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Buitengebied N381 het
buitenbeentje van de Provincie?
“Vanaf 5 uur s ochtends wakker door het lawaai van de vrachtauto’s, het lijkt wel alsof de auto’s bij ons door de kamer rijden,
het voelt niet meer als thuis dit kaal gehakte polderlandschap”.
Dit zijn maar een paar van de vele
trieste reacties welke Dorpsbelang
Donkerbroek te horen heeft gekregen. Nee, niet van de bewoners uit
het dorp, daar is men tevreden met
de “aankleding” van het dorp en de
nieuwe fiets verbinding met o.a. het
sportpark.
“Maar wij als Dorpsbelang zijn
er niet alleen voor de mensen uit
het dorp. Ook de bewoners in ons
mooie buitengebied horen daarbij” spreekt Bertus Plender van het
Dorpsbelang. Deze bewoners welke

direct aan de nieuwe N381 wonen,
lijken de vergeten groep. De groep
welke bewust gekozen heeft voor
een woonplek in de ruimte en stilte
van het buitengebied. Zij worden
nu 24/7 geconfronteerd met veel
geluids- en lichtoverlast. We hebben het dan niet over een paar
gezinnen, maar over ruim 40 mededorpsbewoners welke wonen aan de
Balkweg, de Moskoureed, ‘t West,
Hoogezand en Tjabbekamp.
Grote bloembakken, dure kunstwerken, extra fiets- en wandelpaden

in en aan de rand van het dorp zijn
aangelegd. Echter is in het buitengebied alleen maar ingeleverd op
wooncomfort. “Het is nooit meer
stil om ons huis”. “Onze buurtgemeenschap is letterlijk doormidden
gehakt”. “Het fiets- en wandelpad
Tjonger-Tjabbekamp is opgeheven”.
Allemaal betreurenswaardige reacties van de machteloze bewoners uit
het buitengebied.
Heeft deze groep mensen dan liggen
slapen de hele tijd? Absoluut niet!
Zij hebben juist al vele malen aan de
noodbel getrokken. Meegedacht met
ecowallen en andere milieubewuste
initiatieven, die naast geluidswering
ook bijdragen aan duurzame ener-

gie. Menigmaal is contact gezocht
met Provincie en projectbureau,
maar ze worden afgescheept, na
vele uren inspanning, met een paar
groene struikjes.
Het hele traject is natuurlijk onomkeerbaar. De weg ligt er dat is een
onvoldongen feit. Maar wij van
Dorpsbelang willen de Provincie
met klem vragen om met constructieve geluid- en lichtwerende oplossingen als grondwallen deze groep
mensen tegemoet te komen en we
gaan daar graag met de Provincie
over in gesprek. Echt stil zal het
nooit meer worden maar wij willen
wel ons geluid hierin graag laten
horen aldus Bertus Plender.

Ho Mannen Ho
Bovenstaand beginzinnetje blijft
nog wel een poosje in het hoofd
spoken van deze klokkenluider.
Een uitdrukking, welke met
het opvoeren van de musical
Joasef, veelvuldig moest worden
gebruikt en dan ook nog wel heel
krachtig en duidelijk. Waar een
klein hecht en saamhorig dorp
als Donkerbroek, al heel groot in
kan zijn.
Met de aanleg en realisering van
de vernieuwde rondweg N 381
is er rondom in de omgeving
veel veranderd en tevens heeft er
in de verkeersdoorstroming, een
verbetering doorgevoerd kunnen
worden. We zien ook dat er negatieve kanten zijn en zeker dienen
deze ook te worden belicht, zo
nodig worden veranderd en waar
het mogelijk is, deze ook verbeterd moeten worden .
De ooit rustige Balkweg en omgeving is niet meer wat het vroeger
was, het landweggetje van weleer
is nu sluipweg en is nu wel akelig
dicht bij de honderd kilometerweg komen liggen . De gevolgen
voor de aanwonenden zijn zeer
ingrijpend geworden, wat betreft
verkeerslawaai en lichthinder in
de nachtelijke uren. Dit kan, nu
en voor de toekomst, voor een
ieder nog ten goede veranderen.

Openbare speelruimte en ontmoetingsruimte:

Multifunctioneel sportveld
Donkerbroek
Aanvraag bij de derde ronde van ‘Fonds Ooststellingwerf’ voor
het multifunctioneel sportveldje in Donkerbroek ingediend.
De gemeente Ooststellingwerf
heeft een pot met geld beschikbaar gesteld van € 1.000.000,-. In
plaats van dit zelf te besteden, is er
gekozen om het geld te stoppen in
een fonds waarmee verenigingen,
stichtingen en instellingen kunnen
(door)ontwikkelen. Dit fonds heet
‘Fonds Ooststellingwerf’.
Het bedrag is verdeeld over drie
investeringsrondes, met elk een
maximum van € 333.000,-. Waar
komt het subsidiegeld vandaan? De
raad heeft bij de behandeling van
de Kaderbrief 2016-2019 op 16 juni
2015 besloten om €1 miljoen vanuit
de opbrengsten van precariobelasting te besteden aan maatschappelijke initiatieven. Deze belasting
wordt geheven op onder andere
kabels, leidingen en terrassen.
Voor de inwoners van Donkerbroek
willen wij met het geld uit de aanvraag
bij het ‘Fonds Ooststellingwerf’, een
multifunctioneel sportveld realiseren. Een verhard (deels) omheind

veld waar een veelvoud aan sporten spelactiviteiten op te beoefenen
zijn. Qua activiteiten moet men
denken aan voetbal, basketbal, hoc-

key, korfbal, volleybal, (rol)schaatsen etc. Hiermee ontstaat een veld
welke multifunctioneel inzetbaar
is en door meerdere doelgroepen
en voor meerdere activiteiten en
evenementen te gebruiken. Naast
het bewegen moet er de ruimte en
de faciliteiten ontstaan waar men
elkaar kan ontmoeten. Te denken
aan bankjes en/of een overkapping.
Een groot voordeel van deze accommodatie zal zijn dat het, door zijn
verharde ondergrond, het hele jaar
door te gebruiken is. Een dergelijke accommodatie ontbreekt in
Donkerbroek. Een accommodatie waar men, en voornamelijk de
jeugd, laagdrempelig in beweging
kan komen en elkaar kan ontmoeten zonder anderen tot overlast te
zijn.
Dankzij de afdelingen gym,
voetbal, korfbal, volleybal van
Sportvereniging Donkerbroek, CBS
de Peggebult, OBS 't Startblok en
de handtekeningenlijst bij Coop
Boonstra Donkerbroek zijn er ruim
260 handtekeningen verzameld.
Nu afwachten of het wordt goedgekeurd.
We houden jullie via de Dorpskrant
‘Op e Hichte’ en website
donkerbroek.nl op de hoogte!
Namens Actief Donkerbroek;
“Bedankt voor jullie hulp
Donkerbroek”!

Vandaar dat ik dit schrijven begon met te zeggen : Ho
Mannen Ho. Dorpsbelang heeft
nu, samen met de buurtgenoten, van zich laten horen en
wel krachtig en duidelijk is er,
betreffende geluidsoverlast e.d.,
een standpunt ingenomen. Nu
over twee jaar deze weg naar
vier baans aangelegd gaat worden, heeft de Provincie nog flink
wat tijd te besteden, voor het
aanleggen van hogere en langere geluidswallen met uiteraard
de daarbij behorende bebossing.
Het is een feit dat, zouden deze
maatregelen op de lange baan
worden geschoven, het er niet
meer van gaat komen. Immers
men gaat zich bezig houden met
het plannen /voorbereiden van
de vierbaansweg en de rest wordt
het ondergeschoven elementje
en men vergeet alras de belangen
van de omwonenden.
Ho Mannen/Vrouwen Ho, van
het Provinciehuis en luister
serieus naar de stemmen uit
Donkerbroek. Er is geld en tijd
en gebruik deze nu voor het
toekomstige woongenot van de
omwonenden. Zij verdienen dit
zeker.
De Klokkenluider
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FAMILIEBERICHTEN

Voor een drankje, hapje, partijtje of gewoon een
gezellig bezoek wees welkom in
Café Donkerbroek.

Wilt u ook een familiebericht plaatsen?
Lever dit schriftelijk in bij Loes Ree (Herenweg 102)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Openingstijden 1 april tot 1 oktober:

Verdrietig hebben we kennisgenomen
van het overlijden van onze buurtgenoot

Dinsdag vanaf: 19:00
Donderdag t/m Zondag vanaf 13:00

Marienus Schilstra
Henk Friso

fam. Klooster
fam. Niens
fam. Bosma
fam. Hut

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

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

dorpskrant.opehichte@gmail.com

UITVAARTVERENIGING
DRAAGT ELKANDERS LASTEN
DONKERBROEK

Breicursussen voor beginners
en gevorderden. Aparte cursussen sokken breien. Borduurcursussen. Workshop kaarten maken. Info: www.halkaboma.nl
Pedicure Hiske de Haan heeft
een nieuw mobiel nummer: 0646036461. Het huidige mobel
nummer is vervallen.

Voor 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

dorpsbelang Donkerbroek

Bode:

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

Opgericht 13 december 1910

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

Kleine Kaart
Aanwezig

Vosseheer 4 8435Wl Donkerbroek
Tel: 0516423250 & 0630209299

Aaltje Bergsma

fam. Wiersma

Terras
aan het water

Zaalverhuur 7 dagen in de week .
Vraag naar de vele mogelijkheden.

VERKRIJGBAAR BIJ:

Voorzitter: dhr. B. Rekker, tel. 0516-491429
Secretaris: mw. W. ten Wolde-Dongstra, tel. 0516-491389
Beheer aula: dhr. J. Baron, tel. 0516-491958

&

Voor al uw:

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

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

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

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

www.vogelzangtentverhuur.nl

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

HISKE DE HAAN
TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

DORPSSTRAAT 14 / HAULE / 0516-422741 / 06-46036461

LEG UW VOETEN
IN VERTROUWDE HANDEN
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Musical Joazef 4x útferkocht
ren brocht, dit yn in minimalistisch
decor, mei allinnich wat kubussen,
swart doek en in gouden kroanluchter. Ienfâldich mar moai om te sjen.
De haadrol wurde spyle troch Geert
Jan Kraak, noch nea earder in noot
song,en in voet op de planken set!
Proficiat foar dizze jonge man, hy
wie in prachtiche oertsjoechende
Joazef!

Colofon
Uitgever:

Stichting Dorpskrant Donkerbroek

E-mail:

Ek de 10 stjonkend jaloerske broers
ha d’r wat moais fan makke, wat
in kerels! Benjamin (Thijs Nuwolt)
en syn heit Jacob (Foppe de Haan)
sieten goed yn hun rol!

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/Op-e-Hichte

Foto’s:
Wieger Visser, 0613508588.

Yn’t paleis fan de farao (Auke van der
Meer) komme 2 tsjoenders Hokus(
Femke de Roos) en Pokus (Jeanette
Veldkamp) dizze froulju ha ek foar
it earst spyle en song, petsje âf! Dit
kinne wy ek seker sizze fan frou
Potifar(Marianna Lindeboom) wat
in prachtiche solo. Har man Potifar(
Folkert de Hoop) raast oan de ibissen dat it oars mat!

Info advertenties:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.
com /0516-491614
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. Kopij met daarin
een bedrag vermeld, wordt ook als
een advertentie gezien.

As ferrassing doche d’r ek noch
bêrn mei, earst as skiepkes yn’t lân,
dêrnei sjonge sy as klysters boppe
by Joazef op de put, en dan letter ek
noch mei dwaan mei de keaplju yn
de karavaan.

De volgende krant
verschijnt op of rond
28 april 2017

In prachtiche musikal wêre jong en
âld, tsjerks of net tsjerks oan mei
wurke hat. Dit alles ûnder musikale begelieding fan Hans Jonker en
regisseur Anna-Gré Veldkamp.

Bezorging:

Klachten over bezorging van de
dorpskrant kunt u doorgeven
bij onze inleveradressen. Losse
nummers van de dorpskrant zijn
verkrijgbaar bij Jacob Kroondijk,
Buursterlaan 39, tel. 0516-491614.

Inleveren kopij:

Digitale kopij kunt u aanleveren tot
en met zondag 23 april 2017 op het
volgende mailadres: dorpskrant.
opehichte@gmail.com

Broekjes/Familieberichten:
De kosten voor een broekje
bedragen €5,. De kosten voor het
plaatsen van een familiebericht
zijn €10,-.
Deze bedragen kunt u overmaken
op IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11
o.v.v. Broekje c.q. Familiebericht
en uw naam.
Inleveren kan bij Loes Ree,
Herenweg 102. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com

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

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

Yn Tsjusterboxum (Donkerbroek) wie it âfrûne wiikein in feest
fan kom sa. De Fryske musikal Joazef, fan skriuwer Hindrik
van der Meer, waar maar leafst 4x útferkocht foar it deiljocht
brocht.
Freed wie de skriuwer sels mei syn
frou oanwêzich, en sy wiene getúge fan in prachtiche foarstelling.
Sneon stûn it publyk waarachtich
sawat op de banken, en snein moesten de pylers mar leafst 2x oantrede
foar in matinee en en jounfoarstelling

In ploech fan wol 60 minsken is
fanôf sept. 2016 dwaande west om
alles yn kals en semint te krijen.
Minsken yn it doarp wienen an it
breidzjen, timmerjen as naaien, en
meitinken. D’r is in bealich fol wurk
ferset troch elkenien.

Fan links naar rechts: Jilles, Thijs,
Ate, Lieke, Femke, Mirjam. In de
punt Joazef (Geert Jan Kraak).
It wie ek al wer 8 jier lyn, dat de
musikal Naäman hjir spyle is, dus
it waar ek wol wer tiid! De kar om
in fryske musikal te dwaan, wie net
sa moeilijk, it is je memmetaal, leit
ticht by je hert.
Alle fêrskes wurden troch it koar,
begeleid troch it live combo, nei foa-

NERGENS
TEGEN
AAN LO P

E N.

Kopij inleveren kan
tot en met
23 april 2017

JE ZIET MEER MET
EEN GELEIDEHOND.

GIRO 275400

Record opbrengst statiegeld voor Tristan Bangma
de opbrengst van de statiegeld actie
voor een tandemfiets en materialen Tristan Bangma bij Coop
Boonstra heeft het mooie bedrag
van € 205,20 opgeleverd, alle inwoners van Donkerbroek bedankt!.

Coop Boonstra heeft zoals beloofd
de opbrengst verdubbeld en zal
€ 410,40 overmaken naar onze
sportheld.
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VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

Vandaag
bellen.

BOONSTRA

Morgen een
hypotheekgesprek.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.
Je bent verliefd. Op het huis dat je net bezichtigd hebt. Je wilt snel weten of het
financieel haalbaar is. Gelukkig kun je morgen al in gesprek met onze hypotheekadviseur. Of maak alvast een berekening in het online Hypotheekdossier.

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

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

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

rmeren!

WIETSE EN THEA FABER
Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232
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Pand 2 zet de deuren weer open
Gelukkig hadden we nog een kans.
En wat voor één. Het binnenkomen
is al een feest op zich. Door de
warme aarde kleuren en natuurlijke
materialen van de prachtige inrichting gaf het hartelijke welkom een
gevoel van thuis zijn. Wat meteen
opviel waren de wit geverfde vloer
en de warme roze takken.

Fijn dat de winkel van Mirjam weer
open is na 4 weken! Jammer is
wel dat wij als verslaggevers er te

laat achter kwamen dat dit ging
gebeuren.

BEDRIJVIGHEID

Bloemenhuis Carin
bestaat 30 jaar
Het is 9 april alweer 30 jaar geleden dat Carin startte met haar
bloemenzaak en dat wil ze graag vieren met haar klanten.Carin
vertelt ons hoe ze ooit is begonnen met haar winkeltje.

