een goede plantengids is een bladzijde te vinden waar op deze afbeeldingen te zien zijn.

Deze keer een plant die op dit
moment niet boven de grond staat,

maar dat duurt niet meer zo lang.
Dan komt aan de oppervlakte een

UW GAZON
Ieder uitgave van de dorpskrant
schrijven wij van gazonbemesting.nl een artikel over u Gazon.
Vaak horen wij uit dorp “zijn
jullie van Gazonbemesting.nl?”
Graag stellen wij ons in dit eerste artikel van 2019 voor.
Wij zijn Gertjan en Dilande
Hilarius en we wonen sinds 2015
in Donkerbroek samen met onze
3 jongens op de Buursterlaan
32. In 2015 zijn we ook
Gazonbemesting.nl gestart van
uit onze garage, wat nu dient als
kantoor. De opslag is in 2016 verhuisd naar de oude melkfabriek
op Schapendrift 1-J.
Gertjan is al vanaf zijn 15de jaar
actief in gras. Via een stage op
de golfbaan in St Nyk ‘besmet’
geraakt met grasvirus. Hij volgde
diverse opleidingen zoals bosbouw cultuurtechniek, terreinmeester, greenkeeper, goofdgreenkeeper en expert natuurgras.
Door mijn werk op diverse golfbanen en sportvelden werd vaak
de vraag gesteld: “ik wil ook
groen gras maar waar koop ik
de bemesting en vooral welke?”.
Dit was de aanleiding om een
webshop te starten. Iets waar we
elke dag enorm veel plezier aan
beleven. Binnen ons bedrijf doe

ik de adviezen voor Golfbanen,
Sportvelden, Openbaar groen en
de particuliere markt.
Dilande heeft 12,5 jaar als activiteitenbegeleiderster gewerkt op
een zorgboerderij en later op een
kinderboerderij voor mensen met
een verstandelijke beperking. Ze
was verantwoordelijk voor onder
meer de groentetuin en de dierenverzorging. Ze is onderneemster
geweest van 2 tal kinderopvangen
in de gemeente Ooststellingwerf.
Dilande is de spil binnen ons
bedrijf. Zij verzorgt de website,
de volledige administratie, bestellingen, offerteverwerking en het
versturen bestellingen.

Deze vindt haar oorsprong in de
grond waar een zeer sterke wortelstok is. Deze wortelstok kan wel een
lengte van 2 meter bereiken en is
te vinden op 10 centimeter diepte.
Op de plaats waar een knop zit ontkiemt zich de plant. Uit die kiemplant ontwikkelen zich zeer grote
bladeren. Het is een sporenplant en
zoals alle varen soorten bevinden

Wij willen graag Donkerbroek in
2019 voorzien van de groenste
gazons.
Daarom geven wij in de maand
februari en maart exclusief
voor lezers van Dorpskrant
“Op ‘e Hichte en inwoners van
Donkerbroek een geheel gratis en
vrijblijvend bemesting- en gazonadvies.
Meldt u aan via info@gazonbemesting.nl of bel 0657869921.
Hierbij alvast de februaritip:
Start met onze Humistrart Kalk
verkrijgbaar in 25 kg voor 400
m2
8 kg voor 100 tot 160 m2 en
4 kg voor 50 tot 80 m2.
Kijk op onze (vernieuwde) website voor meer informatie.

De naam Adelaarsvaren heeft ze
te danken aan de binnenzijde van
de stengel. Als men deze schuin
door snijdt komt een figuur te
voorschijn die voeger op de wapenschilden stonden en die de vorm
van een adelaar hadden. De wortelstok is bijzonder taai en heeft een
lange levensduur. Dit is wel lastig
in de zogenaamde kap vlaktes die
opnieuw moeten worden in geplant
want de jonge boompjes worden
snel overgroeid door de planten die
veel sneller groeien en zo de jonge
boompjes verstikken.

de plant giftige stoffen bevat en de
dieren eten ze dan ook niet. Maar
het schijnt dat men in Japan het
blad wel gebruiken als een soort sla.
Ook daar komt de plant dus voor en
zo komt ze in veel werelddelen voor.
De naam Adelaarsvaren is bekend
nu de Fryske namme Njirre krud,
die heeft ze vermoedelijk gekregen
doordat de adders in het heetst van
de dag de schaduw op zoeken onder
het dichte bladerdek.
Foto’s Marga

Daarnaast sterf ieder seizoen alles
wat boven de grond gegroeid is af
en vormt een verstikkende boven
laag en belemmert daarmee verdere
plantengroei. Het is ook bekend dat

Spilersnocht en in kat
op in hyt sinken dak
‘Witsto hoe’t ik my fiel? Ik fiel my as in kat op in hyt sinken
dak!’, seit Margje. ‘Spring der dan ôf mins. Spring fan dat dak
ôf. Katten kinne dat, dy kinne fan dakken ôfspringe en sûnder
in skramke op’e poaten terjochte komme!’, antwurdet Broer.
Spilersnocht út Donkerbroek spilet dit jier ‘Kat op in hyt sinken
dak’, in hjoeddeiske bewurking fan
in toanielklassieker van Tennessee
Williams. Baas-Heit en Mem-Beppe
binne beide op harren eigen wize
optein dat se fan de bern de útslach fan it sikehûs heart ha en dat
heit neat mear mankearret dan in
spastyske term. Mar de twa skoandochters fjochtsje lykwols as ‘twa
opfokte katten’ om it jild en it transportbedriuw fan Baas-Heit.
Marion en har man Jacob meitsje
syn broer Broer foaral swart omdat
hy drinkt en dermei ûnmooglik de
lieding fan it bedriuw oernimme
kin. En al hielendal net omdat hy
gjin bern hat. Sy ha der fiif ‘en
nûmer seis is ûnderweis’. Mar BaasHeit sjocht leaver Broer as opfolger
want hy mei Jacob, syn wiif, en harren fiif identike apen totaal net leie.
‘Sommige manlju hâlde op mei
drinken as se trouwe, oaren begjinne der dan pas mei! Broer dronk
gjin drip foar’t er..’, leit Mem-Beppe,
dy’t ek mear foar Broer fielt, syn
probleem by Margje dêl.
Margje sels besiket achter it werom
fan it drinken fan Broer te kommen mar foaral ek om in bern fan
him te krijen. ‘Hoe wolsto swanger

wurde fan in man dy’t fereale is op’e
drank?’, freget Broer. ‘Dêr bin ik
noch net út’, antwurdet Margje. Sil
it har slagje?
Mei in soad druk wit Baas-heit it
werom fan it drankprobleem wol út
Broer te krijen. Mar dat petear kriget in sturt dy’t Baas-Heit sels totaal
fan syn stik bringt.
Mei it famyljedrama ‘De Kat’ bringt
Spilersnocht foar in kear wat oars as
oars springt fan it hyte dak, om it
sa te sizzen , mar dat betsjut net dat
der neat te laitsjen falt by dit stik.
Sa daagje Baas-Heit en Broer inoar
graach út, set Margje in persiflaazje
fan de bern fan Jacob en Marion del,
en binne Jacob en Marion by fleagen
ek hiel nuver.
’Kat op in hyt sinken dak’ fan
Spilersnocht wurdt spile op sneon
9 en 16 febrewaris en op freed
15 febrewaris yn it Witte Huis yn
Donkerbroek om
20.00 oere.
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Naast
behandelingen
geven wij ook
voorlichting en
adviezen.

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

Kijkt u voor meer
informatie
op onze website!

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

Eindeloos veel
mogelijkheden
Bij iedere woonstijl en in iedere
situatie past een kast op maat.
Quality Parket kan voor u een
kast op maat maken.
U kunt al uw wensen en kleuren
verwerken in een systeem van
een ongekende kwaliteit tegen
een zeer goede prijs!
Laat u verrassen en
stap eens binnen in onze
showroom in Donkerbroek.

Oude Tramweg 15, Donkerbroek
0516 49 1345

www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

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

h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk
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Weer een succes voor glasvezel
in Ooststellingwerf!
Afgelopen weken heeft DFMopGlas met succes een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar belangstelling voor glasvezel in de
dorpen. We zijn nog niet helemaal klaar, de inschrijftermijn is
nog niet gesloten, maar we delen vast het voorlopige resultaat
dat behaald is op basis van de inzet van al die vrijwilligers, die
eerst al met zoveel succes voor wit aan de slag waren en nu ook
voor grijs een prachtige score hebben binnengehaald.
Wat hebben we gedaan
Het is lastig om een hard percenen wat is het resultaat
tage te noemen, en ook per dorp
Samen met de glasvezelambassa- is de situatie verschillend. En of
deurs hebben we ruim 3000 inwo- het percentage bepalend is voor
ners in het buitengebied en de
de haalbaarheid hangt ook van
kleinere kernen geïnforde ambitie van de gemeenAl 4
meerd over de komst van
te af. We hebben ook nog
providers
glasvezel. De zogenaamde
geen actie ondernomen in
voor het
"witte" aansluitingen waren
Oosterwolde, Appelscha
al door Kabelnoord geïn- grijze gebied! en Oldeberkoop, dat zijn
formeerd. Onze informatiekernen die we anders aan
ronde betrof vooral de grijze
moeten vliegen. Koplopers qua
aansluitingen en wat de aanleg voor aanmelding zijn Haule, Makkinga
alleen wit eigenlijk betekent: de en Elsloo. Haulerwijk ik no 1 als
straat in het dorp gaat open, er het gaat om het aantal inschrijvers,
wordt een glasvezelkabel aangelegd maar dat is ook verreweg de grooten als dorpsbewoner krijg je geen ste plaats.
aansluiting. Dat hebben we met de Kijken we naar wat we nodig hebactie van DFMopGlas willen voor- ben voor een gezonde businesscase,
komen. Alle inwoners van de dorps- dan zitten nu op 50%, dus dat is
kernen van Haule, Haulerwijk, dicht op de 60% die we nodig hebElsloo, Makkinga, Ravenswoud, ben. Eerder hebben we al aangegeNijeberkoop, Donkerbroek en ven dat het benodigde percentage
Waskemeer hebben van ons een voor "grijs" op straatniveau bekeken
brief gekregen met uitleg en we kan worden, ook gelet op de afstand
hebben 9 informatiebijeenkomsten tot de geul voor wit. Wij denken dat
gehad. Daarna herinneringsbrie- nu voor verdere werving daar de
ven en er zijn inloopbijeenkom- eerste prioriteit ligt.
sten georganiseerd door de lokale
ambassadeurs. Ook via de dorps- Komende woensdag gaan we met
kranten en dorpswebsites hebben veel optimisme en een goed verhaal
we ons laten horen. Kortom: reu- naar de wethouder. Met dank aan
ring alom en het leeft! Ook in de allen die zich hier voor ingezet hebdorpen wil men aanhaken aan de ben. Dus alle nieuwe aanmeldingen
digitale toekomst middels glasvezel voor woensdag zijn extra welkom.
nu hun dorpsgenoten in het buiten- Wit krijgt glasvezel, DFMopGlas kan
gebied glasvezel krijgen.
zich sterk maken dat grijs het ook

Nieuws van de Vogelwacht

wil en moet krijgen. Het was een
haalbaarheidsonderzoek, we hebben
de zaak niet mooier gemaakt dan
die is en we hebben op voorhand
niet alles weg willen geven. En dan
blijkt: het is haalbaar! Ondertussen
becijferen we dat het genoemde
deelname bedrag van €1500 nog
naar beneden kan. Ook het aanbod gaan we gericht verbreden.
Inmiddels hebben we 4 providers
daartoe bereid. Bij het echte lidmaatschapscontract leggen we dat
uiteraard aan u voor.
Provincie gaat niet financieel bijdragen aan glasvezel in coaxgebieden.
Deze week stond er een bericht in
de krant, dat de Provincie het niet
nodig vindt om in grijs te investeren. Dat is tegen de afspraak en
wij zijn dan ook benieuwd wat de
Provinciale Staten hier van vinden. Provinciale Staten zijn in 2017
akkoord gegaan met € 12 mln. voor
grijs. Dan moeten zij ook zorgen
dat dat geld bereikbaar is voor
de bewoners. Ook de Noordelijke
Rekenkamer, die in mei vorig jaar
de vloer aanveegde met de tot
dan behaalde resultaten, heeft de
Provincie gewaarschuwd te voorkomen dat het grijs van nu niet het wit
van morgen wordt. In Drenthe bij
de buren kon wit en grijs gefinancierd worden door de overheid, dan
moet het in Fryslân ook kunnen.
DFMopGlas is hierover in gesprek
met de Provincie, we houden de
dorpen op de hoogte.
Dat laatste gaat nog makkelijker als
iedereen die nog geen intentieverklaring indiende dit alsnog doet of
zich inschrijft als geïnteresseerde
op onze website, www.dfmopglas.nl.
En like ons op Facebook.
nieuwe Vogelwacht-activiteiten. De
weidevogelstand rondom Donkerbroek is de laatste jaren helaas dramatisch teruggelopen en daarmee
ook de activiteiten op dat gebied.
Toch willen wij de betrokkenheid
bij de natuur graag levend houden
en misschien heeft u ideeën om
daaraan vorm te geven. Wij horen
ze graag! U kunt een email sturen
naar: ingriddejong1962outlook.com