In het begin ook echt met alleen
bloemen en planten. Pas later kwamen de extra’s erbij zoals glaswerk,
vazen en andere woonaccessoires.
De heer Jut Veenstra is ooit de winkel begonnen maar moest vanwege
zijn hoge leeftijd stoppen. Hij vertelde dit aan de moeder van Carin.
En Carin, slechts 21 jaar oud, zag
er meteen haar bestemming in.
Slechts enkele weken later was het
beklonken en zo is het begonnen.
Eerst met een klein winkeltje en in
1994 uitgebreid tot een grotere zaak

De prachtige huisaankleding en de
kleding voor dames. Dit is kleding
door Mirjam zelf uitgezocht van
door haar uitgekozen merken om zo
haar vrije keus te kunnen bepalen.
Ideaal zijn de twee paskamers die
wel ruimte vragen van een deel van
de oppervlakte maar geen invloed
hebben op de ruimte waar de bloemen worden verwerkt tot unieke
boeketten.
Dit stukje van de winkel is echt
belangrijk en daar vindt Mirjam ook
zeker haar passie in. Gefeliciteerd
met deze stijlvolle zaak, die een
aanwinst is voor Donkerbroek en
omgeving.
licht gemaakt. Ze is nog steeds heel
enthousiast over haar werk. Vooral
de trouw en rouw bloemstukken
moeten echt perfect zijn.
In het begin toen de kinderen klein
waren (Carin heeft drie volwassen
kinderen) was het wel eens moeilijk
om in alle vroegte naar veilingen te
gaan. Nu krijgt ze alles aangeleverd.
Twee maal per week verse snijbloemen en een maal per week nieuwe
planten.
De tuinplanten komen rechtstreeks
van de kwekerij. Wel gaat zij een
keer per maand naar Aalsmeer voor
nieuwe woonartikelen. Twee keer
per jaar is zij aanwezig bij een
ladies night. Een keer in het Witte
Huis in Donkerbroek en een keer
in Oosterwolde. Tegenwoordig heeft
Carin veel hulp van dochter Joyce
die studeert en nog thuis woont.
Ook zij vindt het heel leuk om met
bloemen en planten bezig te zijn.
De workshops geven ze dan ook
samen. Een workshop kunt u bij
Carin naar eigen idee en eigen budget volgen. Met de buurtvereniging,
wat vriendinnen of zomaar. Als u
alleen bent en er zijn meer dames
dan stelt Carin een groepje samen.

helemaal naar achteren. In 2008
na een grote interne verbouwing
is ook de zijkant er bij gekomen
en in 2014 is de zaak helemaal
gemoderniseerd. Geschilderd en

Vanaf vandaag
ook uw OV
Chipkaart
opladen in
Donkerbroek!
Na veel vraag van onze klant is
vandaag de OV Chipkaart oplaadpunt bij Coop Boonstra gepaatst,
alweer een mooi toevoeging voor
Donkerbroek!.
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Dan het jubileum: 30 jaar, dat wordt
gevierd! Donderdag 6, vrijdag 7 en
zaterdag 8 april ontvangt u 30 %
korting. Bovendien is er een gratis
presentje en staat er voor iedereen
een hapje en een drankje klaar op
de Herenweg 61. Kijkt u ook eens op
de Facebookpagina www.facebook.
com/bloemenhuiscarin.
Wij van Op’e Hichte wensen Carin
nog veel mooie jaren toe.

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
SINTRUMTSJERKE
Zondag 2 april
9.30 uur: ds. L. de Ruiter, Drachten
Bijzonderheden:
5e
zondag
40-dagentijd / koffiedrinken
Zondag 9 april
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Palmzondag / 6e
zondag 40-dagentijd
Zondag 16 april
10.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Paaszondag met
paasontbijt
Zondag 23 april
9.30 uur: da. G. Martens, Bontebok
Bijzonderheden: geen
Zondag 30 april
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: bevestiging nieuwe
ambtsdragers

Zondag 7 mei
9.30 uur: ds. L. P.Cnossen, Oosterwolde
Bijzonderheden: moederdag / koffiedrinken
19.30 uur: Jeugdavonddienst
LAURENSTSJERKE
Zondag 9 april
19.30 uur: Missionaire zangavond
mw. A. Kalteren
Bijzonderheden: Palmzondag / 6e
zondag 40-dagentijd
Donderdag 13 april
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Witte Donderdag,
viering Heilig Avondmaal
Vrijdag 14 april
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Goede Vrijdag
Zaterdag 15 april
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Stille Zaterdag

Tsjerkeproat
Foppe de Haan
Deze Fryske trainer is betrokken bij de dames voetballers. Een sympathieke man. Heel sympathiek. Jaren geleden raakte hij geëmotioneerd
omdat het spelletje bij Heerenveen weer op toeren begon te komen. En
vanavond (23 maart) bij Max opnieuw emoties. Een meisje met beperkingen vertelde hoe veel dank ze aan Foppe verschuldigd was. Zijn
aanmoediging zette haar op de goede weg en het goede paard. Ze heeft
inmiddels heel wat prijzen gewonnen. Foppe trilde met zijn lippen.
Foppe zei: “Je moet een droom hebben!”
Voor de dames voetballers was dat kampioen worden. Ook al zul je
het nooit halen. Ook al is het te hoog gegrepen. Volg je droom. “Ga er
voor!” Je kunt meer dan je kunt.
In mijn ogen heeft Foppe gelijk. Volg je droom. Laat niemand je droom
afpakken. Dubbeltjes worden elke dag kwartjes.
In deze tijd van het jaar geniet ik heel erg. Blaadjes komen weer te
voorschijn. Madeliefjes, sneeuwklokjes, narcissen, krokussen. De lammetjes in de wei. Ik ruik de lente en ik merk dat ik weer opleef.
De droom die mij in beweging houdt is Pasen: het leven breekt door
de dood heen!.
Als ik schrijf dat ik er op vertrouw dat doden weer herleven dan zal dat
sommigen een brug te ver zijn. Maar …
Neem nou eens een ei. Ja wel. Een gewoon eenvoudig ei.
Een ei is dood. Een dooier, eigeel. Blubsie, blubsie.
Uit zo’n dood ei kan een kuikentje te voorschijn komen. Dat vind ik te
groot en te mooi om in woorden te vatten. San lyts leaf pykje.
Ik weet dat Giro 555 er is. Ik zie ook de verschrikkelijke beelden van de
Hoorn van Afrika. Kleine kindertjes die de hongerdood sterven. En ik
vind dat heel erg. Mijn gift is ook maar een druppeltje op de gloeiende
plaat. Ook die kleintjes daar zijn niet geboren om te sterven voor hun
leven begint.
En toch geef ik Foppe gelijk. Ik wil mijn droom blijven dromen.
Dat ooit de tijd aanbreekt dat elk kind voedsel, warmte en onderdak
aangereikt krijgt.
Pasen is de benzine in mijn droom. “Ooit komt er een dag …. .”
Foppe heeft gelijk: “Je moet een droom hebben”.

Museum en Korenmolen zijn op zoek naar vrijwilligers
Oold Ark is het enige geregistreerde
museum en korenmolen de Weyert
is de enige werkende korenmolen
in de Gemeente Ooststellingwerf en
beiden zijn gevestigd in Makkinga.
Sinds 2011 werken museum en
molen nauw samen.
Museum Oold Ark
“Oold Ark” is een museum van oude
handgereedschappen (voor velen
een feest van herkenning) van niet
meer bestaande of sterk veranderde
beroepen/ambachten. De verzameling is ingericht in werkplaatsjes die
per beroep het gereedschap laten
zien zoals dat vroeger door de handwerksman werd gebruikt.
Het museum is ontstaan uit de particuliere verzameling van de heer
Albert K. Mulder. Door regelmatige
inbreng van diverse bronnen wordt
de collectie nog steeds uitgebreid.

Wij zijn op zoek naar dames en
heren die het leuk vinden om het
enthousiaste team van vrijwilligers
te versterken.
Korenmolen De Weyert
De groep vrijwilligers van de Weyert
speelt een belangrijke rol in het
behoud van de molen. Ze laten de
molen draaien, zorgen voor het
onderhoud en verkopen producten
in de winkel. De molen is iedere
zaterdag geopend voor publiek, in
de wintermaanden alleen op zaterdagochtend. Als de wind het toelaat
kunnen de bezoekers bekijken hoe
het graan tot meel wordt gemalen. In de molen komt het publiek
meer te weten over de geschiedenis
van de molen. Doordat de molen
goed onderhouden wordt, blijft De
Weyert gezichtsbepalend in het
landschap van Makkinga.
De Weyert is tevens ook een oplei-

dingsmolen voor nieuwe molenaars,
dit is van groot belang om het industrieel erfgoed ook voor volgende
generaties te behouden. Om molenaar te worden wordt er eerst een
opleiding gevolgd die bestaat uit een
praktisch en een theoretisch deel,
wat samen ongeveer 2 jaar duurt.
Wat kun je als vrijwilliger in de
molen doen? Vrijwilliger in de
molenwinkel, zorgt voor het verpakken en in- en verkopen van meelproducten en aanverwante producten. Vrijwillig assistent-molenaar,
assisteert de molenaar en helpt mee
met het klein onderhoud aan de
molen. Vrijwillige molenaars, die
bereid zijn de opleiding tot molenaar te volgen.
Interesse?
Meer informatie is te vinden op
www.museumenmolenmakkinga.nl
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Voor nieuw-, Verbouw
en renoVatie
ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

Drukwerk
Voor al uw verhuis-, geboorte-,
trouw- en jubileumkaarten,
rouwdrukwerk, liturgieën,
logo ontwerp, huisstijlen, briefpapier,
facturen, enveloppen, visitekaartjes,
brochures, magazines, kranten,
kalenders, reclameborden!

bvk
GRAFISCH
VORMGEVER

Oog voor
kwaliteit!

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

Jo
dru uw
d i c k ke r i
htb j
ij!
WWW.BVKVORMGEVER.NL

Mjumsterwei 16 - 9243 SK Bakkeveen
tel. 0516 541493

www.dundelle.nl / info@dundelle.nl

Midgetgolf Dúndelle

Openluchtzwembad

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

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

Na een leuke acitiveit of
een heerlijke wandeling of fietstocht
nodigt het terras u uit voor een adempauze
met een kop koffie
of een verfrissend drankje of ijsje!
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Stichting “Ontwijk” neemt afscheid Dorpshuis viert
van Herman Boerrigter
Koningsdag met vrijmarkt
werd de Vereniging tot Behoud van
Natuurschoon ontbonden en werd
de Stichting “Ontwijk opgericht.
De Stichting “Ontwijk” is momenteel nog in het bezit van een perceel grond nabij het sportveld, een
perceel voor in het wandelbos met
de gedenksteen met de namen van
de mensen van het eerste uur en
de ijsbaan. Het doel van de stichting is het verstrekken van bijdragen voor het behoud van natuurschoon en ten behoeve van culturele, geestelijk, sportieve uitingen
in Donkerbroek. Indien men een
aanvraag doet, dient er ook een
financiële begroting en een financieel jaarverslag van het voorgaande
jaar zijn toegevoegd.

In de jaarvergadering van Stichting “Ontwijk”op 20 februari
werd afscheid genomen van Herman Boerrigter. Na een zittingsperiode van 44 jaar, waarvan de laatste 37 jaar als penningmeester, heeft hij nu de leeftijdsgrens bereikt waarbij je
statutair moet terugtreden.
In 1973 is hij begonnen bij
de Vereniging tot Behoud van
Natuurschoon voor Donkerbroek
en omgeving. Deze vereniging is in
1928 opgericht door de heren M.O.
Meek, W.W. Teyema, W.H. Gorter,
H.O. Meek en E.J. Dokter. Dit om
redenen dat de toenmalige eigenaren van landgoed “Ontwijk” de
familie Haro Adema al hun eigendommen wilden verkopen.
Hierbij zou de kans groot zijn

dat het geheel in kleine percelen
uitéén zou vallen. Door aankoop
door de Vereniging tot Behoud van
Natuurschoon kon zo het landgoed
“Ontwijk” met het wandelbos voor
Donkerbroek behouden blijven.
In 1969 is het wandelbos verkocht
aan Staatsbosbeheer en zijn de
sportvelden over gegaan naar de
gemeente. Huize “Ontwijk” bleef
toen nog in bezit maar is in 1980
verkocht. Op 13 december 1980

Bij zijn afscheid kreeg Herman
Boerrigter een prachtige tuinbank
aangeboden en waren er bloemen
voor zijn echtgenote Petra. In de
vacature, die door het afscheid van
Herman is ontstaan, is inmiddels
ook voorzien. Zoon Frits is bereid
gevonden om zitting te nemen in
het bestuur. Het betekent de derde
generatie Boerrigter die de vereniging/stichting in haar midden heeft.
Het bestuur van de stichting ziet er
nu als volgt uit: dhr. G.H. Mulder
(voorzitter), mevr. W. ten WoldeDongstra (secretaresse), dhr. F.B.
Boerrigter (penningmeester), dhr.
A. van der Stouwe (vice voorzitter),
mevr. L. Veldkamp-Teijema (lid),
mevr. M. Donker-Bargerbos (lid) en
dhr. J. de Boer (lid).

The Power of Excelsior groot succes
Op zaterdag 4 maart gaf muziekvereniging Excelsior haar
jaarlijkse voorjaarsconcert in ’t Witte Huis. Het publiek wist in
grote getale de weg naar ’t Witte Huis te vinden waar zij konden
genieten van een afwisselend programma.

ze gekomen om de jubilarissen te
huldigen. Het toeval wilde dat de
nieuwbakken burgemeester van
Donkerbroek in de zaal zat, een
uitgelezen kans voor burgemeester
Sietse Dijkstra om ervaring op te
doen bij het huldigen van mensen.
Wiebe Duin, 45 jaar lid, ontving
een oorkonde. Ietje van der Wal en
Roelie Soepboer, beide 50 jaar lid,
ontvingen hiervoor een gouden kettinkje en oorkonde.

en spellencircuit

Door het enthousiasme van de kinderen vorig
jaar is besloten een vervolg te geven aan de
nieuwe opzet van de vrijmarkt. We streven
ernaar om jaarlijks een spellencircuit aan
te kunnen bieden aan de kinderen. Dit staat
of valt met vrijwilligers. Lijkt het je leuk
om te helpen neem dan contact met ons op.
Er komt weer een strippenkaart met daarop verschillende spelletjes en versnaperingen. De spellen die aan bod komen
zal een mix zijn tussen het bekende sjoelen en blik gooien en nieuwe
spellen zoals een skelterrace, een midgetgolfbaan en een verticaal
knikkerspel. Er zijn prijzen te winnen in 3 leeftijdscategorieën. Er kan
geschminkt worden en er is een springkussen aanwezig. De vrijwilligers
van het dorpshuis zorgen voor een lekkere kop koffie met iets lekkers.
De vrijmarkt is op donderdag 27 april Koningsdag. Het begint om 9.30
uur en duurt tot 13.00 uur waarna de punten worden geteld en de winnaars worden bezocht.

Activiteiten
28 mei Wandeltocht
De leden van Actief Donkerbroek die verantwoordelijk zijn voor de
wandeltocht zijn al druk met het uitzetten van 3 routes. Er komt een
gezinsroute van ongeveer 5 km voor gezinnen met kleine kinderen
en er komen 2 routes voor de mensen met meer wandel ervaring. Die
afstanden zijn nu nog niet bekend. Daarover later meer. De start is net
als voorgaande edities tussen 13.30 en 15.00 uur bij Stap Es In waar ook
de tochten eindigen. Coop biedt alle wandelaars onderweg een appel aan
en bij de finish heeft Stap Es In een ijsje voor hen klaar staan. Deelname
aan de wandeltocht is gratis en opgeven is niet nodig.

Activiteiten overzicht
Actief Donkerbroek
9/7
14/7
2/9
22/9
30/9

Familie Fietstocht
Suppen
Buurten volleybal toernooi
Outdoorrun
Onzichtbaar Donkerbroek!

Terwijl de burgemeester zich bezig
hield met het omhangen van de kettinkjes, vermaakten de verslaggevers
zich met foto’s van het jubilerende
drietal. Na deze heuglijke onderbreking was het tijd voor pauze waarna
de verloting volgde. Deze was mede
mogelijk gemaakt door ondernemers van Donkerbroek.

Het thema van de avond was “The
Power of Excelsior”. Dat het orkest
veel power kan geven werd gelijk
vernomen in het openingsnummer
Spirit; Stallion of the Cimarron.
In The Bells of Notre Dame gaf
Excelsior nog meer power. Daarna
kon men even op adem komen
tijdens het rustige nummer
Hallelujah. Toen waren de jeugdleden aan de beurt.
Op dit moment telt Excelsior drie
jeugdleden, te weten: Tjalling
Kaastra, Anke Nynke Rooks en
Renze Meijerhof. Helaas kon Renze
niet aanwezig zijn, maar Tjalling
en Anke Nynke speelden de sterren van de hemel. Een duet en
zelfs allebei solo lieten zij horen
wat ze al kunnen spelen na twee
jaar muziekles. Dirigent Koop M.
Schokker is tevens muziekleraar
voor onze jeugdleden. Excelsior vervolgde haar programma met Voyage
with the VOC, Variazioni in Blue en
Italian Fantasy.

Jubilarissen
Na dit nummer kwamen twee verslaggevers van Omrop Fryslân de
zaal binnen. Zij waren een item aan
het maken voor het programma
Hea. Op verzoek van de OMF waren

Excelsior speelde vervolgens nog
een zestal nummers waaronder
Slow Down, Heal the World en Mag
ik dan bij jou. De avond werd afgesloten met de knaller: The Eye of
the Tiger. Excelsior kijkt met een
goed gevoel terug op deze uitvoering.