Inloopmiddagen
Donkerbroek/
Haule

In de week van 14 januari
hield
Vogelwacht
Donkerbroek weer de jaarlijkse koekactie. Zoals elk
jaar vielen de koeken weer
goed in de smaak. Er werden maar liefst ruim 700
koeken verkocht! Een welkome aanvulling voor de
verenigingskas. Een bedankje voor de royale afname is
zeker op zijn plaats.
Een van de activiteiten die we
bekostigen van het ‘koekgeld’ is
het nestkasten-timmeren in de
kerstvakantie. Op 4 januari heeft
een enthousiaste groep basisschoolleerlingen een flinke voorraad
nestkasten in elkaar getimmerd.
De bouwpakketjes van de nestkasten waren vooraf al samengesteld
door twee van de bestuursleden. De
nestkasten van de Vogelwacht hangen onder andere in de Wandelbos
(Ontwijk) Voor de liefhebbers was er
ook nog de gelegenheid om uileballen te pluizen.

Op de laatste donderdagmiddag van de maand organiseren
Diaconie en de Zonnebloem samen
de Inloopmiddag. Iedereen die hier
behoefte aan heeft mag hier vrijblijvend binnen lopen.

Als u het leuk en/of belangrijk vindt
om ook iets voor de natuur te doen
kunt u op zaterdag 9 maart de
handen uit de mouwen steken tijdens de Natuurwerkdag die we in
samenwerking met Staatsbosbeheer
organiseren. We beginnen om 9.30
uur met koffie en eindigen rond
12.30 uur met snert. U kunt zich
opgeven door een mailtje te sturen
naar: ingriddejong1962@outlook.
com. Voor meer Vogelwacht-nieuws
kunt u ook onze Facebook-pagina
raadplegen.
Verder willen we hierbij een oproep
doen om ideeën aan te dragen voor
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We hebben de volgende data voor
2019: 31 januari , 28 februari , 28
maart , 25 april , 23 mei , 27 juni,
25 juli , 29 augustus, 26 september , 31 oktober , 28 november, 19
december. Kosten € 2,00. Dit is voor
koffie/thee met iets lekkers erbij. De
middag is van 14.30-16.00 uur in
Pro Rege Donkerbroek
Vervoer nodig???
Er zijn vrijwilligers beschikbaar die
U kunnen halen en brengen. Voor
Haule, Hanny Vermeulen (0516858041). Voor Donkerbroek, Aaltje
Kalteren (0516-491757).
Het programma voor 2019 ziet
er ongeveer zo uit: 31 januari
Spelletjes, 28 februari Film???, 28
maart spelletjes, 25 april BINGO,
23 mei spelletjes , 27 juni Film , 25
juli spelletjes , 29 augustus kwissen,
26 september spelletjes , 31 oktober
Fotomiddag , 28 november muzikale middag, 19 december spelletjes.

De Wijkagent
Tips van de wijkagent:

Wat te doen
bij een lichte aanrijding?
In geval van nood kunt u altijd op de politie rekenen. Denk aan
ongevallen waarbij gewonden of doden zijn gevallen, woninginbraken, moord en huiselijk geweld. Als de nood niet hoog is, komt de
politie niet altijd. Bijvoorbeeld bij ‘lichte’ aanrijdingen. Wat kunt u
zelf doen?
Bij aanrijdingen komt de politie niet altijd. Bijvoorbeeld bij aanrijdingen waarbij de auto lichte (blik- en kras)schade heeft opgelopen
of waarbij inzittenden licht letsel hebben opgelopen (bloedneus,
schrammen). Zij kunnen zelf gegevens uitwisselen en de schade
afhandelen. Tip van de wijkagent: “Maak meteen veel foto’s van het
ongeval en doe dat vanuit verschillende posities. Maak vervolgens de
rijbaan vrij en vul samen met de andere partij het Europees schadeformulier in. Noteer de gegevens van eventuele getuigen en licht de
verzekeringsmaatschappij in.”
Alcohol
Is er spraken van gewonden, forse schade, een zeer ernstige verkeersovertreding zoals asociaal rijgedrag, rijden met zeer hoge snelheid of
alcohol of drugs? Dan komen we natuurlijk wel.

Boekenkring Donkerbroek
Ruim veertig jaar gelden startte
de CPB met de boekenkringen.
Donkerbroek was vrijwel meteen
van de partij. Ook in ons dorp werd
een boekenkring gestart.
Elk jaar worden er een vijftal boeken uitgezocht welke we allemaal
lezen. Vanuit onze organisatie is er
een begeleidende map waarin veel
achtergrond informatie over het te
lezen boek is opgenomen. Hierin
vinden we ook een aantal discussievragen die wij bij de bespreking
gebruiken als leidraad voor het
gesprek.
Deze maand lazen we het boek van
Thomas Verbogt: Hoe alles moest
beginnen.
Het is een aangrijpende roman over
twee kinderen Thomas en Licia,
die elkaar alles toevertrouwen en
in een heel eigen fantasiewereld
leven totdat de harde werkelijkheid
hen uit elkaar rukt. Ze laten elkaar
echter niet los en we volgen hun
ontmoetingen op 20, 40 en 60 jarige leeftijd. Het leven van de beide
hoofdpersonen ontwikkelt zich heel
verschillend en toch blijven ze bij
elkaar betrokken. Door de verras-

sende ontknoping wordt je weer op
een heel ander spoor gezet.
Net als bij veel andere boeken hebben we ook nu het idee dat er nog
een deel moet volgen. Het boek is
niet af. We willen weten hoe het
onze hoofdpersonen verder gaat.
We speculeren hierover en schrijven
bijna een volgend deel.
De meningen over het boek zijn
niet onverdeeld, dat geeft de discussie meer diepte en inhoud. Onze
persoonlijke ervaringen komen ook
ter sprake, vaak worden de verhalen
intiem en wordt er veel met elkaar
gedeeld.
Via dit boek raken we aan de praat
met elkaar over het leven en de
grote vragen die ons bezighouden.
Als groep hebben we dan ook een
hechte band en voelen we ons vrij
om onze gevoelens uit te spreken en
met elkaar te delen. Het lezen geeft
ons de kans om een andere wereld
dan ons eigen kleine kringetje binnen te gaan en eens door andere
ogen te kijken naar de wereld om
ons heen. Wij kunnen het iedereen
aanraden, lees eens een boek!