Stichting Snertactie
ontvangt bijdrage
Coöperatiefonds
Voor de aanschaf van een nieuwe
hoge druk warmwater/stoomreiniger heeft de stichting Snertactie
Donkerbroek
een
bijdrage
van € 1500.- gekregen uit het
Coöperatiefonds van de Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland.
“We zijn erg blij met deze ondersteuning van de Rabobank”, aldus
het stichtingsbestuur. Voor het resterende deel hoopt men nog op een
bijdrage van enkele andere fondsen
te mogen rekenen.
Het

Coöperatiefonds

van

de

Van links naar rechts: Kees
Berkenpas, Jaap Klein, Evert
Bosma en Marieke Kloostra
Rabobank is er voor lokale maatschappelijke Initiatieven , die de
leefbaarheid in de omgeving vergroten. Leden van de ledenraad van de
bank beslissen over de aanvragen.
Het fonds wordt gevormd vanuit het
coöperatief dividend van de bank:
een vorm van dividend uitkering
waarmee een deel van de nettowinst
ter beschikking wordt gesteld aan
veelal maatschappelijke doelen.
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verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen
verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen
Openingstijden: maandag 13.00-20.00 uur
dinsdag 9.00-15.00 uur
woensdag 9.00-15.00 uur
donderdag 9.00-15.00 uur
vrijdag 9.00-15.00 uur
zaterdag gesloten

Schapendrift 6a - Donkerbroek - Tel. 0516 491550
Tevens is het mogelijk een afspraak te maken via:
www.1kapper.nl

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

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

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

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

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

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

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

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

T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl

woon & energie
markt
Ooststellingwerf

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

#WoonEnEnergiemarktOwerf

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Koelkasten
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Woon & energiemarkt
op 1 april 2017
Zaterdag 1 april organiseert
gemeente Ooststellingwerf de Woon
& Energiemarkt, voor iedereen die
wil Verduurzamen, Verbouwen of
Verhuizen.
Op deze dag staan makelaars, financieel adviseurs en ondernemers
(zoals, installatiebedrijven, bouwbedrijven en schildersbedrijven) voor
u klaar.
U kunt hier terecht voor financieel
advies, voor de huizen die in de
omgeving te koop staan, de mogelijkheden voor verbouwen verkennen en/of kijken hoe u uw huis
kunt verduurzamen. Bijvoorbeeld
energiebesparing door isolatie en
energiezuinige apparatuur en het
opwekken van eigen duurzame

energie zoals zonnepanelen en
warmtepompen.
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EVEN VOORSTELLEN . . .
Deze keer stellen wij Loes Ree aan u voor, redactrice van Op’e
Hichte.

Waar & wanneer?
Zaterdag 1 april
11.00 – 15.00 uur
Veengang 1, Oosterwolde
Toegang is gratis!

Waarom heb je je aangemeld
bij Op ‘e Hichte ?
“ Omdat ik denk dat ik dan nog meer
betrokken ben bij Donkerbroek. Je
krijgt zo ook een betere band met
het dorp en in de paar maanden dat
ik dit nu doe, merk ik al dat dat ook
echt zo is. Misschien kunnen we
samen ook nog tot nieuwe ideeën
voor de krant komen. Zelf zou ik
bijvoorbeeld af en toe een mooi
gedicht wel fijn vinden”.

TIP!
Combineer met de Open Huizen
Dag van NVM!
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u kijken op www.ooststellingwerf.nl/
WoonEnEnergieMarkt. Hier vindt
u ook een overzicht van de aanwezige standhouders en de acties die
tijdens de Woonmarkt geldig zijn.

DORPSAGENDA
APRIL:
1 Klaverjassen om 14:00 in café Donkerbroek
9 19:30 Zangavond Laurenstsjerke
19 14.30-15.15 Sportveld Ontwijk: Kangoeroeles
20 14.30 Pro Rege Ontmoetingsmiddag Zonnebloem en Diaconie
27 9:30-13:00 Vrijmarkt en spellencircuit bij het dorpshuis

Kinderhulp-collecte: zodat
kinderen in armoede er óók bij
kunnen horen!

anderhalf jaar en het spelen daarop
geeft me heel veel ontspanning. Dan
vergeet ik soms zelfs even de tijd!
Ik heb geleerd om negatief naar
positief te draaien en daar vind ik
heel veel baat bij. We wonen op een
mooie zonnige stek en daar geniet
ik van”.

Tot zover de kennismaking met
Loes. Volgende keer is de beurt
aan…….
Wie is Loes?
“Mijn naam is Loes Ree. Ik kom uit
Zuilen, Utrecht maar woon al 31
jaar in Donkerbroek. Ik ben geboren in 1951 en ik heb 3 kinderen, 3 kleinkinderen en 3 bonus
kleinkinderen. Mijn opleiding is de
driejarige kleermakersvakschool. Ik
heb bij C&A gewerkt in het kledingatelier. Dertien jaar heb ik cafetaria
De Backerij gehad. 11 Jaar geleden
is de cafetaria overgenomen door
Wiestse en Thea Faber. De naam is
veranderd in Stapesin en ik heb heel
veel bewondering voor de manier
waarop zij de zaak tot zo’n groot
sukses maken. Ik had me geen betere opvolgers kunnen wensen”.
Wat zijn je hobby’s ?
“O jee, heb je even? Ik vind eigenlijk te veel dingen leuk. Ik geniet
van het contact met de dames in
het crea cafe. Vind ook quilten erg
leuk, maar ook de tuin en koken
zijn hobby’s van me. Op dit moment
ben ik voorzitter van de Vrouwen
van Nu. Daar gaat ook heel veel van
mijn energie naar toe. Maar ik doe
het met heel veel liefde. En, wat op

dit moment ook helemaal m’n passie is : De Trekzak! Ik heb les sinds

Twee wolven,
Een oude indiaan gaf zijn kleinzoon
onderricht over het leven.
“Binnen in me is een gevecht gaande”,zei hij tegen de jongen.’
Het is een afschuwelijk gevecht tussen tweewolven.
De ene wolf is slecht –hij bestaat uit woede,
jaloezie, hebzucht, verwaandheid schuld wrok,l eugens,
valse trots, superioriteit en ego.
De andere wolf is goed – hij is vreugde, vrede, liefde,
hoop, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, vrijgevigheid,
en compassie. Binnen in jou woedt dezelfde strijd – en
datzelfde geldt voor ieder mens.”
De kleinzoon dacht enkele ogenblikken na en vroeg toen
aan zijn grootvader:
“Welke wolf zal het gevecht winnen?”
De oude man glimlachte en antwoordde: “Degene die je voedt.”

Kleuters De Peggebult gaan winkelen

Wat als je altijd naar school moet
lopen, je opleiding niet af kan
maken of niet kunt leren zwemmen? Terwijl je als kind niets liever
wil dan er gewoon bij horen en
meedoen met je vrienden en klasgenoten.
Om dit mogelijk te maken, doet
Nationaal Fonds Kinderhulp van
10 t/m 15 april een beroep op uw
vrijgevigheid. Steun kinderen in
armoede en geef aan de collectant!
Kinderhulp vindt dat alle kinderen
erbij moeten kunnen horen. Helaas
groeit 1 op de 8 kinderen in ons land
op in armoede. Ze kunnen niet meedoen met leeftijdsgenootjes en heb-

DORPSKRANT DONKERBROEK

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

ben volwassen zorgen. Kinderhulp
helpt hen door simpele dingen zoals
sport, een dagje uit, opleiding of een
cadeautje van Sinterklaas mogelijk
te maken. Omdat ook zij meetellen
en een mooie toekomst verdienen.
Om al deze kinderen te kunnen helpen, is veel geld nodig. Kinderhulp
hoopt daarom op uw gift tijdens de
collecteweek van 10 t/m 15 april.
Elk jaar gaan er 18.000 collectanten
op pad, dus grote kans dat ze ook bij
u langskomen. Met uw gift steunt u
niet alleen Kinderhulp, maar draagt
u ook bij aan een mooiere samenleving waarin iedereen meetelt en
kan meedoen. Samen maken we dit
mogelijk!
Ga voor meer informatie over
Nationaal Fonds Kinderhulp en de
collecte naar www.kinderhulp.nl

De kleuters uit groep 1,2 van cbs De Peggebult hebben de afgelopen weken gewerkt over het thema Winkel.

Doe méér voor

Een van de activiteiten was een
bezoekje aan de Coop- supermarkt
en een kijkje bij bakkerij van der
Molen.

molenfonds.nl

Meneer Boonstra van de Coop gaf
de kleuters een rondleiding door
de winkel. Erg interessant want,

MOLENS

ondanks hun eigen winkeltje in de
klas, nu zagen ze hoe het echt was.
De diverse afdelingen, het magazijn,
de plaats voor de vrachtauto, de
broodsnijmachine; ze vonden het
geweldig! Na afloop kregen ze allemaal een surprisetas.

Daarna gingen ze ook nog bij bakkerij van der Molen kijken. Een heel
ander soort winkel met een etalage en een vitrine. De manier van
boodschappen doen bij de bakker is
ook anders dan bij de supermarkt.
Na alles goed bekeken te hebben,
vertrok de stoet met een heerlijk
vers krentenbolletje weer terug naar
school.
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Houthandel
Waskemeer
Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer
E-mail:
info@handelsondernemingvisser.nl
Tel: 06-43507998

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

€ 1,25/m

. . . . . . . . . .

€ 1,20/m

. . . . . . . . . .

€ 0,42/m

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

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

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

. .

€ 1,00

Bestellingen of prijsaanvragen per mail naar:
info@handelsondernemingvisser.nl
of telefonisch maandag t/m donderdag vanaf 17.00 tot
21.00 uur mogelijk, vrijdag en zaterdag gehele dag
(Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig)

Zingen is een geweldige hobby,
Ervaar het bij het Jagerskoor
o.l.v. Feike van tuinen.
Wij houden daarom een open repetitie
deze is op Donderdagavond 6 april a.s.
in “Pro-Rege” Herenweg 72
te Donkerbroek vanaf 19.30 tot 21.30 uur.
Wij zingen natuur- en jachtliederen, en werken van o.a.
Frans Schubert, Frans Silcher, Carl Maria von Weber,
Felix Mendelsohn-Bartoldy, Wilhelm Nagel. enz. enz.

Voor informatie : secretariaat tel.: 0516-51.41.97.
of www.jagerskoorprinshendrik.nl

BELANGRIJKE TIP

voor het aanleveren van foto’s
voor de Dorpskrant
Stel de camera in op een zo hoog mogelijk aantal pixels.
Voeg de foto’s toe als losse bijlage in de mail.
Geen foto’s in een Word document!

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

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

VERKRIJGBAAR BIJ:

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

UITNODIGING
LEDENVERGADERING
Tot en met de pauze, toegankelijk
voor alle inwoners van Donkerbroek
datum: woensdag 12 april 2017
aanvang: 20.00 uur
plaats: Pro Rege, Herenweg 72A te Donkerbroek
AGENDA:
1.

Opening en welkom met korte terugblik door de voorzitter.

2.

Mededelingen.

3.

Thema en discussiepunten.
- Politie, informatie over veiligheid
en over what’s app-groepen

4.

Vragen aan het gemeentebestuur.

5. Inloopmarkt met toelichting stand van zaken gemeenschapscentrum
6. Pauze.
---------------------------------------------------------------------------------------7.

Vaststelling van het verslag van de algemene
ledenvergadering van 13 april 2016.

8.

Behandeling en vaststelling van het redactioneel jaarverslag
over 2016.

9.

Behandeling en vaststelling van het financieel jaarverslag
over 2016.
- Verslag van de kascommissie. (Menno van der Honing en Jouke
Jongsma)
- Aftredend Menno van der Honing
- Benoeming van een nieuw lid voor de kascommissie

10. Behandeling en vaststelling van de begroting over 2017.
11. Bestuursverkiezing: 2 vacatures
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

Verslag jaarlijkse ledenvergadering
Dorpsbelang Donkerbroek 13 april 2016
Aanwezig zijn 57 personen. Voorzitter Evert Bosma heet iedereen welkom. Een speciaal welkom aan de aanwezige gemeenteraadsleden. De voorzitter staat stil bij het overlijden van ons
bestuurslid Coby de Jong. Wij missen haar inzet.
De plannen voor het gemeenschapscentrum zijn niet haalbaar aangezien aanwonenden zwaarwegende
belangen hebben. De verdubbeling
van de N381 richting Oosterwolde
geeft veel discussie. Ter plaatse van
restaurant Het Witte Huis verandert
het aangezicht van Donkerbroek
snel. Dorpsbelang betreurt de gang
van zaken rond de naamgeving van
de nieuwe wegen en de keuze van
de gemeente. Binnenkort wordt het
kunstwerk, gemaakt door Joop van
Bergen, geplaatst. Dorpsbelang had
het geld liever anders besteed. De
voorzitter wijst op de verbindende
betekenis van het beeld.
In 2018 is er weer ons vijf jaarlijks
dorpsfeest. Dorpsbelang zal dit jaar
starten met het samenstellen van de
feestcommissie.
De sporters in het dorp worden door
de voorzitter gecomplimenteerd
met hun resultaten.

Mededelingen
De voorzitter meldt dat Jo Kalsbeek
bereidt is gevonden plaats te nemen
in het bestuur.

Thema’s en discussiepunten
Wethouder Engbert van Esch
houdt een inleiding over de veranderingen in de zorg. Waar staan
we en waar gaan we naar toe. De
zorg van toen en nu. Hij schetst in
het kort de geschiedenis. Er worden in Ooststellingwerf en ook in
Donkerbroek minder kinderen geboren. In het verleden schreef men
zich al bijtijds in voor het bejaardenhuis. Alles was van het wieg tot het
graf geregeld. In het verleden was je
met 50 jaar al oud. Ook was er toen
sprake van een gunstige conjunctuur. Zorginstellingen groeiden in die
tijd. Er was meer tijd voor de mens
en minder aandacht voor de kwaliteit. Nu is zorg van goede kwaliteit

en zeer uitgebreid. Echter de zorg is
duur en er geldt het principe “Ik heb
recht op”.
Op dit moment wordt er een
omslag gemaakt naar wat is nodig.
Ziektekosten werden in het verleden vergoed vanuit het ziekenfonds
en zat je boven de inkomensgrens
dat was je particulier verzekerd.
Tegenwoordig heb je de basisverzekering en kun je aanvullende verzekeringen sluiten. Vervolgens neemt
wethouder Van Esch ons mee in de
zorg voor de toekomst.
Hoe ziet de zorg er in de toekomst
uit? Centraal staat de eigen verantwoordelijkheid. Wat kun je zelf.
Eigen kracht is belangrijk. Je hebt je
eigen netwerk nodig en daar moet
je zelf mee aan de slag. Binnen
de ziekenhuizen vindt concentratie
plaats, maar ook concentratie van
specialismen. Op deze wijze moet
de kwaliteit gewaarborgd blijven en
verbeterd. De anderhalve lijnsvoorziening wordt belangrijker. In eigen
gezondheidscentra meer zorg waardoor doorwijzing naar ziekenhuis
minder vaak nodig is.
De gemeente is verantwoordelijk voor de AWBZ-zorg en eveneens voor de WMO voorziening.
Huishoudelijke hulp wordt per situatie bekeken. De gemeente wil dit
handhaven. Op dit moment worden er 100.000 huishoudelijke hulpuren vergoed. De landelijke overheid wil er 40% op bezuinigen. Een
andere verantwoordelijkheid van
de gemeente is Werk en Inkomen.
Strenger naar uitkeringen kijken.
Ook is geen instroom meer mogelijk
bij arbeidsvoorziening Caparis. Hier
zijn 200 personen werkzaam.
De gemeente werkt aan alternatieven voor de werkgelegenheid van
deze werknemers. De drie onderwerpen werden in het verleden
los van elkaar gezien. Nu kijken we
erna als één geheel. Belangrijk is

om zaken combineren zoals bijvoorbeeld laag inkomen in combinatie
met andere hulpvragen.
Hoe is nu de situatie is in
Oostellingwerf? De gemeente gaat
uit van de eigen mogelijkheden
en kracht van de mensen. Maar
er is altijd een vangnet en dat is
de gemeente. Hoe? De gemeente
is de toegangspoort tot alle vormen van zorg. Huisarts speelt hierin een belangrijke rol. Huisarts en
gemeente moeten samen optrekken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld
jeugdconsulenten die samenwerken met huisartsen bij de ontwikkeling van het kind. De gebiedsteams spelen een belangrijke rol.
Alle disciplines zitten in zo’n team.
Het gaat om goed samenwerken
en aansturen. Voorkomen dat partijen langs elkaar heen werken. Hoe
hebben wij het als gemeente georganiseerd. Bestuurlijk aanbesteden
van inkoop zorg doet de gemeente niet. Alle partijen mogen meedoen. Samenwerken is belangrijk.
Gemeente kan zelf besluiten met
betrekking tot financiering als dat
nodig is. Preventie, hoe doen we
dat? Voorkomen door zelf regie te
voeren als gemeente. Bijvoorbeeld
door het promoten van sport. Sport
betekent bewegen maar ook contact met anderen. Gaat om kwaliteit van leven. Uit de zaal worden
aan de wethouder een aantal vragen gesteld. Hoe zit het met de
Jeugdhulp Friesland en jeugdzorg
in Ooststellingwerf? De gemeente
streeft naar samenwerking met
Jeugdhulp Friesland. Hierbij speelt
het afsluiten van contracten met
betrokken partijen. Gemeente gaat
uit van werkbare tarieven voor organisaties en niet minimale tarieven.
Met een aantal organisaties worden afspraken samen met meerdere gemeenten gemaakt. Voor
huishoudelijke hulpen vergoedt de
gemeente een bedrag van € 21,60
per uur voor huishoudelijke hulpen.
De thuishulporganisaties hebben
met dit tarief een gezonde exploitatie. 100 uren hulp van Caparis in
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de dorpen? Verdwijnt deze voorziening? Gemeente denkt na om
deze mensen terug te laten komen
bij de gemeente en mogelijk de
groenvoorziening mogelijk anders te
organiseren. De 100 uur per dorp is
belangrijk.
Ontwikkelingen rond
Landgoed Ontwijk
De heer Appelman is gevraagd in
het kader van de gebiedsontwikkeling N381 een visie te geven op het
bos Ontwijk. Belastinginner Fruitier
de Talma en later zijn zoon hebben
geïnvesteerd in de ontwikkeling van
huize Ontwijk en het bos. Het graven
van de Compagnonsvaart heeft voor
ontwikkeling gezorgd. Huize Ontwijk
staat haaks op de vaart en heeft
een zicht-as richting bos. De familie
kocht in het verleden telkens percelen grond en ontwikkelde zo het
gebied met lanen, bos, hei en vijver.
Later is Huize Ontwijk verkocht aan
een particulier en is de bos verkocht aan notabelen van ons dorp.
Indertijd was in en bij het bos een
wielerbaan, doolhof en openluchttheater. Met entree werd onderhoud bekostigd. Later is het bos verkocht aan Staatsbosbeheer. Beheer
in het bos is hardnodig.