Waar zijn ze mee bezig
bij Excelsior?
De decembermaand was een drukke
maand voor de leden van muziekvereniging Excelsior. Na de muzikale
omlijsting bij de sinterklaasfeesten
in Donkerbroek en Haule hebben
zij op zaterdag 8 december de liefhebbers in Donkerbroek weer van
snert voorzien. Donkerbroekemers:
hartelijk dank weer voor de bijdrage.
Op donderdag 20 december was
Excelsior uitgenodigd om bij basisschool de Twirrewyn kerstmuziek te
komen spelen bij de kerstwandeling
door Donkerbroek, voor ouders en
leerlingen.

avond, was de kinderkerstdienst in
de dorpskerk in Haule en ook hier
was Excelsior bij. Voor aanvang van
de dienst speelden zij buiten kerstmuziek en ook tijdens de dienst
werden er kerstliederen gespeeld.
Hierna was er een korte kerstvakantie, om er in het nieuwe jaar weer
volop tegenaan te gaan. Want het is
dan wel wat rustiger qua activiteiten, maar tijd om stil te zitten is er
niet. Er wordt inmiddels druk gerepeteerd voor de aanstaande muziekuitvoering, die plaats zal vinden op
zaterdag 9 maart aanstaande in Het
Witte Huis.

Op zaterdagavond 22 december
heeft de vereniging haar medewerking verleend bij de krystkuier
rondom en in Ontwijk. Er werd daar
spannende muziek gespeeld bij het
paleis van koning Herodus. Elders
in deze krant ziet u een verslag van
deze geslaagde krystkuier.

Dus muziekliefhebbers: zet 9 maart
in uw agenda, dan weet u waar ze
mee bezig zijn bij Excelsior.

Maandagavond 24 december, kerst-

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

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:
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Bouwkundig Bemiddelingsburo

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

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

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.