Nu de N381 een andere route heeft
gekregen, is het voornemen om
het wandelbos weer onderdeel van
Donkerbroek te laten worden. Het
bos aanpassen zodat het de allure
van weleer krijgt. Realiseren van fitnesstoestellen om sportief bezig te
zijn. De sportvereniging wenst een
oplossing van het waterprobleem
van veld 2. Staatsbosbeheer wenst
een goede waterhuishouding en
de provincie ziet graag een faunatoren. In de nieuwe situatie ziet
de heer Appelman het landgoed,
de bos en de sportvelden als één
geheel. De infrastructuur dient te
worden aangepast. Nieuwe paden
aanleggen, herstel van de lanen en
ontsluiting richting Tjabbekamp.
De entree van het bos formeler
maken, meer richting Donkerbroek.
Tevens een nieuwe ontsluiting naar
de Balkweg. Doel is om Ontwijk
meer te integreren richting ’t Zand
en Tjongerdal. Tevens de zichtlijnen herstellen. Zicht op de vijver
terugbrengen, zicht op bos richting
sportvelden terugbrengen. Hiervoor
dient het hokje naast sportveld 2 te
verdwijnen. Verder het riet bij de
vijver verwijderen en grotendeels
uitbaggeren met behoud van de
flora en fauna in de vijver. Doolhof
een nieuwe betekenis te geven door
het plaatsen van een faunatoren.
Sportveld 2 en het oefenveld omwisselen en hoger aanleggen in verband
met de waterhuishouding in het bos.
Doorgangsroute langs de sportvelden creëren en de fitnesstoestellen realiseren in het bos, nabij de
sportvelden. Al met al de cultuur
historische waarde landgoed en bos
terugbrengen. Vanuit de zaal wordt
opgemerkt dat het hokje een stukje
van de sportgeschiedenis is.
De heer Appelman gaat voor een
andere plaats van het hokje. Tevens
de vraag om het grondwaterpro-
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Verslag kaskommissie
Menno van der Honing en Eilardus
de Jong hebben de boeken gecontroleerd en zijn akkoord. Eilardus de
Jong is aftredend en nieuw kaskommissielid wordt Jouke Jongsma .

Begroting 2016
Inkomsten contrubutie. Er zijn
ongeveer 500 leden. Begroting is
akkoord.

Bestuursverkiezing

bleem op te lossen met een kunstveld. De heer Appelman is hiervan
geen voorstander maar het is wel
besproken. In hoeverre is dit plan
vaststaand. Het is een visie. De
plannen zijn wel voorgelegd aan de
gemeente. De nieuwe verdubbeling
geeft een mogelijkheid voor extra
financiering vanuit de provincie.
Vraag om het doolhof in ere te herstellen. De voorkeur gaat uit naar de
lanen. Doolhof aanleggen en onderhouden is te kostbaar. Fundament
doolhof bij de doolhof is een zandbank.

Krijgt Huize Ontwijk zelf ook opknapbeurt? Er is met alle partijen gesproken. In de vergadering blijkt dat niet
met Stichting Ontwijk is gesproken.
Dit wordt alsnog gedaan. Verzoek
is om de steen (monument) aan
het begin, bij de nieuwe entree te
plaatsen.
Duurzaamheid en glasvezel
De heer Oosterloo, lid namens
Donkerbroek, van de Duurzaamheidscommissie van de dorpen
Haule, Haulerwijk, Waskemeer en
Donkerbroek. Elk dorp heeft twee
afgevaardigden. Voor is er nog een
vacature vacant. Belangrijk doel
van de commissie is het creëren
van bewustwording en ontplooien
van initiatieven. Er wordt samengewerkt met plaatselijke organisaties
zoals energiecorporatie Makkinga.
Een project van de commissie is
het maken van warmtescan van uw
woning. Hiervoor heeft men zelf een
scanapparaat. Je kunt precies zien
waar de woning energie lekt. Verder
wordt er voorlichting gegeven en
volgende in de komende tijd een
lampenactie.
Stand van zaken
gemeenschapscentrum
Gerrit Sleifer geeft namens
Dorpsbelang uitleg. De meeste
informatie staat in het jaarverslag.
Vorig jaar is besloten om de plannen in, met en achter Pro Rege te
moeten stoppen. Individuele belangen wogen zwaarder. Nu wordt er
gekozen voor een andere insteek.
Hergebruik van bestaande gebouwen. Zoveel mogelijk functies koppelen. Gym lokaal uitbreiden naar
sportzaal en dorpshuis ernaast realiseren en te plaatsen tussen gym
lokaal en school. Met een kindcentrum wordt er een meerwaarde gecreëerd. Richting wethouder
Van Esch wordt opgemerkt dat

sport belangrijk is. Op korte termijn komen we terug met gewijzigde
plannen. Vraag in de zaal of er plek
is voor de thuiszorgorganisatie? Dat
is goed mogelijk en wordt meegenomen. Verder is er een vraag om de
sportvelden / scholen / dorpshuis
samen op één plek te realiseren. Dit
is financieel niet haalbaar.
Wat is de stand van zaken in samenwerking van de scholen op dit
moment. Het Startblok telde op
de peildatum in oktober 2015 105
leerlingen en de Peggebult 75 leerling. De Peggebult heeft besloten
zelfstandig verder te gaan en te kiezen voor samenwerken. Eventueel
nieuwbouw aansluiten op het
Startblok.
Vragen aan het gemeentebestuur
Aan wethouder Van Esch wordt een
vraag gesteld inzake naamgeving van
de nieuwe straat. Er wordt aangegeven dat Donkerbroek niet serieus
is genomen met de nieuwe straatnaamgeving. Architekt Meekweg is
door het dorp na raadpleging voorgedragen. Dorpsbelang was door
B&W gevraagd om een voordracht
te doen. Achteraf zijn de bewoners
van de nieuwe straat het niet eens
met de naam. Naamgeving van straten en wegen zit in de portefeuille
van de burgemeester. De wens van
de bewoners is gehonoreerd. Er
zijn twee routes bewandeld maar
de communicatie hierover is slecht
omdat we het in de krant moesten
lezen.

Vaststelling verslag
algemene ledenvergadering d.d.
08 april 2015
Vergadering keurt deze goed.

Vaststelling jaarverslag 2015
Vergadering keurt deze goed.

Financieel jaarverslag
De jubileumboeken zijn afgewaardeerd naar € 2,- per stuk. Algemene
reserve daalt door afwaardering
boeken. Liquide middelen gedaald
omdat er meer subsidies zijn uitgegeven. De bankkosten zijn nogal
hoog wordt opgemerkt in de zaal.
Nieuwe penningmeester zal onderzoeken om alles naar één bankrekening terug te brengen. Volgens
begrafenisvereniging levert het
overstappen naar een andere bank
nog eens een besparing van de helft
op.

Tweede voorzitter Bertus Plender
neemt het woord. Durk Poortinga en
Evert Bosma hebben 10 jaar zitting
gehad in het bestuur en was eveneens penningmeester. Durk blijft
actief voor dorpssite en gemeenschapscentrum. Hij krijgt een
cadeau en bloemetje. Evert Bosma
heeft eveneens zitting gehad in het
bestuur en is 9 jaar voorzitter. Met
zijn eigen stijl was hij een verbinder
zowel in het bestuur als daarbuiten.
Een man met veel energie en oog
voor het groepsbelang. Voor de evenementencommissie en snertstichting blijft hij actief. Ook voor Evert
is er een cadeau en het bloemetje
gaat naar zijn vrouw, die eveneens
aanwezig is. In zijn dankwoord geeft
Evert aan het er druk mee te hebben gehad. Samen kun je veel en

heeft altijd uit naam van het bestuur
maar ook van de leden te hebben
gehandeld.
Durk vertelt dat hij met name voor
een gemeenschapscentrum zitting
heeft genomen in het bestuur. De
eerste 5 jaar is hiervan niet veel
gekomen. Het gemeenschapscentrum wordt pas in het tweede deel
van zijn zitting in het bestuur opgepakt. Website bestaat 10 jaar. Durk
bedankt voor het gestelde vertrouwen.
Gerrit Sleifer aftredend en herkiesbaar. Met applaus wordt hij herbenoemd. De nieuwe kandidaatsbestuurleden zijn Sita van der Woude
en Jo Kalsbeek. Beide worden eveneens met applaus benoemd.

Rondvraag
Aan welke kant komt de verdubbeling te liggen. Voornemen is de oostkant van de N381 en in verband met
de nieuwe tunnelbak komt deze op
een afstand van 25 meter te liggen.
Evenementen draait een kwartslag.
En waarom aan de oostkant? Grond
aan de oostkant is al beschikbaar en
het verwerven grond aan de westzijde moet nog en is lastiger.

Sluiting
Bertus sluit de vergadering.

Dorpsbelang Donkerbroek,
Jaarverslag 2016
1. Inleiding:
Geachte leden, inwoners van
Donkerbroek en omstreken, en
andere belangstellenden.
Alweer een jaar voorbij en dus ook
weer opnieuw een jaarverslag.
2016!!, Een jaar waarin wij als
Donkerbroek fantastisch op de
kaart zijn gezet door de geweldige
sportieve prestatie van onze paralympisch kampioen en ereburger
van Donkerbroek Tristan Bangma,
maar ook door de realisatie van een
mooie dorpsentree.
Wij proberen u een beeld te schet-

sen van de verschillende onderwerpen waar we dit jaar met elkaar mee
bezig zijn geweest.
Het dorp en vele inwoners van
Donkerbroek hebben zich van hun
allerbeste kant laten zien door daar
waar mogelijk hun steentje bij te
dragen aan het verbeteren van de
leefbaarheid van ons dorp. Allen
hiervoor hartelijk dank!
Het bestuur

2. Activiteiten
N381
Uitvoering (fase 1)
De meeste werkzaamheden zijn
volgens planning grotendeels gerealiseerd. Het nieuwe tracé van
Wijnjewoude naar Oosterwolde
(Nanningaweg) is klaar. De bushaltes zijn verplaatst naar de nieuwe
N381 en er zijn tijdelijke bushokjes en fietsenstallingsvoorzieningen

aangelegd. Nog dit jaar komen er
nieuwe abri’s.
Het nieuwe parkeerterrein bij ’t
Witte Huis is verplaatst, evenals het
nieuwe gedraineerde evenemententerrein. Beiden zijn voorzien van een
goede openbare verlichting.
Tegenover ’t Witte Huis is een prachtige bloemenbak met geïntegreerde
zitbankjes aangelegd evenals een
paar extra parkeerplaatsen.
Aansluitend hieraan zijn 8 bouwterreinen voor vrijstaande woningen
aan de “Oude Tramweg” en 4 voor
twee onder een kapwoningen aan
de Posthuisweg gemaakt. De kavelgroottes variëren van ca 10 tot 4 are.
De oude N381 is inmiddels ook
behoorlijk aangepakt.
Vanaf de brug / Witte Huis richting
Leidijk is De Oude Provinciale weg
een 60 km weg geworden en is de
bestaande ventweg fietspad geworden. De Vosseheer is voor auto en
snelverkeer niet langer een doorgaande weg. Door deze wijziging
hebben de aangrenzende percelen
bij Petersburg nu een rechtstreekse
oprit vanaf de weg. Ter plaatse van
het viaduct is een meer recreatieve
invulling gemaakt door een nieuw
bankje te plaatsen en parkeerruimte
en een kano-opstap-plaats te realiseren. Helaas is dit bankje gestolen.
De Gemeente en de Provincie hebben aangegeven dat in dit voorjaar
een nieuw bankje wordt geplaatst.
Ook is niet voorbij gegaan aan het
maken van een voorziening voor de
kerstboom welke jaarlijks door de
Nachtdravers wordt geplaatst.
Vanaf de brug / Witte Huis richting
Nanningaweg in Oosterwolde heeft
ook een metamorfose plaatsgevonden. Zo heeft de SV Donkerbroek
extra parkeerplaatsen gekregen,
zijn er ontsluitingen voor een aantal bedrijven gemaakt zodat de
route niet meer via de Fruitier de
Talmaweg hoeft en is er een doorsteek gemaakt voor fietsers van de
Fruitier de Talmaweg naar de “Oude
Tramweg”. Helaas moest deze doorsteek voorlopig afgesloten worden
door grondvervuiling ter plaatse. Dit
zal in dit voorjaar afgewerkt worden.
De doorgaande route naar Makkinga
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is eveneens verplaatst. De bermverharding laat hier momenteel zeer te
wensen over.
Aan de Fruitier de Talmaweg hebben
we een prachtige fiets / wandelbrug gekregen die z’n functie nu al
bewezen heeft, zij het dat tijdens
het vaarseizoen de brug te vaak in
storing lag. De te hoog geplaatste
stoplichten bij dit bruggetje, die
overlast gaven, zijn inmiddels verlaagt. De doorsteek vanaf de Fruitier
de Talmaweg voor autoverkeer naar
het industrieterreintje is afgesloten
en richting Ontwijk is door de aanleg
van een fiets / wandelpad een fraaie
doorgang langs het water gemaakt.
Vervolgens komen we op het shared
space plein voor Ontwijk.
Ontwijk, de nieuwe trots van
Donkerbroek met een uitstraling van
de grandeur van vroeger, gecombineerd met de huidige moderne tijd.
Een prachtig kunstwerk wat de
saamhorigheid van ons dorp verbeeld, completeert dit oogstrelende
“plaatje”.
Even verderop bij de entree van
bos Ontwijk zijn een aantal parkeerplaatsen gemaakt voor bezoekers,
zodat berm parkeren en parkeren
op het fietspad tot het verleden
behoort.
Evenals richting Leidijk is richting
Nanningaweg de bestaande weg
ook afgewaardeerd naar een 60km
weg. Ook hier houdt dit in, dat aangrenzende bewoners nu een rechtstreekse oprit vanaf de weg naar
hun perceel hebben.
Vanaf Ontwijk tot aan de opgeknapte Jansmadraai is een prachtig wandelpad aangelegd.
Momenteel wordt hard gewerkt aan
het uitbaggeren van de vaart en het
klaarmaken van de kades voor het
komende bootjesseizoen.
Wat dan nog een grote wens is,
is dat de elektra voorzieningen en
het douche toiletgebouw aangepast
worden aan de huidige wensen en
eisen. Stichting de Nije Kompagnons
beijvert zich samen met ons hiervoor.
Bij de Moskoureed is een halfverharding met viaduct aangebracht. Dit
wordt inmiddels goed gebruikt. Bij
de Balkweg en Hoogezand zijn twee
viaducten aangelegd.
Omdat juist hier het nieuwe tracé
van de N381 het woon/werkgebied
van bestaande bewoners doorsnijd
en hier dus sprake is van verschillende belangen is met name hier
bepaald niet iedereen onverdeeld
positief over de nieuwe weg. Overleg
over verlenging van de geluidswal
i.c.m. zonnepanelen is nog gaande.
Het afgelopen jaar was de verkeersdruk op de Herenweg erg hoog.
Dit had mede te maken met de