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

www.kootstra.info
mail@kootstra.info
(06) 13 01 21 47
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Beste dorpsgenoten,
2 weken geleden hebben de Nachtdravers hun laatste
vergadering van het seizoen gehad. In deze vergaderingen hebben we alle punten van afgelopen seizoen
geevalueerd: Wat goed ging en wat beter kan. Alle
Nachtdravers kijken met een grote glimlach en vol trots
terug op het afgelopen seizoen, omdat deze wederom
perfect verlopen is. Helaas was er één groot gemis, het
Nachtdraversboekje. Onze leverancier heeft ons beloofd
om het boekje voor kerst te bezorgen bij ons. Hun konden hun afspraken helaas niet waarmaken, waardoor
het boekje niet op tijd bezorgd kon worden. Het boekje
is in het nieuw jaar alsnog gebracht. Ons excuses, volgend jaar zal ons dit hopelijk niet weer gebeuren. Graag
blikken de Nachtdravers even terug hoe het afgelopen
seizoen is verlopen.
Boom:
In het eerste weekend van december
is er weer een prachtige kerstboom
geplaatst. Ook dit jaar kwam de boom
weer uit Donkerbroek. Veldkamp
en Postma hoveniers hebben de
Nachtdravers geholpen om de boom
om te zagen, vervoeren en de verlichting er in te hangen. Ook dit jaar
was het een prachtige boom, die in de
avonduren nog veel mooier werd. De
verlichting hing er weer mooi in, die
vanaf ver al te zien was op de N381.
Ook hebben de Nachtdravers een
nieuwe kerstboom in de vlaggenmast
geplaatst. Helaas kon deze niet altijd
branden, wat zonde was. Hier zullen
de Nachtdravers voor volgend jaar een
oplossing zoeken, zodat de fairybell
volgend jaar ook in de avonduren haar schoonheid kan laten
zien.
Ook zijn wij alweer rustig opzoek
naar een nieuwe boom voor volgend jaar. Weet u een geschikte
boom voor de Nachtdravers? Dan
kunt u contact opnemen met één
van de Nachtdravers, dit zouden
ze enorm waarderen.
Stunt:
Midden in de nacht van 30 op 31
December is de stunt geplaatst op
de Herenweg, vanaf de brug tot
de veerhuisweg. Hier hadden de
Nachtdravers 2 Andreaskruizen,
Wachtende vrouw met een koffer, groot stootblok voor
een tram, verschillende verkeersboren en verschillende
spreuken geplaatst. De ijzeren kunstwerken hebben
de Nachtdravers uit Lippenhuizen gehaald, op het
kruispunt de trijesprong. Een week voor oudejaarsdag
hebben de Nachtdravers een artikel op de voorpagina
van de Nieuw Oostelingwerver en online geplaatst over
het sluipverkeer in Donkerbroek. Hierdoor hebben ze
de dorpsgenoten al bekend laten maken met het onderwerp van de stunt.
Waarom nou een stunt over sluipverkeer in
Donkerbroek?
De Nachtdravers hadden van verschillende dorpsgenoten gehoord, dat er veel verkeer in Donkerbroek is.
Sinds de nieuwe aanleg van de N381 is het sluipverkeer
in Donkerbroek toegenomen. Auto’s en vrachtverkeer
die over de Herenweg rijden leveren gevaarlijke situaties op. Gelukkig is er nog iets gebeurd op de Herenweg,
maar de Nachtdravers willen dit het liefst ook voorkomen. Nu de nieuwe scholen bij elkaar komen, krijgen
we er een gevaarlijk kruispunt bij in Donkerbroek. Ook
de kinderen kunnen eigenlijk niet naar en van school
fietsen zonder begeleiding. Voor de ouderen is het ook
lastig oversteken over de Herenweg door de drukte.
Vandaar dat de Nachtdravers een voorzet hebben gegeven aan de gemeente. Zij zien liever dat het sluipverkeer
om wordt geleid, zodat het veiliger voor de kinderen en
ouderen wordt in Donkerbroek.
De stunt is volgens de Nachtdravers zeer geslaagd. Door
vele positieve berichten van dorpsgenoten, interviews
met kranten en zelfs een interview met omrop fryslan
voor op de radio en tv.
Presentjes rondbrengen en koffiedrinken:
Na de stunt plaatsen en een paar uur te hebben geslapen. Verzamelden de Nachtdravers zich op oudejaarsdag ’s morgensvroeg alweer in de sportkantine van
Donkerbroek. Na rustig ontwaken met koffie of thee,
verdeelden de Nachtdravers zich over verschillende
routes in en om Donkerbroek. De presentjes en de
bloemen werden weer enthousiast ontvangen door de
ouderen en zieken in Donkerbroek. Dit jaar werd er een
koffiemok met het nachtdravers logo erop uitgedeeld.
Nadat de koffie op was, alle verhalen van vroeger en nu
verteld waren en alle ouderen een gelukkig nieuwjaar
was gewenst, moesten de Nachtdravers zich haasten om
weer in de kantine te komen.
Het koffiedrinken voor de ouderen die zich hadden
opgegeven was alweer in volle gang. Er waren dit jaar
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ruim 45 ouderen in de sportkantine. Begonnen werd
er met een kopje koffie met gebak, waarna al gauw
de oliebollen en een borrel of fris op tafel kwamen te
staan. Onder de borrel werden er verschillende spelletjes gespeeld met de Nachtdravers erbij. Tegen 12
uur was het koffiedrinken afgelopen, en mochten deze
ouderen ook de kantine verlaten met het presentje, de
koffiemok.
Kindermiddag:
Dit jaar voor de derde keer hebben de Nachtdravers de
kindermiddag op oudejaarsdag een thema gegeven. Dit
jaar was het: Beestenboel. Kinderen kwamen massaal
gekleed als allemaal verschillende beesten. De oudere
kinderen, van groep 5 t/m 8 gingen het bos in om vossenjacht te spelen. Verschillende Nachtdravers hadden
zich goed verstopt in het bos, zodat de kinderen goed
moesten zoeken om de beesten. Hadden ze iemand
gevonden kregen ze een letter mee. Met alle letters kon
er een woord gemaakt worden, waarmee je het spel kon
winnen.
De jongere kinderen, van groep 1 t/m 4 gingen in de
kantine verschillende spelletjes spelen. Hier gingen ze
onder andere: Dansen, hints spelen, geschminkt worden en taarten versierd.
Op het einde werd er nog een prijs uitgereikt aan 1 van
alle 60 kinderen, die het mooiste verkleed was.
Nieuwjaarsshow:
Om 00:00 uur werd de schapendrift omgetoverd tot
een onbewoond eiland. De Nachtdravers speelden de
eilandraad van Expeditie Draverson, waar verschillende
bezoekers op visite kwamen.
De nieuwjaarsshow van de Nachtdravers begon dit jaar
met een korte film als inleiding. In de film waren alle
Nachtdravers te zien die verschillende poses lieten zien,
die ook vooraf bij expeditie robinson wordt afgespeeld.
De film kunt u zien bij ons op facebook of www.donkerbroek.nl
Dan is er plotseling actie. Dennis Draaistra (Sybrand
Draaistra) en zijn assistente Nico-led Kluijver (Nico de
Boer) verwelkomen rond half één op de kar het witte en
rode team van Expeditie Draverson.
Verschillende teamleden mogen eerst verslag doen van
activiteiten van Oudejaarsdag. Nadat de Burgemeester
zijn nieuwjaarsspeech heeft gedaan. Ging de aandacht naar de stunt, over het sluipverkeer. Zo kwamen er nog verschillende mensen op de kar. Iemand
van de nieuwe school de Twirrewyn, die een cheque
van 200 euro in ontvangst nam. Hier kunnen ze
nieuwe sportshirts kopen, voor de sportevenementen.
Begrafenisvereniging DEL kreeg ook een cheque van
200 euro. Hier kunnen ze nieuwe verlichting bijkopen
voor de lichtjesavond in november. Iemand van het
dorpsbelang kon een nieuw bankje in ontvangst nemen.
Deze zullen de Nachtdravers zo spoedig mogelijk plaatsen. Deze komt te staan bij sportpark ontwijk, bij de
nieuwe outdoor fitnisstoestellen.
Nadat alle giften bekend zijn gemaakt, werd er gestemd
over de Donkerbroekemer van het jaar. Dit jaar niet
één die de wisselbeker in ontvangst kon nemen, maar
een heel team. De dorpsfeestcommissie kreeg de beker
onder luid applaus van alle bezoekers. De Nachtdravers
lieten weten hoe trots ze waren op deze ploeg. Van bijna
geen dorpsfeest, naar een lang weekend vol activiteiten.
De Nachtdravers bedanken de dorpsfeestcommissie
namens het dorp, voor hun enthousiasme en het gezellige weekend.
Nadat Sybrand Draaistra aankondigt de voorzittershamer over te dragen aan Nico de Boer, wenst hij iedereen
een gelukkig 2019 en wordt de champagne ontkurkt en
het vuurwerk ontstoken. Onder het laatste nummer,
“Op een onbewoond eiland” begeeft het publiek zich
naar café Donkerbroek, waar er een gezellig feest is
gehouden tot in de laatste uurtjes.
Radio Odrie:
Op 1 januari 2019 is er traditiegetrouw radio Odrie.
Hier doen verschillende oudejaarsploegen uit de
gemeente hun verslag live op de radio. Dit jaar was de
Nachtdravers die radio Odrie en alle andere oudejaarsploegen uitnodigden in café Donkerbroek. Terwijl de
Nachtdravers middags druk aan het opruimen waren,
werd de radiostudio al opgebouwd in café Donkerbroek.
Om 1800 uur begon de eerste uitzending, waardoor het
ondertussen al gezellig druk werd in het café. Sybrand
en Nico hebben verslag gedaan op de radio over de activiteiten van de Nachtdravers over het afgelopen jaar. Op
het einde gingen Sietse Dijkstra en Rene Dam, als oud
leden, ook live op de radio. Hun werden geïnterviewd
over het verleden van de Nachtdravers. Rond 2100 uur
is deze uitzending afgelopen, en werd er met zijn alleen
nog een gezellig feest gehouden, waarna iedereen op
het einde moe maar voldaan naar zijn/haar bed kon
gaan.
In september zullen jullie ons weer
terug zien, wanneer de Nachtdravers
weer gaan te wokken.
Wij willen elke dorpsgenoot bedanken voor jullie bijdrage, komst bij activiteiten en
natuurlijk de positieve reacties. Hiervoor wil iedere
trotste Nachtdraver zich graag inzetten. Tot het volgende Nachtdraversseizoen!!
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Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

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

Koelkasten

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

Wij staan voor u klaar.

www.kittysplaza.nl

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

Dames en Heren kapper
Haarkleur-specialist
Balayage
Kleurcorrecties
Make-up
Schapendrift 6A, 8435WK Donkerbroek 0516491550

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

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

www.vogelzangtentverhuur.nl

Verhuur van:

Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

iTOVi-bodyscan
Aroma therapie
Raindrop massage
Essentiële oliën
van Young Living

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

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

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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3 podiumplaatsen voor Tristan Bangma
bij de wereldbeker op de baan in Manchester
Met piloot Patrick Bos stond Tristan van 11 t/m 13 januari aan
de start van de wereldbeker paracycling in Manchester.
Op de eerste dag behaalden ze brons
op de 1 km tijdrit achter de ongenaakbare Britten. De Britse winnaars reden zelfs een wereldrecord.
Op dag 2 stond de 4 km achtervolging op het programma. Bij de kwalificatie wisten Patrick en Tristan de
2e tijd te realiseren.
Vervolgens mochten ze voor goud
rijden tegen het Britse koppel Bate/
Duggleby. Deze bleken een maatje
te groot maar toch een fraaie zilveren plak. Op de laatste dag stond het
sprinttoernooi op het programma.

/Rotherham. Vervolgens werd het
brons gewonnen door in 3 spannende heats te winnen van het Ierse
koppel Gordon / Byrne.
Een prima resultaat waarmee verder
gebouwd kan worden naar het WK
op de baan van 14 t/m 17 maart in
eigen land in Apeldoorn.

In de kwalificatie reden Patrick en
Tristan naar de 4e tijd. In de kwartfinale werd in 2 heats gewonnen
van de Spanjaarden. In de halve
finale werd in 2 heats verloren van
de Britse wereldkampioenen Fachie

Lokale statiegeld actie van COOP
Een mooie samenwerking aan het begin van 2019. COOP
Donkerbroek geeft RV DEO en PC de Ponyvriendjes de kans om
mee te doen aan de lokale statiegeld actie van COOP.

Wat houdt deze actie in:
In het eerste kwartaal van 2019 kunnen klanten bij COOP Donkerbroek
bij inlevering van statiegeldflessen
en kratten het statiegeld doneren
aan RV DEO en PC de Ponyvriendjes.
COOP verdubbelt vervolgens het

door klanten gedoneerde bedrag.
Waar gebruiken we het
ingezamelde geld voor:
RV DEO en PC de Ponyvriendjes is
een club waar zowel wedstrijdruiters als recreatieruiters wekelijks

lessen en daarnaast veel leuke activiteiten ondernemen. Het onderhoud van de bak, de hindernissen
en andere materialen wordt door
de leden zelf gedaan. De hinderniswagen heeft een onderhoudsbeurt
nodig en we willen de opbrengst van
deze actie daarvoor gebruiken.
We zijn super blij met deze kans die
COOP Donkerbroek ons biedt en
hopen dat veel klanten hun statiegeld willen doneren. Alvast bedankt
hiervoor!

WEDSTRIJDSEIZOEN
ACROGYM VAN START

Donkerbroekster
gymnaste in Ziggo Dome

Voor SV Donkerbroek was op zaterdag 12 januari jl. de eerste wedstrijd van het seizoen. Vandaag
vond de eerste plaatsingswedstrijd
plaats voor de DE-lijn in Ureterp.

Op zaterdag 29 december was de Ziggo Dome in Amsterdam
het toneel van een adembenemende show vol dans, acrobatiek
en gymnastiek.

Voor een aantal sporters was dit
de allereerste wedstrijd. Alle teams

Eerste
plaatsingswedstrijd
C-lijn
Zaterdag 19 januari jl. was de eerste plaatsingswedstrijd voor ons
C-junioren trio.

Grote nationale namen stonden tijdens de grote eindejaarsshow “a
Touch of Gold” tweemaal voor duizenden toeschouwers om hun beste
kunnen te tonen.
Op uitnodiging van de nationale
federatie mocht Ooststellingwerver
gymnaste Anna Koster met haar
partner Robin Hooijenga als één
van de toppers in deze voorstelling optreden. Een bijzondere eer
voor de elfjarige Anna, die met
Robin in Antwerpen nog op de

vierde plaats eindigde op de Jeugd
Wereldkampioenschappen.
Anna & Robin vormen een combinatieteam van SV Donkerbroek met
topsportstichting Acro Academy
Noord Nederland en trainen hard
om volgend haar hun doel – kwalificatie voor de komende Europese
Kampioenschappen – te kunnen
halen. In de Ziggo dome kon het
publiek alvast kennis maken met
enkele nieuwe elementen die het
duo getraind had.

E-jeugd trio Romy Sluimer, Kristel
Klooster en Petra Nicolaij de eerste plaats. Ook was er goud voor
D-jeugd trio Kuna Vlasma, Yinthe
Smeijer en Elin Bergsma.
Een geslaagde eerste wedstrijddag.
Op naar zaterdag 19 januari: de
eerste wedstrijd voor C-lijn trio in
Groningen.

De volgende krant
verschijnt op of rond
22 februari 2019
Zie colofon op pag. 3

Elin, Kuna en Yinthe

Voor Rixt vd Wijk was dit de allereerste acrowedstrijd. Ze is dit jaar net
gestart met acrogym, extra spannend dus. Gelukkig heeft ze met
Marissa Nijssen en Yente Flameling
twee ervaren onderpartners. In de
C-lijn laten ze twee oefeningen zien:
balans en tempo.
Het trio reisde in de vroege ochtend af naar Groningen. Ze lieten
een mooie tempo-oefening zien. In
de balansoefening helaas een val.
Trots op het team, wat ze hebben
laten zien. Aks team zijn ze een
ervaring rijker, waar ze zeker weer
mee verder kunnen. Op naar de volgende plaatsingswedstrijd 16 februari a.s. Op 17 februari mogen ze
alweer en dat op ons eigen toernooi:
Valentijnscup!

draaiden een keurige oefening. De
kop is eraf. Deze dag gingen er twee
teams van SV Donkerbroek met de
overwinning naar huis.

KLEDINGBEURS
Op zaterdag 13 april 2019 gaan
we een kledingbeurs organiseren
voor mensen die rond moeten
komen van een minimum inkomen. Wilt u schone en goede
kleding die niet meer gedragen
worden en geschikt zijn voor
het voorjaar en de zomerperiode
alvast voor deze beurs bewaren?
Ook sieraden, sjaaltjes, schoenen
etc. zijn van harte welkom.
Het is de bedoeling dat we dit
twee keer per jaar gaan organiseren en in oktober kunnen dan de
herfst en winterkleding ingeleverd worden.

Romy, Kristel, Petra

Nadere informatie over het inleveren van de kleding volgt. Alvast
bedankt, namens de diaconie
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U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl
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‘t Witte Huis
DONKERBROEK

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

GEZOCHT
Word jij onze nieuwe vrijwilliger?
Peuterspeelgroep Peuterpret in Donkerbroek zoekt een vrijwilliger voor de
maandagmorgen. Als vrijwilliger ondersteun je de pedagogisch medewerkers bij de
activiteiten. Je bent een vertrouwd gezicht voor de peuters.
WAT KUN JE VERWACHTEN ALS VRIJWILLIGER?
De peuters in de leeftijd 2 tot 4 jaar worden tussen 08.30 – 08.45 uur gebracht en
mogen dan bijvoorbeeld een puzzeltje maken met de ouders. Gedurende de ochtend
ondersteun je de pedagogisch medewerker bij het begeleiden van de peuters. Denk
hierbij aan het knutselen, buitenspelen, naar het toilet gaan, voorlezen etc. Om
12:00uur komen de ouders de peuters ophalen en kort daarna ga je zelf ook naar
huis.
WIJ VRAGEN
Iemand die het leuk vindt om met jonge kinderen om te gaan. Je bent minimaal twee
keer in de maand inzetbaar. Verder ben je direct beschikbaar tot aan de
zomervakantie. Eventueel langer is in overleg.
WIJ BIEDEN
Je komt als vrijwilliger in een team met deskundige en gezellige collega’s. Je ontvangt
uiteraard een kleine vergoeding en tijdens de schoolvakanties ben je vrij.
STA JIJ KLAAR OM DE PEUTERS OP TE VANGEN?
Stuur dan een mail naar coördinator peuterspeelgroepen Tineke van der Veen via:
tvanderveen@scala-welzijn.nl. Je kunt ook even langskomen bij Peuterpret, adres:
Schoolstraat 15 Donkerbroek, we maken graag even kennis.

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

KORFBAL

19

OPGERICHT

Reusachtig

hun best, maar de resultaten blijven
enigszins achter. Laten we zeggen:
overgangsjaar, nog aan elkaar wennen (???)
Misschien. We houden ze in de
gaten. Plezier staat in ieder geval
voorop.
Zie voor de wedstrijdverslagen de
vernieuwde website Korfbaldonker
broek.nl
De junioren A1 en aspirantencombi
Dio/VZK/Donkerbroek B1 bivakkeren in de middenmoot. Nog efkes
stunten tegen de koplopers???
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Facebookpagina
In de lucht : De Facebookpagina
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroekafdeling-korfbal. Nog sneller info
de wijde wereld in. Like. Delen !!!

Tegenwoordig beheert door die
andere razende reporter: Jenny
Veenstra. (met hulp van iedereen
voor de input)
Winter ?

Programma
korfbal
t/m 28 februari 2019
(Wijzigingen
voorbehouden

Combi Dio/VZK/Donkerbroek B2
heeft het moeilijk tegen de voornamelijk Grunniger tegenstanders.
Competitie Senioren
Op zaterdagavond 19 januari jl. de
topper Dio1 – VZK/Donkerbroek 1.
En dat was een echte, superspannende derby, gezien de uitslag van
17-16

De Klik
Competitie jeugd
De aspiranten C1 en pupillen D1
doen het hartstikke goed. Kijk maar
efkes naar de tussenstanden.
De C1 zit de nummer 1 in de ranglijst DTS uit Surhuizum “in de nek”.
Dus hier absoluut nog geen uitgekauwde zaak over een aanstaand
kampioenschap. De beide ploegen
treffen elkaar 26 januari 2019 (vandaag ?!?). Aanvang 10.00 uur te
Surhuisterveen (Surventohal).
Helemaal fabeltastisch de tussen-

stand bij de D1. Maar liefs 5 ploegen
met 6 wedstrijdpunten. En alle 5
delen ze dus de 1e positie in de
ranglijst. Nait normaal. Die andere
ploegen zijn Elko D1 (uit Elim, een
dorp achter Hollandscheveld, bij
Hoogeveen, 2400 inwoners), ZKC
’19 D1 (Zuidwolde, bij Hoogeveen
rechtdoor), Hoogkerk D1 en Ritola
D2 (Zuidlaren, ook Drenthe, maar
dan meer richting Groningen). Dus
alleen maar beslissingswedstrijden
in die poule de komende weken !!!
Super !!!
De pupillen D2, E1, F1 en de jongste, nieuwe ploeg F2 doen zeker

Tussenstanden zaalcompetitie
Seizoen 2018/2019
(verwerkt tm 20-01-2019)
Pupillen C1
DTS (S) C1
Donkerbroek C1
Olympia (T) C1
NQL C1
Heerenveen C3
Mid Fryslan C2
LDODK C4
Pupillen D1
Donkerbroek D1
Elko D1
ZKC’19 D1
Hoogkerk D1
Ritola D2
Roda ’70 D1
AVO D2

5 10
5 8
5 6
6 6
5 4
5 2
5 0
4
4
4
5
6
3
4

6
6
6
6
6

+23
+15
+20
+33
+41
0
0

Pupillen D2
Harkema D2
Invicta D1
Mid Fryslan D3
Oerterp/VKC D1
Donkerbroek D2
It Fean/Boelenslaan D2
WIK’34 D2

6 11
7 11
5 8
5 3
3 2
4 1
6 0

Pupillen E1
DIO E1
Sparta (Ze) E1
Oerterp/VKC E2
Flamingo’s E3
It Fean E2
Donkerbroek E2
De Pein E2
Wordt Kwiek E3

6 11
6 10
6 9
6 8
6 4
5 2
6 2
5 0

Pupillen F1
DTS (S) F1
DES (N) F1
DWA/Argo F1
Zunobri F1
Donkerbroek F1
De Walden F3

3
4
5
4
2
4

6
6
4
3
2
1

Pupillen F2
ZKC’19 F1
Sparta (Ze) F2
DOS ’46 F3
Koru F1
Thrianta F1
Donkerbroek/VZK F2

4
4
4
3
5
4

8
6
6
2
2
0

Senioren 1
Dio 1
Thrianta 1
TFS 1
Donkerbroek/VZK 1
NQL 1
It Fean/Boelenslaan 1
WWC 1
Stadskanaal ’74 1

6 12
6 8
6 8
6 6
5 5
6 3
4 0
5 0

Senioren 2
WWC 2
Emmeloord 2
TFS/De Pein 2
It Fean/Boelenslaan 2
DWA/Argo 2
Donkerbroek/VZK 2
Thrianta 2
Drachten 5

5 10
5 9
6 7
6 6
6 6
6 4
6 4
6 0

Junioren A1
Lintjo A1
Kinea A1
Udiros A2
Donkerbroek/VZK A1
Noveas A1
Drachten A3
De Waterpoort A1

5 10
4 8
6 8
5 6
6 6
5 0
7 0

Aspiranten B1
Noordenveld B1
AVO B2
Dio/VZK/Donkerbroek B1
De Granaet B2
ROG B1
Drachten B2
Rodenburg/OWK/Sparta B2

6 11
6 11
4 6
5 4
5 2
4 0
4 0

Aspiranten B2
Noordenveld B2
Hoogkerk/Nic B3
Rodenburg/OWK/Sparta B2
Oerterp/VKC B1
Ritola B1
Dio/VZK/Donkerbroek B2
Korwi B1

5 10
5 9
6 8
5 5
5 4
5 0
5 0

DIO WINT DERBY EN
BLIJFT ONGESLAGEN
DIO heeft zaterdagavond met 17 - 16
gewonnen van VZK/Donkerbroek.
De ploeg van Nijenhuis liep voor het
rustsignaal uit naar 10 - 6. De tweede helft moest DIO defensief nog
flink aan de bak in de slotfase, maar
het laatste schot van VZK was tevergeefs. Met de volle twaalf punten uit
zes wedstrijden blijft DIO alleen aan
kop. Het gat met de nummer twee
bedraagt vier punten.
GEFELICITEERD Kv DIO

Zaterdag 2 februari:
Donkerbroek D1 – AVO D2
Donkerbroek D2 – Harkema D2
Donkerbroek E1 – Sparta (Ze) E1
VZK/Donkerbroek F1 – Zunobri F1
VZK/Donkerbroek F2 – Sparta (Ze) F2
NQL C1 - Donkerbroek C1
Drachten B2 - Dio/Donkerbroek B1
Korwi B1 - Dio/Donkerbroek B2
Waterpoort A1 - VZK/Donkerbroek A1
Drachten 5 - Donkerbroek/VZK 2
Stadskanaal ’74 - Donkerbroek/VZK 1

15.00 uur
14.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
12.00 uur
18.05 uur
12.10 uur
11.00 uur
15.30 uur
14.20 uur
11.50 uur

Zaterdag 9 februari:
De Walden F3 – VZK/Donkerbroek F1
Donkerbroek E1 – De Pein E2
Donkerbroek D2 – It Fean/Boelenslaan
Donkerbroek C1 – Mid Fryslan C2
Dio/Donkerbroek B1 – Noordenveld B1
Dio/Donkerbroek B2 – Noordenveld B2
VZK/Donkerbroek A1 – Kinea A1
Donkerbroek/VZK 2 – Emmeloord 2
Donkerbroek/VZK 1 – TFS 1

12.00 uur
14.55 uur
15.50 uur
16.50 uur
16.00 uur
15.00 uur
17.50 uur
19.00 uur
20.15 uur

De senioren 2 startten goed dit
zaalseizoen. Maar nu weer 3 maal
op rij verlies. Herstellen en gaan in
2019 !!!!!.

Zaterdag 16 februari:
WIK’34 D2 - Donkerbroek D2
Hoogkerk D1 - Donkerbroek D1
Oerterp/VKC E2 - Donkerbroek E1

10.30 uur
10.00 uur
09.00 uur

Website
Voor algemene info, rangen en standen en wat meer naar de vernieuwdewebsite www.korfbaldonkerbroek.
nl .

Zaterdag 23 februari:
Mid Fryslan - Donkerbroek C1
Wordt Kwiek E3 - VZK/Donkerbroek E1
Udiros A2 - VZK/Donkerbroek A1

12.00 uur
11.00 uur
12.05 uur

Onderstaand geplukt van de
Facebookpagina van Dio:

Goede resultaten bij De Wellerobben
De zwemvereniging de Wellerobben uit Haulerwijk heeft zwemmers uit verschillende dorpen van Oostellingwerf. Zo heb je
zwemmers uit Haulerwijk, Appelscha, Lippenhuizen, Drachten,
Bakkeveen, Oosterwolde en uit Donkerbroek.

en een persoonlijk record van 1
seconde. Inge klooster zwemt in de
jeugd categorie. Deze is sterk bezet
met zwemmers. De 100m rugcrawl
verliep technisch.

De afgelopen competitie wedstrijd
werd er door Ruben Vehoff uitstekend gezwommen. Ruben verscheen op het startblok voor de
100m rugcrawl. Ruben ging super
goed van start en kwam gelijk mee
aan kop te liggen. Met een inschrijftijd van 1.49.50 werd nu de klok stil
gezet op 1.42.88.

Ze zwom iets boven haar beste tijd.
Bij de 50m vlinderslag lag haar
tempo iets te laag maar ze eindigde
mooi in de middenmoot en werd
zevende met de tijd van 48.73.

In de zomermaanden wordt er
gezwommen in de Haullewelle te
Haulerwijk en van september tot en
met mei in Oosterwolde.
De zwemclub is divers. Zo kan
er ook gezwommen worden door
senioren. De oudste die zwemt is
tegen de 8o jaar. Ze worden begeleid door een professionele trainster, Jellie Wijnja, op basis van wat
de senioren zelf willen. Er wordt
getraind voor wedstrijd zwemmen
en voor het recreatieve zwemmen.
Zodra het diploma A is gehaald kan
je een maand kosteloos mee zwemmen daarna kan je beslissen of je lid
wilt worden.

Een forse pr dus en met deze
tijd werd hij tweede. De tweede
afstand die hij zwom was de 100m
schoolslag. Alles liep perfect en hij
versloeg met een tijd van 52.03
zijn concurrenten uit Emmen en
Buitenpost. Het was wederom een
verbetering van zijn inschrijftijd

De Wellerobben hebben over de hele
wedstrijd zeer goed gezwommen er
werd maar liefst 16 keer een record
verbroken en 22 keer werd er een
medaille gewonnen.
De estafettes waren moeilijk te verslaan door de andere verenigingen.
In maart gaan er zwemmers waaronder o.a. Inge Klooster meedoen
waarvan o.a. aan een 1-uurs estafette.

Valentijnscup 16 & 17 februari a.s.
Hou je van turnen, teamspirit en
acrobatiek? Kom dan 16 & 17
februari naar sporthal Boekhorst te
Oosterwolde.
Hier vindt de 11e editie plaats van
‘onze’ Valentijnscup, georganiseerd door afdeling gymnastiek SV
Donkerbroek. Het mooiste en gezelligste acrogymtoernooi van het jaar.
Twee hele dagen kunt u de mooiste
oefeningen bewonderen. Teams van
alle niveaus doen mee.
De voorbereidingen zijn in volle
gang en we hebben er weer zin in.
De Funcup is weer terug en uiter-

aard de bekende verloting met
mooie prijsjes.
Ook dit jaar zit het programma
weer vol met enthousiaste sporters.
Vrijwilligers zijn in dat weekend
volop in touw om er een mooi weekend van te maken en niet alleen
zij, ook de trainers, fotografen en
juryleden kijken er weer naar uit.
Noteer de data in uw agenda en laat
u verrassen door deze prachtige
sport! Tot ziens bij de Valentijnscup!
Meer info: www.valentijnscup.nl
Er volgt binnenkort een leuke win-

actie, houdt de Facebookpagina
Valentijn Acrocup Donkerbroek in
de gaten!

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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Voor auto en motorrijlessen:

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

the art of driving

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

prdejong.nl

Vakmanschap met passie

KAPSALON

ELLY

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

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

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

Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

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