wegwerkzaamheden
aan
de
Nanningaweg. De drukte op de
Pegge was ook erg hoog. We blijven
de situatie monitoren. Na afronding
van alle werkzaamheden aan de
N381 zullen opnieuw verkeersmetingen worden uitgevoerd.
Begin september hebben we samen
met de Provincie en met de activiteitencommissie een daverende feestdag gehad bij de officiële opening
van de N381. Bij huize Ontwijk was
voor alle inwoners van het gebied
rondom de N381 en voor de pommeranten een feestelijk onthaal
georganiseerd. De laatsten kwamen
met trekschuit aan en het geheel
was aangekleed met ludieke schetsjes, muziek van Excelsior en van de
Bazuin en met een prachtige stoet
van antieke auto’s. Daarna waren
er fietstochten en live muziek en
werden meerdere activiteiten georganiseerd. Ook de Acrogym droeg
een lenig steentje bij en het weer
werkte formidabel mee.
Planning dubbele rijbanen van
Donkerbroek naar Oosterwolde
(fase 2)
De uitvoering van het een is nog
niet eens volledig afgewerkt, of er
zijn al weer nieuwe ontwikkelingen.
De Provincie is inmiddels opnieuw
bezig met de uitwerking van het
tracé Donkerbroek Oosterwolde.
Provinciale Staten heeft besloten
dat dit stuk weg toch 4- baans moet
worden. Dit heeft nogal wat consequenties. Immers meerdere viaducten en de brug over de Tjonger
moeten hierop worden aangepast,
inclusief de pas aangelegde waterberging bij ’t West. De weg zelf moet
uiteraard nog worden aangelegd.
Opnieuw worden we als inwoners
van Donkerbroek geconfronteerd
met allerhande bestuurlijke inspraak
en overlegzaken en daarna in de
jaren 2018 en 2019 met de daadwerkelijke overlast door de bouw en
aanleg hiervan. Het uithoudingsvermogen wordt behoorlijk op de proef
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gesteld.
Ondanks de “zogenaamde“ verbetering m.b.t. de ontsluiting van het
gebied krijgt het wat ons betreft
door zowel de extra kosten die het
met zich meebrengt om dit in twee
fases te doen en door de langjarige
overlast bepaald geen applaus.
Ontwikkeling van het Bos Ontwijk
Bureau Appelman heeft een ontwerp
gemaakt om het bos meer structuur
te geven. De heer Appelman heeft
dit nog eens uitgebreid toegelicht
in onze ledenvergadering van het
afgelopen jaar. Uitgangspunt is om
er een beleefbos van te maken.
Gezien het beperkte budget heeft
de Provincie aangegeven om vooral
de hoofdstructuren en zichtlijnen
van lanen, vijvers en doolhof te
upgraden.
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De Tjongerwerven, de koepel van
christelijk onderwijs op de locatie
aan de Schoolstraat. Beide koepels
hebben hierover overleg gehad en
ook Tjongerwerven onderschrijft
dit.
Helaas is in december van dit verslagjaar Harry van Malsen, directeur van De Tjongerwerven die een
belangrijke rol had als stuurgroep lid
plotseling overleden. Voor de stuurgroep een nieuwe situatie waar we
vervolgens toch weer verder mee
moeten.
Of dit nog wijzigingen m.b.t. het
standpunt van de gemeente en de
samenwerking met zich meebrengt
ligt nog verscholen in de toekomst.
Het College wil vooral de investeringskosten zo laag mogelijk houden
en het risico van te veel toekomstige leegstaande lokalen (verwachte
krimp) voorkomen. De beide koepels en dorpsbelang vinden voor
de langere termijn de leefbaarheid
en de kwaliteit van het onderwijs
leidend. Hopelijk kunnen we het
komend jaar in gezamenlijkheid bij
elkaar komen.

plaatsen. Een daarvan is de locatie
van het huidige Pro Rege. Het deltateam kerken in Friesland is samen
met ons zeer positief over het organiseren van de broodnodige activiteiten voor met name ouderen,
nu de professionele zorg financieel
behoorlijk is uitgekleed. Gedacht
wordt aan dingen samen doen, zoals
samen koffiedrinken, samen eten en
samen verschillende dag besteding
activiteiten en bezigheden doen. De
frequentie van de huidige opzet wat
goed wordt gerund door vrijwilligers
van de Zonnebloem en vrijwilligers
van de Kerk zal zo is de verwachting
zeker toenemen. Financieel zullen
daarbij bronnen moeten worden
gevonden die dit mogelijk maken.
(Gedacht wordt bijvoorbeeld aan ’t
Mienskipfonds van de Provincie.
Ook zal de bezetting van de ruimten
toenemen door ruimere mogelijkheden te creëren om te biljarten
en door permanente verhuur van
ruimte.
De andere locatie van het gemeenschapshuis is gelegen aan de
Schoolstraat.

Inmiddels is door de gemeente het
besluit genomen om extra ruimte te
maken voor de peuterspeelzaal aan
de Schoolstraat, locatie Startblok en
heeft een overhaaste verhuizing van
de peuters plaats gevonden. Dezen
hebben nu een tijdelijke opvang binnen ’t Startblok. Deze wijziging past
goed in de visie van het gemeenschapscentrum, zij het dat het allemaal wel erg onverwacht en snel
ging.
De wijze en de reden waarom dit
allemaal zo snel moest riep bij
ouders en bij het Dorpshuis nogal
wat vragen op. Planning is om de
aanpassing voor de Peuterpret eind
2017 gerealiseerd te hebben.
In het ontwikkeltraject van het
gemeenschapscentrum wordt een
belangrijke rol toegedicht aan de
buitenschoolse opvang. Binnen het
gemeenschapscentrum zullen hiervoor de nodige voorzieningen worden ingeruimd.

In de hier te bouwen ruimten kunnen sport en spel activiteiten voor
kinderen en volwassenen plaatsvinden. Er komt een kantine/sportcafé
e.e.a. in combinatie met de sportzaal en de buitenschoolse opvang
kan gebruik maken van hiertoe
ingerichte ruimten. Ook is er een
bescheiden tribune geprojecteerd
voor publiek m.b.t. te houden competitiesporten. Onze visie is ook,
dat een aantrekkelijke omgeving
en inrichting nieuwe doelgroepen
trekt, wat vervolgens weer goed is
voor een adequate bezetting.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
Aan het eind van het vorige verslagjaar bleek dat de aanvankelijke plannen op de schop moesten omdat
het niet haalbaar was.
De problemen waar we tegen aan
liepen waren de situering, die niet
acceptabel was voor direct belanghebbende omwonenden, de grootte
van het project met name een complete sporthal wat op lange termijn qua exploitatie onzeker is, het
afhaken van ouderenzorg door krimpende budgetten en onduidelijkheid
omtrent de wijze van samenwerking
van de scholen en peuterspeelzaal.
Naar aanleiding van dit voortschrijdend inzicht is het programma
van eisen bijgesteld en is vervolgens door Jorrit Kok een schetsplan
gemaakt. De locatie is het huidige
schoolplein van ’t Startblok.
Dit plan is onderwerp van bespreking geweest in de stuurgroep. De
situatie ziet er eind 2016 als volgt
uit:
KINDCENTRUM:
Comperio (per 1 januari Comprix) de
koepel van openbaar onderwijs binnen onze gemeente geeft aan dat ze
open staan voor samenwerking met

GEMEENSCHAPSHUIS
Het nieuwe gemeenschapshuis is
in de plannen gesitueerd op twee

SPORTZAAL:
De sportzaal heeft een zodanige
afmeting dat volleybal qua competitie hierin mogelijk is. Daarnaast
kan op een comfortabele wijze korfbaltraining en zaalvoetbaltraining
plaatsvinden. Voor het jeugdvoetbal
en jeugdkorfbal zijn wellicht ook
competities mogelijk.
Vanwege een multifunctionele vloer
zullen ook met grote regelmaat
maatschappelijke activiteiten plaats
vinden. Daarnaast is de nieuwe

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

sportzaal mede bedoeld om functioneel ingezet te worden voor BSO.
WONINGBOUW
Het oorspronkelijke woonplan
2010-2020 van de gemeente
wordt bij lange na niet gehaald.
Daarnaast is het zo, dat de gemeente Ooststellingwerf zich met name
heeft uitgesproken voor ontwikkeling van de hoofddorpen en dat ze
minder gefocust is op de kleine dorpen. In 2014 is het bestemmingsplan
rondom de entree van Donkerbroek
vastgesteld. Hier kunnen 4 twee
onder één kap en 8 vrijstaande
koopwoningen worden gebouwd.
Daarnaast is een project in voorbereiding van 8 appartementen op de
hoek Veerhuisweg/Herenweg. Voor
zowel de kavels als de appartementen hebben zich een aantal gegadigden aangemeld. De gemeente heeft
daarnaast nog strategische bouwgrond in haar bezit achter en naast
OBS ’t Startblok. Hier zou vooral
gebouwd kunnen worden voor
starters en ouderen. Derhalve de
goedkope sector. Ook hier betreft
het eigen initiatief. Het afgelopen
jaar hebben we een woon enquête
gehouden. Hieruit bleek dat:
De huidige woonruimte voor een
groot aantal ouderen onvoldoende
voldoet aan de tegenwoordige eisen.
Zij willen graag zelfstandige woningen aangepast naar hun levensfase.
Dit mag voor een flink deel een
appartement zijn. Daarnaast is er
een substantiële vraag naar starterswoningen.
Wat de bewoners echt stoort is dat
goedkope huurwoningen allengs
verdwijnen en ook dat er te weinig
huurwoningen zijn.
Van de uitgezette enquête zijn 38
formulieren teruggekomen. Hierop
staat tevens de woningvraag aangegeven van 13 medebewoners.
Wat de senioren betreft, zou de
koopprijs voor het overgrote deel
tussen de €.150.000,-- en de
€.200.000,- moeten liggen en de
huurprijs respectievelijk tussen
€.500,-- en € .710,--per maand.
Starters zoeken een woning tot een
prijs van € 150.000,—.
Daarnaast zijn er nog een aantal die
zoeken in de prijsklasse boven de
€.200.000,--.
Bij Woningcorporatie Actium en
Woon Friesland hoeven we momenteel ook al niet aan te kloppen. Zij
hanteren een terughoudend beleid
m.b.t. nieuwbouw in de dorpen van
Ooststellingwerf.
ZONNEVELDEN
Dit jaar is de gemeente gestart
met plannen voor het aanleggen
van zonnevelden. In Donkerbroek
is hierover een voorlichting gehouden. Over de geplande locatie
waren een aantal inwoners niet erg
enthousiast. Ook Dorpsbelang gaf
aan dat zij niet in konden stemmen
met het plan zoals aangegeven. De
gemeente had namelijk op de plaats
van mogelijke uitbreidingen van het
kindcentrum en van de toekomstig
geplande woningbouw de plaats
bepaald. Dorpsbelang heeft haar
zienswijze hierover bij de gemeente
kenbaar gemaakt.
OUTDOOR FITNESS
Het afgelopen jaar is door de
sport, de scholen en dorpsbelang een projectinitiatief in het
kader van subsidiering door het
Ooststellingwerffonds ingediend.
Het betreft outdoor fitness voor alle
inwoners van het dorp. Dit wordt
aangelegd vlak bij de parkeerplaatsen van de SV Donkerbroek.
In december van het afgelopen
jaar was het even erg spannend en
ook druk bij de toekenning. Iedere
inwoner van de gemeente kon
voorkeursstemmen uitbrengen op

dat project wat hij of zij het beste
vond. Het gebouw van de voormalige Rabobank in Oosterwolde waar
de happening werd gehouden was
te klein voor de grote toestroom
aan mensen vanuit alle dorpen.
Meerderen keerden dan ook bij het
zien van de lange rij wachtenden op
hun schreden terug. Uiteindelijk is
ons initiatief beloond met een bijdrage van ruim €.20.000,--.
Momenteel wordt hard gewerkt om
het project te realiseren.
ZWERFVUIL
Begin dit jaar heeft Wim Niens het
initiatief genomen om een groep op
te zetten die samen met hem regelmatig Donkerbroek probeert zwerfafvalvrij te houden. De gemeente
faciliteert hierbij. Het resultaat is
duidelijk zichtbaar. Met de slogan
“Zwerfvuil achtervolgt ons langer
dan je denkt” is deze actie opgestart. Maar zwerfvuil begint bij ons
zelf! Hoe bewust gaan we om met
het weggooien van verpakking,
papiertjes, plastic, kauwgom etc.?
Dorpsbelang is ongelooflijk blij en
trots op dit soort initiatieven. Een
duidelijke plus voor de plaatselijke
leefbaarheid.
OVERIGE ACTIVITEITEN
- Het kan natuurlijk niet anders of
we moeten hier wel beginnen
met de inhuldiging van Tristan
Bangma. Zijn prestatie was emotie
en maakte onvermoede krachten
los waarbij door veel inwoners
keihard gewerkt is om een klinkende inhuldiging te maken. En
dat dat gelukt is, dat weten we
inmiddels allemaal.
- Door Zonnebloem en kerk wordt
één keer per maand een ontmoetingsmiddag met leuke activiteiten georganiseerd.
Ook dit spontane initiatief verdient alle lof waar we met elkaar
blij om kunnen zijn. Het aantal
deelnemers bedraagt gemiddeld
zo’n 25. Hier kunnen altijd meer
bij. Mooi van de vrijwilligers die er
iedere keer opnieuw weer vorm
en inhoud aan geven.
- De handelsvereniging Donkerbroek zorgde net als andere jaren
weer voor een klinkend tentfeest
en ook de Nachtdravers waren
weer zeer actief. Zowel alle bijdragen van hen bij ’t tentfeest en hun
oude jaar uitsmijter voor jong en
oud mochten er zijn. Tijdens de
jaarwisseling werd Sietze Dijkstra
verkozen tot de nieuwe burgemeester van Donkerbroek.
- En dan last but not least alle verschillende ontspannende en leuke
dingen waar onze nieuwe activiteitencommissie dit jaar mee
bezig zijn geweest. Op voortreffelijke wijze hebben zij de jaarlijkse
fietstocht, de wandeltocht, de
survivaltocht, het buiten volleybaltoernooi en de feestelijkheden
rondom de opening van de N381
verzorgd.
DORP EN GEBIEDSAGENDA
Evenals het voorgaande jaar hebben het afgelopen jaar de plaatselijke belangen van Donkerbroek,
Haule, Haulerwijk en Waskemeer
een aantal besprekingen gehad over
de gezamenlijk opgestelde dorpenen gebiedsagenda.
Het gaat hier om de volgende hoofdthema’s van welzijn en leefbaarheid:
- krimp bevolking: in relatie tot
woonvisie/prestatieafspraken met
woningcorporaties en duurzaamheid
- gemeenschapscentrum
- gebiedsinrichting N381.
- besteding precariogelden (Ooststellingwerffonds)
- gang van zaken rondom evenementenvergunningen, inclusief
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sluitingstijden.
- buurtsportcoaches.
- (Actualisatie) woonplan 2015
(= bestemming gronden en aanbod huurwoningen)
- bereikbaarheid gebied.
- stoepranden bij kruispunten weg
Donkerbroek/Haule.
- zorggebiedsteams.
- vervolggesprekken over gebiedsagenda’s
- stand van zaken onderwijs
- werkgroep duurzaamheid
- belijning en bermverharding
- zonnevelden
- 500 jaar Ooststellingwerf
Samen in overleg met de verschillende dorpen en met de gemeente
wordt er naar toegewerkt om de
verschillende ideeën zo concreet
mogelijk te maken en hier plannen
voor te maken.
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Totaal kwam het bestuur dit jaar 11
keer bij elkaar.
OPO VERGADERING
(overleg plaatselijke belangen
Ooststellingwerf)
De twee jaarlijkse bespreking in OPO
verband is gewijzigd in een bespreking van 1x per jaar. Het komend
jaar gaan we kijken naar de nieuwe
vorm en inhoud van dit overleg,
omdat de meerwaarde hiervan niet
door ieder wordt onderschreven.
BESPREKINGEN MET
DE REGIODORPEN
(Haulerwijk, Waskemeer, Haule,
Donkerbroek)
Er zijn 3 bijeenkomsten geweest met
de regiodorpen. De thema’s van de
dorpsagenda en de streekagenda
stonden hier op de agenda. Dit zal
vervolgens verder uitgewerkt en
ingevuld moeten worden. Er is een
duurzaamheidscommissie ingesteld,
waar alle 4 regiodorpen in vertegenwoordigd zijn.
BESPREKINGEN /
OVERLEG GEMEENTE
Met het gemeentebestuur hebben
we dit jaar helaas geen regulier
dorpsoverleg meer. De gemeente
heeft dit geclusterd met de andere
dorpen in onze regio.
BIJEENKOMSTEN, BESPREKINGEN
GEMEENSCHAPSCENTRUM
De stuurgroep is dit jaar bij elkaar
geweest en is akkoord met het nieuwe voorstel. Daarnaast is een aantal keren overleg geweest met Pro

OVERIG
- Samen met veel andere inwoners van Donkerbroek heeft
Dorpsbelang net als voorgaand
jaar weer deelgenomen aan de
jaarlijkse dodenherdenking op
4 mei. De samenstelling van de
commissie die dit regelt is dit jaar
gewijzigd. Ook heeft Dorpsbelang
samen met de commissie e.e.a.
geëvalueerd.
- Tussen de eigenaar van het perceel doorgang Herenweg → Vaart
O.Z. en de gemeente /dorpsbelang loopt sinds 2005 een geschil
m.b.t. de onrechtmatige afsluiting
van het openbaar pad. De huidige
doorgang is ondanks de aanpassingen van de walbeschoeiing en
het aanbrengen van een draaihek
en deels een verhard pad nog
steeds belabberd.
- De organisatie van de AED voorziening moet verder nog wat aangescherpt worden. Hier wordt aan
gewerkt.
- Even als de afgelopen jaren is door
meerdere verenigingen gebruik
gemaakt van de subsidieregeling
ter bevordering van de plaatselijke leefbaarheid.
- Donkerbroek draait mee in de
samenstelling van de recreatiefolder “Beleef 3 Provinciepunt”.

3. Besprekingen,
vergaderingen etc.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
De algemene ledenvergadering vond
plaats op 8 april 2015 in Pro Rege.
De opkomst was redelijk. Er waren
ca. 50 leden tegen 100 in 2014.
Het grote aantal van het voorgaande vorig jaar had vooral te maken
met het thema onderwijs wat toen
behandeld is.
BESTUURSVERGADERINGEN
Het afgelopen jaar is er weer volop
vergaderd. Maandelijks kwam het
bestuur van Dorpsbelang bij elkaar
voor de reguliere bestuursvergaderingen, waarin alle lopende en
nieuwe onderwerpen zoals hiervoor
onder het hoofdstuk activiteiten al is
aangegeven, aan de orde kwamen.

de scholen, Deltateam kerken en
Doarpswurk. In het begin van het
jaar is er intensief overleg geweest
met de medezeggenschapsraden van
beide basisscholen en met de oudervertegenwoordiging van Peuterpret
i.s.m. Bureau Meesterschap. Met de
gemeente hebben we dit jaar eveneens een paar keer overleg gevoerd.
BIJEENKOMSTEN,
BESPREKINGEN N381
Naast de inloop van de nieuw geprojecteerde N381 hebben we dit jaar
net als de voorgaande jaren weer
regelmatig overlegd met de gebiedscommissie, met medewerkers van
het info bureau en met de aannemer van het project. Het ging over
het tracé, de invulling rondom het
tracé, de bebording en de veiligheid.
OVERIGE BIJEENKOMSTEN
Naast de hiervoor genoemde bijeenkomsten zijn er bijeenkomsten
besprekingen geweest / bezocht:
- Opening bijeenkomst wandelknooppunten Fryslân in Bakkeveen
- Opening Thuiszorglocatie in
Dorpshuis Donkerbroek.
- Gesprekken indiening aanvraag
outdoor fitness
- Jaarlijks overleg met Handelsver.
Donkerbroek
- Vaststelling eindtijden evenementen i.v.m. vergunning gemeente
- Bijeenkomst gemeente m.b.t.
woonvisie
- Overleg over overlast bij scholen
etc.

4. Samenstelling van het bestuur
Onderstaand treft u een overzicht aan van de samenstelling van het bestuur
van Dorpsbelang Donkerbroek inclusief een rooster van aftreden / herverkiezing (A, H) per 31 december 2016.
NAAM
Bertus Plender
Gerrit Sleifer
Jacob Kroondijk
Cita van der Woude
Jo Kalsbeek

FUNCTIE
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Notulist
Bestuurslid

JAAR
H 2018, A 2021
H 2016, A 2018
H 2018, A 2020
H 2019, H2022, A2025
H 2019, H2022, A2025

Dit jaar hebben wij in verband met de maximale zittingsperiode afscheid
genomen van Evert Bosma en Durk Poortinga. Beiden waren en zijn zeer
betrokken bij Dorpsbelang.
- Vanuit Dorpsbelang Donkerbroek heeft Lies Siegersma zitting in de
Provinciale gebiedscommissie van de N381.
- Gerrit Sleifer en Durk Poortinga zijn beiden vanuit Dorpsbelang de trekkers van het project gemeenschapscentrum voor Donkerbroek.

5. Kengetallen
ONTWIKKELING AANTAL LEDEN DORPSBELANG per 31 december

Ledenaantal

2016
523

2015
537

2014
487

2013
515

2012
500

2011
506

BEVOLKINGSOPBOUW DONKERBROEK per 31 december

Leeftijd totaal 0 → 12 13 → 18 19 → 35
Jaar
jaar
jaar
jaar
2016 1832 285
136
274
2015 1839 284
144
278
2014 1848 265
151
280
2013 1876 264
156
297
2012 1872 282
142
294
2011 1851 281
143
282
2010 1872 296
112
314
2009 1884 298
140
310
2008 1864 294
89
315
2007 1890 303
124
341
Bron:
kengetallen
Ooststellingwerf
2006
1879 gemeente
290
175
331

36 → 55 56 → 75 >dan 75
jaar
jaar
jaar
526
479
132
520
487
126
512
501
139
520
506
133
553
488
113
555
479
111
565
468
117
562
467
107
560
480
126
569
444
109
585
410
88

AANTAL LEERLINGEN
2014

2015

2016

(teldatum 1 oktober)

115

108

111

De Peggebult (teldatum 1 oktober)

78

76

74

Startblok

Peuterpret
Rege,
Dorpshuis,(31SVdecember)
Donkerbroek,

41
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IJsvogel

winter is geweest zijn de aantallen
nog veel lager. Veel dieren sterven
dan de hongerdood. Alles is bevroren en dan kunnen ze niet bij het
voedsel komen. (foto 3)

Latijnse naam: Alcedo Atthis

Leefwijze
De vogel komt dus voor in de omgeving van water. Het liefst water dat
een klein beetje stroomt en graag
wat begroeiing van struikgewas
heeft. Een tak die boven het water
hangt is helemaal ideaal. Daar gaat
ze op zitten om met een duikvlucht
de prooi uit het water te vangen.
In de wand bij het water wordt een
gang uitgehold met op het uiteinde
een nest gelegenheid. De lengte van
het hol is variërend 30 tot 100 centimeter diep. Graag maken ze die
ook in de stobben van omgewaaide
bomen. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit kleine visjes.

Fryske namme: Iis fygeltsje

1

Hoe kleurrijk de ouders ook zijn
de jongen worden kaal geboren en
worden ook met die visjes gevoerd.
Een vogeltje die je maar heel zelden ziet. Mijn laatste waarneming
was enkele weken geleden toen ik
op weg was naar Oosterwolde, met
naast mij een passagier die ik de
nieuw aangelegde vistrap in het
Klein Diep wilde laten zien. Toen
wij daar stopten zat er aan de walkant heel parmantig een ijsvogel.
Hij vertrouwde het niet en vloog
onmiddellijk weg. Het was iets
winters weer, maar bij die vistrap
stroomde het water en daar door
kwamen ook de visjes, waar hij op
zat te azen, naar de oppervlakte.
(foto 1) De vispassage deed dus waar
hij voor bedoeld is.
Eerder waren we met de visclub op
wedstrijd te vissen in Koudum en
kreeg een deelnemer bezoek van
een ijsvogel die parmantig op het
puntje van de hengel ging zitten.
Vervolgens vloog hij naar mijn kant,
draaide een rondje maar landde niet.
De meeste waarnemingen van mij
waren aan een wijk van Wijnjewoude
richting Hoornsterzwaag. Daar trof
ik ze ook wel in de zomer aan,

2

het nest te verlaten, na ongeveer
28 dagen, dan gaan ze op takjes in
de omgeving zitten en worden ze
nog een beetje door de ouders bij
gevoerd.
Ondertussen heeft het mannetje
alweer een nieuw nest klaar en
begint het vrouwtje aan een tweede
legsel. In goede omstandigheden
kan het soms wel drie legsels opleveren. Als dus alle jongen groot
zouden worden leverde dat een
grote populatie aan IJsvogels op.
Helaas is de sterfte onder de jongen
zeer groot.
De vogelbescherming heeft op een
plek een wand gemaakt voor de
ijsvogels, waar ze graag gebruik
van maken en dat levert veel gegevens op. Zo is er ook een camera

geplaatst bij een nest en de activiteiten kunnen we volgen op de
computer als Volg de IJsvogel. Dat is
zeer interessant want op zich is het
een heel schuwe vogel waar weinig
van bekend is. In het boek Vogels
in Fryslân zijn de waarnemingen
ook zeer beperkt. Dan de kleur die
is zeer opvallend. De bovenzijde is
helder blauw de buik is of donker
gekleurd maar in de meeste gevallen oranje. De snavel is ook donker
en lijkt een beetje op een dolk. Dat
gebruikt hij om de visjes mee te
vangen. In de paartijd geven ze vaak
een krijsend geluid, dus de zang
stelt niet veel voor. Maar de totale
verschijning is prachtig. Als je de
vogel een keer gezien hebt dan vergeet je dat nooit weer. (foto 4)

4

maar heb ik nooit een broedgeval
vast kunnen stellen, hoewel daar
het biotoop uitermate geschikt voor
was. (foto 2)
Het is een zeer zeldzame soort die je
maar zelden tegenkomt. De vogels
die je hier in de winter ziet zijn vaak
dwaalgasten die de koude streken
zijn ontvlucht. Als er een strenge

De kleine visjes worden met de
kop naar beneden gevoerd. Dat is
omdat sommige visjes stekels hebben, hiermee bestaat de kans namelijk dat ze in de keel blijven haken,
en zo is er kans op verstikking. Er
worden 4 tot 7 eieren gelegd en de
broedtijd bedraagt 21 dagen. Als
de jongen groot genoeg zijn om

Bijzonder bezoek in de Buursterlaan

INGEZONDEN

Mijlpaal
De zakkenvullers hebben een feestje
te vieren de 100e zak is binnengekomen. Nu zult u wellicht denken waar gaat dit over. Wij zijn
een groepje vrijwilligers die in en
rondom het dorp straten en bermen
afstruinen op zoek naar zwerfvuil.
En dat dit nodig is blijkt wel uit het
feit dat de 100e grote vuilniszak
gevuld met dit zwerfvuil is ingeleverd. Is dit een feestje waard? Ik
denk het niet het is eerder betreurenswaardig dat er zoveel rommel
in onze mooie natuur wordt achtergelaten.
Ook de basisscholen in ons dorp
betrekken hun leerlingen bij dit
fenomeen om de natuur schoon te
houden en zijn met elkaar de straat
op gegaan om zwerfvuil op te halen.
Na afloop was de conclusie dat er
deze keer niet heel veel lag.
(Doen wij ons werk toch naar behoren en hebben het aardig onder
controle). Maar dat het nu daadwerkelijk beter gaat is hier dus niet aan
af te lezen.
Het is toch bijna niet te geloven 100
zakken.

Onlangs ontdekte Thijs van der Stouwe in de bosjes in de tuin van de fam. Koster een das die
daar rustig lag te slapen. Dat er dassenburchten in het buitengebied van Donkerbroek zijn, is
wel bekend. Maar dat een das een rustplaats in de bebouwde kom van het dorp opzoekt, is wel Laten we er vanaf nu met elkaar
bijzonder.
voor zorgen dat we ons afval niet

overal laten slingeren en we niet
nogmaals aan de 100 komen. Als
een ieder hier zijn steentje aan
wil bijdragen houden we ons dorp
schoon. Kleine moeite toch.
Een zakkenvuller

Zangavond in
Donkerbroek
Het is traditie dat deze zangavonden met liederen uit Johannes
de Heer plaatsvinden op de 1e
advent en op Palmpasen. Zondag
9 april is het palmpasen en dan
hebben we dus weer een zangavond. Het is inmiddels al de
45e keer dat er een zangavond
gehouden wordt.
Naast deze liederen uit de bundel
van Johannes de Heer worden
er ook gedichten voorgedragen.
Medewerking zal worden verleend door de zanger: Jan de
Jong (bariton), W. v.d. Veen op
het orgel. Kleintje Bazuin zal
ook een gedeelte van de liederen
begeleiden. Ook zullen zij solistisch te horen zijn.
Locatie: Laurenstsjerke, Donkerbroek, aanvang: 19.30 uur. Kom
op tijd, want vol is vol.
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www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525
06 230699687
U kunt Sanne de Ree, diëtist en
voedingskundige bereiken middels:
Telefoon : 06-30375766
Email : info@sannederee-dietist.nl
Consulten zullen op afspraak
worden gehouden bij
Huisartsenpraktijk Donkerbroek,
Herenweg 43, 8435 WP Donkerbroek

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Voor informatie over:

C
C
C
C

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

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

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren

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

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

• PVC en isolatie
• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

Voor auto en motorrijlessen:

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

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

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

website: www.rijschooleisinga.nl
email: rijschooleisinga@live.nl
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dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

gen en/of initiatiefgroepen die in
2017 (bijzondere) activiteiten gaan
organiseren die de leefbaarheid
bevorderen kunnen hiervoor een
subsidieaanvraag indienen.

gebied van leefbaarheid, welzijn,
sport, spel etc. te stimuleren.

e-mailadres:
dorpsbelang@donkerbroek.nl ,
Postadres Dorpsbelang,
Herenweg 51, 8435 WP
Donkerbroek, telefoon 423750

Plaatselijke verenigingen, stichtin-

Na uw opgave ontvangt u van ons
een aanvraagformulier.

Heeft u een leuk initiatief?
Dorpsbelang ontvangt jaarlijks van
de gemeente een subsidiebedrag
van ca. €. 4.300,--. Deze bijdrage
is bedoeld om initiatieven op het
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Stemmen in
Donkerbroek
Op woensdag 15 maart kon er weer gestemd worden voor de
tweede kamer verkiezingen. Ook onze nieuw beëdigde burgemeester Sietse Dijkstra heeft dit gedaan in Pro Rege om
natuurlijk het goede voorbeeld te geven. Dit voorbeeld is dan
ook goed opgevolgd en het opkomstpercentage viel dit keer dan
ook fors hoger uit dan bij de vorige tweede kamer verkiezingen.
83,5% tegenover 75,8% in 2012.
IN DONKERBROEK IS
CDA DE GROOTSTE,
HISTORISCH VERLIES PVDA
De tweede kamer verkiezingen in
Donkerbroek zijn net als op landelijk niveau dramatisch verlopen
voor de PvdA. Was de partij tijdens
de tweede kamer verkiezingen 2012
met 29,5% verreweg de grootste, nu
bleef
daar
maar 6,6% meer van over
Stemmen
in Donkerbroek
(-22,9%). De andere regeringspartij,
Op Woensdag
maart kon
gestemd
worden voor de tweede kamer verkiezingen. Ook onze nieuw
de
VVD, 15
hield
heter weer
verlies
beperkt
beëdigde burgemeester
Sietse Dijkstra
dit gedaan
(-2,5%).
Grote winnaar
vanheeft
deze
ver- in Pro Rege om natuurlijk het goede voorbeeld te
geven. Dit voorbeeld
is dan ook goed opgevolgd
en het opkomstpercentage viel dit keer dan ook fors hoger uit
kiezing
in Donkerbroek
is het CDA
dan bij de vorige tweede kamer verkiezingen. 83,5% tegenover 75,8% in 2012.
met
24,1% (+6,5%) van de stemmen,
waarmee
het direct ook de grootste
In Donkerbroek is CDA de grootste, historisch verlies PvdA
partij werd.
De tweede kamer verkiezingen in Donkerbroek zijn net als op landelijk niveau dramatisch verlopen voor de

Aanvraag bij Fonds Ooststellingwerf
voor nieuwe sportzaal
Voor de derde en voorlopig laatste keer stelt de gemeente gelden, in het kader van het Fonds
Ooststellingwerf, beschikbaar voor
leefbaarheidsprojecten binnen de
gemeente.
Afhankelijk van de relevantie m.b.t.
de plaatselijke leefbaarheid en
gemeten naar een aantal andere
criteria vindt al of geen toekenning plaats. Dorpsbelang heeft €.
115.000,- aangevraagd voor haar
project “van gymlokaal naar sportzaal”. Dit project is een onderdeel

van het gemeenschapscentrum.
Omdat de mogelijkheden van de
huidige gymzaal zeer beperkt zijn,
wordt een koers gevaren waarbij er
een accommodatie komt waar vele
andere sporten en maatschappelijke
activiteiten kunnen plaats vinden.

De komende algemene ledenvergadering van 12 april wordt een
toelichting gegeven op de ontwikkeling van het ontmoetings-gemeenschapscentrum in het algemeen en
op de ontwikkeling van dit deelproject in het bijzonder.

Het project komt op de plaats van
de huidige gymzaal richting ’t
Startblok. Het gymlokaal wordt vergroot van 200m2 naar 500 m2. Voor
Donkerbroek is dit een zeer belangrijk onderdeel voor jong en oud van
een totaal-ontmoetingscentrum.

Het realiseren van deze overdekte
voorzieningen in Donkerbroek kunnen wij niet alleen. In tegendeel, we
hebben hiervoor alle steun van u als
inwoner nodig. Mogen wij op jullie
rekenen?

Bruggen in en rond Donkerbroek
Het mooie weer komt er weer aan.
Het zonnetje schijnt en dan kan het
niet anders dan dat men er weer op
uittrekt.
In ons dorp kom je dan de vaart
tegen en voornamelijk de bruggen
er overheen. De bruggen die we
elke dag gebruiken zonder er bij na
te denken. Daarom worden de zes
bruggen in en rond Donkerbroek
eens lekker in ‘t zonnetje gezet.
Brug Petersburg. een mooie
ouderwetse brug ten noorden van
het dorp. Deze brug verbindt de
gebieden Moskou en Petersburg
met elkaar en ligt dichter bij het
dorp dan je eerst zou denken. Wij
snappen alleen niet dat hij niet
Petersbrug is genoemd.
Ir. L.G. Waltherbrug. De grote
machtige brug waar de oude N381
over liep. Het verkeer is er verdwenen net als het naambordje. Ook
de rolstoelvriendelijk picknicktafel
die hier stond, is samen met vandalen, met de noorderzon vertrokken.
Gelukkig komt er dit voorjaar een
nieuwe tafel die beter verankerd
zal worden. Zo kan een ieder toch
weer genieten van de nieuwe rust
en de oude brug die vernoemd is
naar Ingenieur Walther die Wouda

opvolgde bij het waterschap. Wouda
kreeg een gemaal, Walters een
betonnen parel bij Donkerbroek.
Hoofdbrug Donkerbroek. Het centrale punt in ons dorp, herkenbaar
aan het markante groene zeshoekige hokje. Zo markant als het hokje
is, zo saai is de naam: “Hoofdbrug
Donkerbroek”. Misschien komt het
wel omdat de brug van de provincie is... Jaarlijks wordt de 1000ste

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

dorpskrant.opehichte@
gmail.com
DORPSSITE:

donkerbroek@gmail.com

De
PVV wint wel (+2,8%) maar een
PvdA. Was de partij tijdens de tweede kamer verkiezingen 2012 met 29,5% verreweg de grootste, nu bleef daar
tweestrijd
VVDDe andere
is ook
in
maar 6,6% meer met
van overde
(-22,9%).
regeringspartij,
de VVD, hield het verlies beperkt (-2,5%). Grote
Donkerbroek
uitgebleven.
Door
winnaar van deze verkiezing
in Donkerbroek
is hethet
CDA met 24,1% (+6,5%) van de stemmen, waarmee het
grote
verlies
van
dewerd.
PvdA zijn er veel winnaars: Groen Links (+4,8%), D66
direct ook
de grootste
partij
De PVV wint wel
(+2,8%) maar
een tweestrijd
de VVD
ook in Donkerbroek
uitgebleven. Door
grote
(+3,9%),
50Plus
(+2,7%),
Partijmetvan
deisDieren
en de Christen
Uniehet(beide
verlies van de
PvdA zijn er veel winnaars:
Groennieuwkomer
Links (+4,8%), D66 in
(+3,9%),
50Plus (+2,7%), Partij
van de voor
Dieren
+1,5%)
profiteerden.
Grootste
Donkerbroek:
Forum
en de Christen Unie (beide +1,5%) profiteerden. Grootste nieuwkomer in Donkerbroek: Forum voor
Democratie
met 1,7%. Onder leiding van Piet Hein Haveman werd er geteld
Democratie met 1,7%. Onder leiding van Piet Hein Haveman werd er geteld door een ploeg vrijwilligers. Rond
door
een ploeg vrijwilligers. Rond een uur of half elf was de klus geklaard.
een uur of half elf was de klus geklaard.
De uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 2017 in Donkerbroek:
De uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 2017 in Donkerbroek:

Tweede
Kamer
2012

%

Zetels
2012

Tweede
Kamer
2017

%

winst/
verlies %

Zetels
2017

Opkomst

1106

75,8

150

1190

83,5

+ 7,7

150

VVD

235

21,2

32

222

18,7

- 2,5

28

- 4

PvdA

326

29,5

44

79

6,6

- 22,9

10

- 34

PVV

83

7,5

11

122

10,3

+ 2,8

15

+4

SP

103

9,3

14

110

9,2

- 0,1

14

CDA

195

17,6

26

287

24,1

+ 6,5

36

+10

D66

55

5,0

8

106

8,9

+ 3,9

13

+5

Christen Unie

43

3,9

6

64

5,4

+ 1,5

8

+2

boot die er onderdoor vaart gevierd.
Eigenlijk verdient de brug zelf wel
eens een feestje.

Groen Links

14

1,3

2

73

6,1

+ 4,8

9

+7

SGP

14

1,3

2

11

0,9

- 0,4

1

-1

PvdDieren

13

1,2

2

32

2,7

+ 1,5

4

+2

Draai zonder naam. De hypermoderne nieuwe brug die automatisch
opent en sluit. Tenminste zolang de
jeugd hem niet vernield. Wellicht
was dit een daad van verzet dat de
brug nog altijd geen naam heeft. Of
ze konden domweg hun energie niet
kwijt, maar dan hadden ze beter het
nieuwe pad kunnen volgen naar de
sportclub.

50Plus

10

0,9

1

43

3,6

+ 2,7

5

+4

ForumvD

---

---

---

20

1,7

+ 1,7

3

+3

Ond.partij

---

---

---

6

0,5

+ 0,5

1

+1

Piratenpartij

3

0,3

---

4

0,3

1

+1

Overige

5

0,5

1

7

1,4

+ 0,9

1

Blanco

3

---

---

1

---

---

---

---

Ongeldig

4

---

---

3

---

---

---

---

De Jansma draai. Hier was het altijd
dringen. Wie is als eerste met de
klomp aan de hengel bij de brug.
Het openen van de brug voor de
bootjestoeristen leverde een leuk
zakcentje op. Voordat de schooljeugd dit deed was er bruggenwipper Jansma, naar wie de brug is
vernoemd.

50 jaar Donkerbroek
in het nieuws

De brug met ongelijke leggers.
Deze brug is te vinden in de berging
van de gymzaal. Nu denkt u als lezer
waarom moet deze brug in het zonnetje worden gezet? Deze brug zal
in tegen stelling tot de anderen in
de zomer maanden minder gebruikt
gaan worden. Hij wacht braaf
tot het buiten weer guur wordt.
Misschien dat er nog een topsporter
van Donkerboek zal worden geboren aan deze brug.

WORD
DONATEU
O F KO M R
IN
ACTIE!

www.dier.nu

Zetels
winst/
verlies

Friese Koerier 4 maart 1967

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

MAART 2017

14

Centrale verwarming
Water & Sanitair

Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

Dakbedekking
Gasinstallaties

www.kittysplaza.nl

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

www.devegt.nl

Wij staan voor u klaar.

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

OEDS DE JONG MACHINES
OEDS DE JONG

Mobiel: +31(0)6-11358064

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

www.postmahoveniers.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

WWW.OEDSDEJONG.NL
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Gezamenlijke avond
Vrouwen van Nu en C.P.B.
koude Nederland tegenover het
warme Indonesië. Krontjong Music
namen ze mee om toch nog een
innerlijke band vast te houden met
het mooie Indonesië. Indonesische
liedjes over de voorbije tijden. De
sfeer van mystiek uit het land van
de stille kracht.
Zo ontstonden in ons land verschillende Krontjong Music Bands.
Er werden niet alleen Indonesische
liederen gespeeld maar ook Fryske-,
Nederlandse-, Oosterijkse- en
Tiroler muziek en Franse en Engelse
liederen. Uit de groep traden verschillende leden op met solo's en in
duo's en groepjes van 5 personen.
Het was dus een heel wisselend
programma.

Loes opent de vergadering:
"Namens Vrouwen van Nu heet
ik jullie allen welkom. Er zijn 51
dames aanwezig. Buiten is het guur
en koud, maar wij zitten lekker
warm aan mooi versierde tafels
met prachtige bloemstukken, verzorgt door het groepje van Martha
Menger, bedankt hiervoor."
Vervolgens kwam de mededeling dat
we ons nog op konden geven voor
het reisje van 3 mei.

Deze avond werd muzikaal omlijst
door de Krontjong Music Band, een
gelegenheidsgroep uit Bantega. De
groep bestaat al bijna 30 jaar. De
leden van het muziek groepje vertelden ons wat Krontjong betekende,
Krontjong is Indonesische muziek
gespeeld op snaarinstrumenten:
mandoline, banjo, ukelele en gitaren, met begeleiding van een accordeonist. Toen Indonesië afhankelijk
werd in 1950 kwamen vele Indische
Nederlanders naar ons land. Het

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

Gras verticuteren. Help!
Verticuteren, u heeft er vast wel eens over gehoord. Maar
wat is het precies? En waarom moet het gebeuren? Kies ik
voor met de hand of machinaal verticuteren en wanneer of
hoe vaak moet ik het eigenlijk doen? Allemaal vragen waar u
als trotse eigenaar van een groen gazon mee zit.
Want u heeft natuurlijk onze eerste artikelen gelezen en de
HUMISTART kalk en de Viano indirecte werking tegen mos
gestrooid. Dan is nu tijd en weer om te verticuteren.
Verticuteren is namelijk iets dat iedereen die een mooi
gazon wilt houden minimaal een keer per jaar moet doen
en afhankelijk van de omstandigheden zelfs meerdere keren
per jaar.
Wat is verticuteren?
Verticuteren is het weghalen van de viltlaag die in het gazon
groeit. Dat wil zeggen het weghalen van mossen en dode
grassen in het gazon. Dit kunt u met de hand doen, maar dat
is een tijdrovend klusje. Op de knieën over het gazon kruipen en elk mosje wegsteken is nou niet echt een fijn karwei!
Het handigste werkt dit verticuteren dan ook met een speciale verticuteer hark of een verticuteermachine. Hierdoor
hoeft u niet of nauwelijks te bukken en worden de mossen
en dode grassen toch weggehaald. Hierdoor voorkomt u
verdere viltvorming en mosgroei. De verticuteer hark of
verticuteermachine bestaat uit een aantal flink scherpe
messen. Deze messen gaan tot 1 centimeter diep de grond
in en snijden daar de wortels van de mossen door. Hierdoor
sterven de mossen af en kunnen ze met een gewone hark zo
uit het gras geharkt worden. Water kan weer met gemak de
grond in en ook licht en lucht kunnen zo de grond bereiken.
Waarom verticuteren?
Elk gazon heeft helaas wel eens te maken met viltvorming of
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Openluchtzwembad Dúndelle
open vanaf 27 april 13.00 uur
U kunt online een zwemabonnement of leskaart kopen.
Vanaf woensdag 19 april kunt u ook persoonlijk langs komen bij het
zwembad om uw kind in te schrijven en abonnementen te regelen.
Wij staan u dan graag te woord op woensdag - donderdag - zaterdag of
zondag tussen 13.00 - 16.00 uur. Betaling bij voorkeur met pin.
NB. Kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2001 vallen niet meer
onder een gezinsabonnement.Zij zullen een persoonlijk abonnement
moeten nemen.
Deze zomer is het weer mogelijk zwemlessen te volgen voor de volgende diploma’s:
A diploma
3 x per week

in overleg
alle dagen
mogelijk

17.15 – 17.40
17.40 – 18.05
18.05 – 18.30

B diploma
2 x per week

Dinsdag, vrijdag
en woensdag

17.40 – 18.05
17.15 – 17.40

C diploma
2 x per week

Dinsdag, Woensdag
Vrijdag

17.40 – 18.05
18.05 – 18.30

Zwemvaardigheid I

Woensdag

18.35 – 19.00

Martha Veenstra sloot de mooie en
gezellige avond met een passend
gedicht: "Kind van 2 Culturen" en
wenste ons wel thuis.

Zwemvaardigheid II

Woensdag

19.00 – 19.30

Zwemvaardigheid III

Woensdag

19.00 – 19.30

Zo blij, zo vrolijk, zonder zorgen,
zo was mijn prille levensmorgen
De toekomst leek een mooi gedicht
Schitterend in helder zonlicht,
Maar ik besefte toen nog niet,
dat dit niet eeuwig zou duren
Ik besefte toen nog niet,
ik ben een kind van twee culturen.

Trimmen voor volwassenen

Woensdag

Volwassenen herintreders

(hangt van deelname af hoe de
groepsindeling gaat worden)

Maar ik ging moedig verder en ik
paste me tenslotte aan.
Ik kreeg vrede met dit nieuwe land,
en met dit nieuwe bestaan,
Ik heb mijn bestemming gevonden,
maar waarom voel ik steeds dat
onbestemd verlangen?
Dat onvervulde heimwee, dat in
mijn hart is blijven hangen … ?
Nu in de winter van mijn leven, in
veel intens doorleefde uren,
Nu besef ik goed: Ik ben een kind
van twee culturen.

Op maandag of donderdag extra les (conditie)
19.30 – 20.00

De minimum leeftijd voor deelname aan de zwemlessen is 4 jaar voor
1 januari 2017. De houder van een leskaart moet tevens in het bezit
zijn van een geldig abonnement.
Voor prijzen en vragen kunt U bellen naar Dúndelle telefoonnummer
0516 541493 en vragen naar Engel Nijholt

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

Scheve mond?

mos dat wil zeggen dat dode grassen en mossen een laag vormen in het gazon en het zo langzaam aan verstikken. Water
wordt niet meer door de bodem opgenomen, licht kan er
ook niet meer bijkomen en ook de lucht kan niet meer tot de
bodem doordringen. Een beetje mos kan echt geen kwaad,
maar op het moment dat de mossen de grassen beginnen
te verdringen en er hele grote platen mos ontstaan, is het
mooie gazon echt wel verdwenen. Oneffenheden ontstaan,
gras sterft langzaam af en verdwijnt. Mossen houden niet
van zonlicht en groeien dus het liefst in schaduwrijke
gazonnen. Door de schaduw te vervangen door zon kan
mosgroei worden geremd. Snoeien van bomen of struiken
om meer lichtinval op het gazon te krijgen is dan ook een
optie. Maar voorkomen kan het niet helemaal, het enige
wat u kunt doen is de zuurgraad van de bodem regelmatig
meten en ingrijpen wanneer nodig.
Met de hand of machinaal verticuteren
Afhankelijk van de grootte van het gazon kunt u ervoor
kiezen om met de hand of machinaal te verticuteren. Het
spreekt voor zich dat machinaal een stuk sneller gaat en
minder arbeidsintensief is. Maar met een klein gazon gaat
het ook met een verticuteer hark. Een verticuteermachine
kunt u natuurlijk kopen, maar is eventueel ook te huur. Een
verticuteermachine heeft als grote voordeel dat de diepte
van de messen goed af kunt stellen en u overal gelijkmatig
verticuteert. U kunt kiezen voor een kleine elektrische verticuteermachine of een benzine gedreven verticuteermachine. De prijs kan enorm variëren, maar aangezien het gazon
maar maximaal twee keer per jaar geverticuteerd hoeft te
worden, is huren ook zeker een optie. Gazonbemesting.nl
verhuurt ook verticuteermachines met een handige opvangbak en dit bespaart veel tijd.
Wanneer en hoevaak verticuteren
Zo heel erg vaak hoeft u het gazon niet te verticuteren.
Afhankelijk van het gazon zo’n twee keer per jaar. Als u veel
mos heeft gehad, mag u gerust in het najaar een tweede keer
verticuteren, anders volstaat met één keer. De eerste keer
in april of mei en indien de bodem uit klei of veengrond
bestaat mag u het ook nog een keer in september of oktober
verticuteren. Op klei of veengrond groeien mossen namelijk heel erg snel, de bodem is namelijk een stuk zuurder
waardoor u het liefst voor de winterrust het gazon weer wilt

Verwarde spraak?

Lamme arm?

herstellen. Deze mossen er uithalen en eventueel nieuw
gras zaaien en mesten is wat het best gedaan kan worden in
oktober. Zo bent u namelijk verzekerd van een mooi gazon
in het voorjaar.
Hoe moet u een gras gazon verticuteren?
Hieronder staat een 10 stappenplan hoe u het beste het
gazon kunt verticuteren en nog belangrijker hoe u het
gazon vervolgens het beste kunt onderhouden om mosgroei
en ongewenste grassen te voorkomen of in ieder geval te
verminderen.
1. Zorg dat het gras droog is voor u begint. Dit zorgt voor
een snel herstel en natuurlijk groei van het gras.
2. Maai vervolgens het gras en zorg ervoor dat de afgemaaide
grassen van het gazon verwijdert worden. Hierdoor kan de
verticuteer hark of verticuteermachine makkelijker bij de
mossen los maken.
3. Stel vervolgens de messen van de verticuteermachine af,
deze moeten ongeveer 1 centimeter diep de bodem in kunnen als er een dikke viltlaag, bij een dunne viltlaag volstaat
0,5 centimeter.
4. Verticuteer het gazon nu eenmaal in de lengte richting.
Dat wil zeggen dat u in rechte banen in de lengte het gazon
overgaat.
5. Verticuteer het gazon nu eenmaal in de breedte richting.
Dat wil zeggen in rechte banen in de breedte over het gazon.
U kruist als het ware de horizontale banen.
6. Hark de dode mossen uit het gras.
7. Zaai eventueel graszaad bij met bijvoorbeeld de repair kit
van gazonbemesting.nl
8. Bemest het gazon met de Viano recovery waardoor de
groei van het gras bevorderd wordt.
9. Kijk waardoor mos kale plekken ontstaan zijn, kijk of het
mogelijk is meer zon op die plekken te laten vallen. Snoei
eventueel takken die voor schaduw zorgen weg.
10. Doe een bodemtest om de zuurgraad van het gazon vast
te stellen, deze zijn verkrijgbaar in onze webshop opwww.
gazonbemesting.nl
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KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

RINZE KOOTSTRA
TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

WILT U WETEN WAT RINZE
VOOR U KAN BETEKENEN?

Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

Wij verwijzen u dan graag door
naar onze website, maar bellen
kan natuurlijk ook gewoon.

www.kootstra.info
(0516) 491816
(06) 13012147

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

drukkerij

Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2
9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl
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Bijna 3800 euro voor
Amnesty International
De
collecte
van
Amnesty
International, die van 5 tot en met
11 maart 2017 plaatsvond in de
gemeente Ooststellingwerf, heeft
3784,54 euro opgebracht.
Tientallen vrijwilligers collecteerden in Oosterwolde, Appelscha,
Fochteloo, Ravenswoud, Haulerwijk,
Waskemeer, Donkerbroek en Elsloo
voor de mensenrechtenorganisatie.
De organisatie dankt alle vrijwilligers voor hun geweldige inzet.

Amnesty is een onafhankelijke
organisatie en neemt voor haar
onderzoek, lobby en actie geen
geld aan van overheden of politieke
groeperingen. Juist daarom is de
opbrengst van de jaarlijkse collecte
van onschatbare waarde.
Het belang van de collecte
Met het geld dat tijdens de collecte
wordt opgehaald, kan Amnesty haar
werk blijven doen. Bijvoorbeeld
voor Zainab al-Khawaja uit Bahrein.
De mensenrechtenactiviste werd

Vier Friese gemeenten
nemen medwerkers Caparis aan
voor groenonderhoud
De groenmedewerkers van Caparis
krijgen per 1 april 2017 een
arbeidsovereenkomst op basis van
de CAO Sociale Werkvoorziening
aangeboden door de gemeenten
Ooststellingwerf, Weststellingwerf,
Achtkarspelen en Leeuwarden.
Voor de betrokken medewerkers

betekent dit dat ze tegen dezelfde
arbeidsvoorwaarden een nieuwe
werkgever krijgen.
De colleges van burgemeester en
wethouders hebben hiertoe besloten in het kader van de afgesproken
herstructurering van Caparis. De
herstructurering is ingezet vanwege
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Filmwerf presenteert Tonio
“Tonio: een ongenadig portret van
twee verwoeste mensen. “
(Volkskrant, oktober 2016)
tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld omdat ze de koning zou
hebben beledigd: ze had een foto
van hem verscheurd. Ze zat tweeënhalve maand met haar zoontje
in de gevangenis, totdat ze op 31
mei 2016 werd vrijgelaten. Amnesty,
dat haar als gewetensgevangene
beschouwde, voerde actie voor haar.
Kijk voor meer informatie over het
werk van Amnesty International op
www.amnesty.nl.
het feit dat vanaf 1 januari 2015 met
de komst van de Participatiewet
geen nieuwe mensen meer worden
toegelaten tot de sociale werkvoorziening.
De door de Tweede Kamer vastgestelde Participatiewet heeft als doel
meer mensen met een arbeidsbeperking aan een reguliere-, betaalde
baan te helpen. De vier gemeenten
handelen met dit besluit in de geest
van die wet, door als werkgever
mensen met een arbeidsbeperking
in dienst te nemen.

“Pijnlijk mooi”
(De Morgen, november 2016)
Op zaterdag 15 april vertoont
Filmwerf de film Tonio van Paula
van der Oest, naar het gelijknamige
boek van A. F. Th. van der Heijden.
De hoofdrollen zijn weggelegd voor
Rifka Lodeizen en Pierre Bokma.
Zij spelen, beleven en doorleven
het rouwproces van twee ouders die
hun zoon verliezen ten gevolge van
een noodlottig ongeval.
Op eerste Pinksterdag 2010 fietst de
21-jarige Tonio vroeg in de ochtend
richting huis na een avond uit met
zijn vrienden. Hij wordt onderweg
geschept door een auto en komt
hierbij om het leven. Zijn ouders
Adri en Mirjam worden geconfronteerd met het grootste verlies dat
hun leven voorgoed zal veranderen.
Terwijl Mirjam hard vecht om niet
in een neerwaartse spiraal van verdriet terecht te komen, doet Adri
het enige waar hij op dat moment
toe in staat is: in zijn herinnering graven, aantekeningen maken,

De jaarlijkse lotenverkoop van
De Zonnebloem start weer
Vanaf 13 april as. start de landelijke verkoop van de loten
voor de Zonnebloem. Deze
campagne wordt ondersteund
door de landelijke media.
Een tiental zonnebloemmedewerksters van de afdeling Donkerbroek,
Haule, Waskemeer en Haulerwijk
zullen bij u aan bellen met het
verzoek om een lot te kopen van 2€
Het merendeel van de opbrengst
van deze loterij komt nagenoeg

geheel ten goede aan
de inwoners uit onze
dorpen met een fysieke
beperking. Een wijziging ten opzichte van
voorgaande jaren is het
grotere aantal prijzen. Dit jaar worden meer dan 6600 prijzen beschikbaar gesteld. De uitslag van de
loterij wordt in deze krant bekend
gemaakt en is eveneens via internet
terug te vinden.

Wie vindt de
gouden bal?
Tijdens de voetbal stickeractie bij Coop Boonstra maak
je vier weken lang kans om
een gouden bal tussen de
verzamelplaatjes te vinden.
vindt jij deze bal?, dan kun je
deze inwisselen voor 2 wedstrijdkaartjes Sc HeerenveenWillem II op 21 april a.s.
de winnaar va de eerste week
was de fam. Vogelzang, Sander
heeft de prijs in ontvangst
genomen. Gefeliciteerd!

schrijven. Zijn gedachten worden
voortgedreven door twee dwingende vragen: wat gebeurde er met
Tonio in de laatste uren en dagen
voorafgaand aan de ramp, en hoe
kon dit ongeluk plaatsvinden? Een
zoektocht naar het wat en het hoe,
die leidt langs verschillende ooggetuigen, vrienden, politieagenten
en artsen. Zo reconstrueert hij het
leven van zijn zoon in een radeloze
queeste naar zin en betekenis.
regie: Paula van der Oest
2015 - Drama
101 minuten

‘t Oost naar Hooghoudt
Buurtvereniging ‘t Oost organiseert eens per jaar een workshop,
uitje of gewoon een gezellige avond
met elkaar. Zo hebben de dames al
eens zilversmeden gedaan en ook
zijn we een keer naar Maallust in
Veenhuizen geweest om daar een
bier proeverij mee te maken.

er nu niet gewerkt werd, want het
is vast heel mooi om het bedrijf in
werking te zien met al die lopende
banden. Toen volgde het echte proeven. Met worst en kaas in overvloed kregen we heel wat drankjes
voorgeschoteld. Met bij elk drankje
natuurlijk een uitleg.

Dit jaar is gekozen voor Hooghoudt
in Groningen. Met 19 personen gingen we op pad en na een kleine
omweg ( schuld van de navigatie!)
kwamen we in de Hooghoudtstraat
in Groningen. We werden heel
vriendelijk ontvangen door een
dame en een heer met een heerlijke
mixdrank. Daarna kregen we een
uitleg over het ontstaan van de
fabriek en een korte film, gevolgd
door een rondleiding. Heel interessant allemaal. Alleen jammer dat

Ook voor de dames was het best
leuk om genever( meestal toch een
mannen drankje) te proeven. En
natuurlijk was er voor de mensen
die geen alcohol drinken een heerlijke siroop. We sloten af met weer
een lekkere cocktail en uiteraard
was daarna het winkeltje open en
konden de meesten van ons nog iets
voor thuis meebrengen. Dus, als u
een dezer dagen op bezoek gaat bij
iemand van buurtvereniging ‘t Oost,
dan weet u wat u te drinken krijgt!

Datum: zaterdag 15 april 2017
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Hotel
de
Zon,
Stationsstraat 1, Oosterwolde
De entree bedraagt € 7,00. Jongeren
krijgen korting en betalen € 5,00.
Wilt u gepast betalen, dat helpt
ons enorm! Op www.kunstwerf.
com kunt u reserveren: http://www.
kunstwerf.com/reserveren
Voorafgaand aan de film kunt u
dineren in het restaurant van het
hotel. Hiervoor kunt u direct reserveren bij Hotel de Zon. Tel: 0516
512 430 of mail: info@fletcherhoteldezon.nl
Verwacht bij Filmwerf dit seizoen:
29 april 2017: laatste film van het
seizoen: publiekskeuze, nog niet
bekend.
Filmwerf werkt sinds september
2012 met digitale apparatuur. De
aanschaf hiervan is mede mogelijk
gemaakt door De Rabobank.

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

eubelstoffeerderij

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

UW ADRES VOOR:
Q
Q
Q
Q
Q

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

Q
Q
Q
Q

Buitenmeubelen
Autostoffering
Leer
Brocante

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

www.visser-stoffering.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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KORFBAL

OPGERICHT

Competitie 2016/2017

De korfbalpalen staan juist
opgesteld. Maar is het veld
bespeelbaar?
Zaalcompetitie
De, voor de meeste teams, loeizware
zaalcompetitie is ten einde. Wonden
likken en weer verder.
Voorjaarscompetitie
Nieuwe indelingen die hopelijk
meer recht doen aan ons niveau
voor deze leeftijdscategorieën.
Twee en een Halve Meter
F1.
Het blijft bij 1 punt in deze competitie. Toch is dit team de afgelopen weken versterkt. Dus, wat nou?
Hulde.
Drie Meter-1
E2:
De E2 startte sterk aan deze zaalcompetitie en heeft zich prima
geconsolideerd in de middenmoot.
Klasse. Het spelplezier is er alleen
maar beter op geworden.
E1:
Gauw vergeten deze zware zaalcompetitie. Op het veld revanche.
De neuzen dezelfde kant op. Plezier
voorop.
Drie Meter-2
D2:
De ploeg die nog steeds heel veel
plezier uitstraalt. Elke wedstrijd
weer. Ongeacht de uitslag. De groei
is er nog lang niet uit.

D1:
De D1 is de best presterende ploeg
van deze zaalcompetitie. Al kon in
de eindfase de 2e positie in de ranglijst niet vast gehouden worden.
Maar mooie potten korfbal laten
zien. Dit team is mede belangrijk
voor de nabije (senioren-)toekomst.
Houd het vast.
Drie en een Halve Meter
Aspiranten B. Een historische, laatste wedstrijd van de aspiranten B op
18 maart jl. De grootspraak in de
training werd in de wedstrijd waargemaakt. Een toegekende strafworp
werd zittend genomen. U leest het
goed. Met de kont op de grond. In de
reguliere speeltijd. Sterker nog: we
waren nog in een goeie flow. In een
spannend moment van de wedstrijd.
Historisch. We did it !!!
Zeven meter –> 8 meter!!
Wat nou zorgen over de senioren 1.
Een keurige 6e positie in de eind-
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rangschikking van deze zaalcompetitie. (2 ploegen onder zich houdende). Top. Afscheid nemende trainer/
coach Lammert van der Veen mag
trots zijn. (maar eerst nog de job
afmaken in Donkerbroek !!!)
Heel biezonder de eindrangschikking bij de senioren 2. Over Club
Brothers valt op zich nix te melden. Maar Dio 2 eindigt als 2e?
(waar Donkerbroek/VZK 2 van heeft
gewonnen). Met slechts 14 punten.
Een waar slagveld blijkbaar, achter kampioen CB2). De jeugdige
senioren 2 spelers uit Donkerbroek
hebben prima gepresteerd in hun
1e jaar op dit niveau. (en er gaan
geruchten dat Sjoukje en Bart gaan
trouwen !?!)
De senioren 3 eindigen als 2e in de
poule. Je maakt het zo gek niet mee.
Hulde.
Poiesz
Nog 1 week Poiesz-actie. Daarna in
april de uitslag en cashen. (Samen
met de afdeling gym).
Dus koker vullen in het filiaal
Oostenburg in Oosterwolde. (U weet
het: met de opbrengst worden de
jeugdactiviteiten financieel ondersteunt). Verdubbel de opbrengst!!!
Website
Voor wedstrijdprogramma voorjaarscompetitie, up-to-date standen, en heul veul foto’s van het
KorfbalKamp 2016 naar www.korfbaldonkerbroek.nl
Facebookpagina
Sinds kort in de lucht : De
Facebookpagina van korfballend
Donkerbroek. www.facebook.com/
SV-Donkerbroek-afdeling-korfbal.
Nog sneller info de weide wereld in.
Beheerder is Robin van der Veen.
Op 1 april start de voorjaarscompetitie. Of stiekem toch niet?

Korfbaljarigen
in april
02-04 Djura Rodenburg
04-04 Seline Stalenhoef
06-04 Inge v.d. Meulen
09-04 Demi Kooy
12-04 Wietske de Vegt
20-04 Doutzen Meijerhof
20-04 Sari v.d. Meulen
30-04 Arja van Weperen

Portugees
zilver en goud
voor gymnasten
Op het prestigieuze acrogym
toernooi Maia International
Acro Cup (MIAC) in Portugal wisten twee jonge Donkerbroekster gymnasten de
finale te bereiken.
Het toernooi telde maar liefst 1200
deelnemers, dus deze finaleplaatsen
zijn een geweldige prestatie. In de
categorie 8-15 jaar wist de 9 jarige
Anna Koster met haar partner Robin
Hooijenga (een combinatieteam van
SV Donkerbroek met Acro Academy
Noord Nederland) in de finale met
hun schitterende oefening ondanks
een miniem tijdsfoutje de derde
plaats te halen zodat zij een bronzen medaille omgehangen kregen.
De eveneens 9 jarige Ties Oosterhof
draaide bij de heren met zijn partner Marten Lin Visser in de finale
een sterke combinatie oefening en
verdiende daarmee een zilveren
medaille. Deze jongens komen uit
voor de Acro Academy. Een veelbelovend resultaat voor deze jonge
gymnasten!

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

12
12
12
12
12
12
12

22
16
14
12
11
8
1

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

12
12
12
12
12
12
12

24
20
16
10
6
5
3

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

12
12
12
12
12
12
12

22
19
15
12
8
4
4

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

12
12
12
12
12
12
12

22
22
13
11
10
3
3

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

12
12
12
12
12
12
12

24
15
13
12
10
8
2

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

12
12
12
12
12
12
12

19
15
14
14
10
9
3

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

14
14
14
14
14
14
14
14

24
21
18
17
10
9
7
6

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

12
12
12
12
12
12
12

24
14
14
11
11
7
3

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

11
12
12
11
12
12
12

22
15
14
11
8
8
4

Programma
korfbal
t/m 30 april 2017
(Wijzigingen
voorbehouden

Zaterdag 1 april:
Donkerbroek D1 – CSL D2 D2
Donkerbroek E1 – WWMD E1
Donkerbroek F1 – Wordt Kwiek F1
Donkerbroek D2 – Wordt Kwiek D2
Donkerbroek E2 – AVO E4

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
15.15 uur
15.15 uur

Zondag 2 april:
Donkerbroek/VZK 3 – LDODK 5
TFS 1 - Donkerbroek/VZK 1

10.30 uur
14.30 uur

Zondag 9 april:
Donkerbroek/VZK 2 – KIOS (R ) 3
Donkerbroek/VZK 1 – Roreko 1

13.00 uur
14.30 uur

Zaterdag 15 april
ZKC ’19 D1 - Donkerbroek D2
LDODK E5 - Donkerbroek E1
Noordenveld E2 - Donkerbroek E2
LDODK F2 - Donkerbroek F1
Quick ’21 D1 - Donkerbroek D1

9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
18.00 uur

Zondag 16 april:
Club Brothers 4 - Donkerbroek/VZK 3
ZKC’19 4 - Donkerbroek/VZK 2

13.00 uur
11.30 uur

Maandag 17 april:
Leeuwarden 1 - Donkerbroek/VZK 1

14.30 uur

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

MAART 2017

20

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

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

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

Gerookte vis
Verse vis

Gebakken vis
Zoute haring

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

Eindeloos veel
mogelijkheden
Bij ieder woonstijl en in iedere
situatie past een schuifwandkast
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.
Quality Parket
G.W. Smitweg 4
Donkerbroek
0516 49 1345
www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl

