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UTBLAASD
Deze klokkenluider mocht getui-
ge zijn van het optreden van 
de Bazuin in het stuk Utblaasd, 
opgevoerd in De Lawei. Het 
stuk gaat over een brassband 
in Yorkshire en bestaat voorna-
melijk uit mijnwerkers. De ene 
na de andere mijn gaat echter 
dicht. Geen mijn, geen werk, 
geen contributiegeld en dus ook 
geen brassband meer. Voor de 
meesten is het voortbestaan van 
de band echter van zo veel over-
levingsbelang dat alles op alles 
wordt gezet. Door gezamenlijk 
de schouders er onder te zetten 
lukt het om in de finale te staan 
in de beroemde Royal Albert Hall 
in Londen.
Gelukkig zijn de omstandighe-
den in ons dorp niet zo mis-
troostig. Echte armoede is hier 
schaars en er is hier nog van alles 
te beleven. . Ook voor mensen 
met een smalle beurs zijn er 
gelukkig regelingen, zodat ook 
zij gebruik kunnen maken van 
sport en cultuur.
Concerten, outdoor fitness, 
toneel, lasergamen, koersbal-
demo, inloopmiddagen voor 
ouderen, klaverjassen, sport in 
allerlei soorten en maten, enz. 
enz. We kunnen te kust en te 
keur en er is iets voor jong en 
oud. Kijkt u maar eens op de 
agenda van de dorpssite. Ergens 
bij horen, de gezelligheid, het 
samen organiseren, iets onder-
nemen of beleven is ook hier nog 
steeds van groot belang
Het verenigingsleven is een van 
de sociaal-culturele motors van 
onze samenleving. Het verbindt 
namelijk mensen als geen ander.
Maar je alleen maar gedragen 
als consument gaat toch uitein-
delijk ten koste van de vereni-
ging. Er zullen altijd mensen 
nodig zijn om de kar te trekken. 
Bestuursleden en vrijwilligers 
zijn dan ook onmisbaar
De zoektocht naar diegenen die 
wat van hun vrije tijd willen 
opofferen is vaak een behoor-
lijk deprimerende bezigheid. Er 
zijn meestal meer nee’s dan ja’s. 
Natuurlijk , niet iedereen heeft 
dezelfde talenten maar alle hulp 
is waardevol. 
Misschien toch het overwegen 
waard om eens te bedenken waar 
u zich voor de zo belangrijke 
dorpssamenleving kunt inzetten. 
Laat uw vereniging en zo uw wel-
zijn niet zijn UTBLAASD.
Deze klokkenluider is dat nu wel.

Nieuw wedstrijdpak voor Zondag 1

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Sport Vereent 1 uit 
Olderbecoop hebben de voetbalmannen van het Zondag 
1 hun nieuwe wedstrijdtenues gepresenteerd aan het 
thuispubliek. Zelfs Omrop Fryslan deed verslag van dit 
hoogtepunt. Wat gelijk opviel is dat de lange mouwen 
ingeruild zijn voor korte. Anonieme bronnen vanuit het 
team beweren, dat ze door deze korte mouwen sneller 
zijn gaan hardlopen!

Met dank aan onze hoofdsponsor ‘Vogelzang Tent en 
Horecaverhuur’ hebben we het Zondag 1 opnieuw aan-
gekleed en voorzien van nieuwe wedstrijdkledij. Daarbij 
hebben we ‘Oeds de Jong Machines’ bereid gevonden 

om de achterzijde van de nieuwe tenues te versieren. 
We zijn zeer blij dat deze twee mooie bedrijven uit 
Donkerbroek hun naam aan onze club willen verbin-
den. Dank!

Kijkende naar de uitslag (4-0 winst) hebben de nieuwe 
tenues het team geen windeieren gelegd. Kan het 
Zondag 1 hun onverslaanbare status dit jaar vasthou-
den? Wie weet durven ze al te dromen van een kampi-
oenschap. We hebben in ieder geval goede hoop. Aan de 
kleding zal het niet liggen……

SV Donkerbroek

“Ik ben net de 40 gepasseerd en 
als ik nog wat anders wilde gaan 
doen was dat nu het moment” aldus 
Froukje. Ze heeft 26 jaar met veel 
plezier in de supermarkt gewerkt. In 
die jaren heeft ze veel mee gemaakt 
in de winkel. Ze is begonnen bij Jan 
en Ria Hartink die toen nog in het 

pand bij de brug zat. “Volgens mij 
was het toen een Extramarkt, We 
zijn namelijk nog al eens van naam 
veranderd”. 

Toen ze in de supermarkt begon zat 
ze nog op het voortgezet onderwijs. 
Daarna is ze de detailhandel oplei-

ding gaan doen. Toen 
werkte ze ondertussen al 
bij de winkel. In de loop 
van de jaren heeft ze in 
de winkel nog genoeg bij 
geleerd.

“We hebben eens een actie gehad 
met gratis frisbees bij aankoop van 
een product. Het was erg rustig in 
de winkel dus gooide ik zo’n fris-
bee naar mijn collega die verder 
op in de winkel stond. Tijdens de 

Na 26 jaar tijd voor wat anders

Wie kent haar niet, de altijd goedlachse kassière, Froukje 
Doller. Woensdag 30 januari zat ze voor het laatst achter de 
kassa. Niet omdat ze het niet meer leuk vond, maar het werd 
tijd voor wat anders. 

vlucht boog de frisbee af 
en stootte een fles olijf 
olie om. Daar leer je goed 
schoonmaken van”, ver-
telt Froukje met twinke-
ling in haar ogen.

In de loop van de jaren is er 
nogal wat veranderd in de super-
markt. De karretjes werden steeds 
wat groter. De winkel verhuisde van 
pand en werd een paar keer ver-
bouwd. In 2008 namen Willem en 
Janneke Boonstra de winkel over. 
Ook veranderde de manier van beta-
len geleidelijk. Kopen op rekening 
en contant betalen werd vervangen 
door pinnen.

“Indertijd wilden een collega en 
ik ons op geven voor Wedden Dat. 
Door al die contante betalingen 
zag je zo veel portemonnees dat wij 
wel durfden te wedden dat we de 
klanten konden herkennen aan hun 
portemonnee”. 

Het contact met de klanten is voor 
Froukje heel erg belangrijk. Je 
deelt tijdens het afrekenen van de 
boodschappen toch veel met elkaar. 
De leuke en minder leuke dingen. 
“Gelukkig heb ik bij mijn nieuwe 
werk ook weer veel klantcontact. ik 
ga nu werken bij het huisdieren cre-
matorium noord Nederland. Ik haal 
de dieren op en begeleid de mensen 
in het afscheid van hun huisdier”. 

Froukje blijft nog wel in de winkel 
komen maar dan als klant. “Ik hoop 
dat de winkel nog lang in ons dorp 
blijft. Ik wens Willem en Janneke, 
mijn collega’s, en alle klanten alle 
goeds toe. We komen elkaar vast 
nog wel weer eens tegen in het 
dorp.”

“Het
contact

met de klanten
is heel erg 
belangrijk”
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 UITVAARTVERENIGING
 DRAAGT ELKANDERS LASTEN
 DONKERBROEK

 Voor het verzorgen van Uitvaarten en Crematies kunt u 
een beroep doen op onze vereniging.

  Voor informatie en adreswijzigingen kunt u terecht bij 
de secretaris email: secr.del@gmail.com

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

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

Servicepakket 
pluZ

Huishoudelijke 
hulp

Verzorging Verpleging Specialistisch 
Centrum

Wonen

Zo doen we dat:
• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

• Onze zorg, uw regie
• 24 uur per dag
• Ook specialistische zorg

De Friese Wouden 
werkt samen met u 
aan de beste zorg

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

 Tel. 088 512 58 09
www.friesewouden.nl

Team 
Donkerbroek

Thuis in de beste zorg

DVD’s (1954, 1964, eind 20e eeuw en dorpsfeest 1988) VERKRIJGBAAR BIJ:

de dorpsvlag en het boek 
100 jaar Donkerbroek

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen? Lever

dit schriftelijk in bij Wilma Verlaan (Herenweg 39)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Alle waarme belangstelling en jim meilibjen
op hokker wize dan ek yn de tiid dat wy ôfskied 

nimme moasten fan myn leave frou, 
ús dappere dochter, (skoan)suster en muoike

 
Jantsje

hat ús tige goed dien.

Us oprjochte tank dêrfoar.

  Koert
  Famylje  Nijholt
  Famylje  Donker

Febrewaris, 2019

Voor al uw trouw-en rouwar-
rangementen. Decora Bloem-
bindsters, Sietske Kamminga 
0516-491761; Aafje Rooks, 
0516-491299. Kijk ook eens 
op onze website: www.decora-
bloembindsters.nl

Voetfirst Verlaan, gediplomeerd 
Pedicure, Wilma Verlaan, He-
renweg 39, Donkerbroek, tel.: 
0516-426068, lid Provoet. Be-
handeling volgens afspraak

Voor al uw geboorte-, trouw-, 
verhuis-, rouw- en gelegen-
heidskaarten, huisstijlen, logo 
ontwerp, briefpapieren, factu- 
ren, enveloppen, clubbladen, li-
turgieën, advertenties, (dorps)
kranten naar BVK grafisch 
vormgever, Mr. Jongebloedstr. 
1, Haulerwijk, tel. 06-20060378 
of www.bvkvormgever.nl

BROEKJES

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie   

h Onderhoud   

h Verbouw
h Timmer-, 

tegel- en 
metselwerk

Theo Kamminga

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

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek

POSITIEF OPVOEDEN EN 
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT 

www.hondenschooljoka.nl
 
Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

Info advertenties:
dorpskrant.donkerbroek@gmail.
com /0516-491614 of 0516-491661.

Onder een advertentie wordt ver-
staan het plaatsen van een affiche/
poster of het bekend maken van 
een ledenvergadering of een actie 
ten behoeve van een stichting of 
een vereniging. Zie ook inleveren 
kopij!
Kopij met daarin een bedrag ver-
meld, wordt ook als een advertentie 
gezien.

De volgende krant
verschijnt op of rond

29 maart 2019
Kopij inleveren kan t/m

24 maart 2019

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

Inleveren kopij:
Digitale kopij kunt u aanleveren 
tot en met zondag 24 maart 2019 
op het volgende mailadres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

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

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

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke 
aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende 
met publicaties in dorpskrant “Op’e hichte”. Op alle 
in deze krant gepubliceerde advertenties en redac-
tionele 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

Gedurende de week van 4 tot en 
met 8 februari werd er al aan de 
oprit richting Drachten gewerkt. 
In het aansluitende weekend werd 
de gehele N381 afgesloten tussen 
Wijnjewoude en Oosterwolde. 

De belangrijkste reden voor de 
gehele afsluiting was het plaatsen 
van 4 kilometer vangrail langs het 
huidige tracé. Deze vangrail is dicht 
bij de huidige rijbaan geplaatst zo 
dat men voldoende ruimte heeft 
om de nieuwe rijbaan aan te leg-
gen. Doordat een vaste vangrail is 
geplaatst mag het verkeer gewoon 
100 kilometer per uur blijven rij-

den. Als de nieuwe baan klaar is 
wordt deze vangrail nog een keer 
verplaatst en midden tussen de rij-
banen gezet. 

Met het aanleggen van de nieu-
we opritten bij Donkerbroek heeft 
Heijmans ruimte vrijgemaakt om te 
kunnen starten met de aanleg van 
de tweede tunnelbak. Men begint nu 
eerst met het vlaktrekken van het 
werkgebied en plaatsen van hekken 
rondom de bouwplaats. De bouw-
hekken zorgen dat automobilisten 
niet afgeleid raken. Voor de mensen 
die toch achter de hekken willen kij-
ken wordt er weer een uitkijkpunt 

N381 in een week gegroeid met 2000 ton asfalt

De voorbereidende werkzaamheden zijn al een tijdje aan de 
gang, maar met de eerste afsluiting is de verdubbeling van de 
N381 nu toch echt van start. 

Is het u al opgevallen? Sinds kort hebben wij in Donkerbroek 6 Bello’s. Bij 
onderzoek onder de bewoners door diverse bewonerscommissies is geble-
ken dat naast het zwerfvuil hondepoep een van de grootste ergernissen is 
in de gemeente Ooststellingwerf. Daarom heeft de gemeente besloten om 
in bijna alle dorpen (behalve de allerkleinste dorpen) Bello’s te plaatsen.

Donkerbroek heeft er 6 gekregen verspreid door het dorp. U kunt hier 
een zakje nemen, de poep erin doen en het zakje weer deponeren in een 
Bello. Het is dus de bedoeling dat er alleen hondepoep in komt. Zo haalt 
de gemeente nu al 700 liter op per week! En dat zal, als iedereen eraan 
gewend is, waarschijnlijk nog wel oplopen. In principe worden ze dus elke 
week gecontroleerd en leeggemaakt. Ik denk dat het een heel goed initiatief 
is en hopelijk gaan alle hondenbezitters er gebruik van maken. Er staat 
vast ook bij u in de buurt wel zo’n Bello. Ook op het Stellingwerf college 
is de gemeente actief om uitleg te geven over zwerfvuil en zo de jongeren 
meer bewust te maken. 

Bello’s nu ook in Donkerbroek

gemaakt. Achter de hekken worden 
damwanden de grond in geheid tus-
sen de huidige tunnelbak en ‘t West. 
Deze L vorm zorgt dat het eerste 
deel van de tunnelbak veilig gegra-
ven kan worden. Voordat dit alle-
maal van start kan, moet eerst de 
bypass in gebruik genomen worden. 

Zoals de planning nu is wordt in 

week 10 de tijdelijke brug geplaatst, 
zodat men niet als de “Dukes of 
Hazzard” over de tunnelbak hoeft 
te springen. Er staat nog genoeg 
op de planning voor de weg klaar is 
en daar zullen we als dorp vast wel 
eens hinder van ondervinden. Een 
troost: Het volgende, en tevens laat-
ste, afsluitweekend is pas in 2020.

Het plan DoarpsSintrum is gepre-
senteerd en inhoudelijk doorge-
sproken. De stemming was positief 
met betrekking tot hoe het plan 
is uitgewerkt en hoe dit gedragen 
wordt door de gebruikers. Het ini-
tiatief sluit aan bij het coalitiepro-
gramma, er zijn goede tips gegeven 
en vragen gesteld waar we verder 
mee kunnen.

GroenLinks heeft het voortouw 
genomen om namens alle fracties, 
in de commissie ruimte 12 februari, 
een 4-tal vragen te stellen om de 

financiële kaders verder duidelijk 
te krijgen. Ook het verkeersplan 
rondom De Twirrewyn en de ver-
keerssituatie op de Herenweg wordt 
hierin meegenomen.

Gezien de staat van de gymzaal 
hebben we het advies gekregen in 
te zetten op een totaalplan, dus een 
multifunctioneel gebouw, inclusief 
gymzaal en bijbehorend verkeers-
plan. We wachten af wat de terug-
koppeling op de vragen is en gaan 
dan de vervolgstappen nemen.

Update ontwikkeling
DoarpsSintrum Donkerbroek
Woensdag 6 en donderdag 7 februari is Dorpsbelang Donkerbroek 
met 8 van de 9 fracties in gesprek geweest om te spreken over 
de ontwikkeling van het DoarpsSintrum. 
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info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Tuinhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Timmerhout

• Plaatmateriaal
 bijv. OSB platen, gipsplaten, 
 golfplaten

• Div. ijzerwaren

• PVC en isolatie

• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

regelt het graag voor u,
met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq, 
koffietafels,
bittergarnituren

WIETSE EN THEA FABER

Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

Laat u vrijblijvend informeren!

Heeft u
iets
te vieren? 

„Stap es in”

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

 www.kootstra.info
 mail@kootstra.info

  (06) 13 01 21 47

DIENSTEN

NIEUWBOUW

VERBOUW

ONDERHOUD

RENOVATIE

Bouwkundig Bemiddelingsburo

R. KOOTSTRA B.V.
v/h Timmer- en Onderhoudsbedrijf
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FEBRUARI ‘79
Rondom Valentijnsdag stonden er prachtige foto’s in de kranten van 
toen. Als kind herinner ik het me nog. Naast onze boerderij lag de 
sneeuw op een grote hoop. We waren niet ingesneeuwd maar wat was 
het een mooi gezicht!
Dat vind ik een sneeuwwitte ochtend nog steeds. Wat een mooi ge-
zicht. Als ik naar buiten kijk en ik dat onbevlekte en ongeschonden 
sneeuwkleed zie. Alsof de wereld opnieuw begint. Ik aarzel altijd om 
te vegen. Als ik dan ook nog een klein roodborstje op dat sneeuwkleed 
zie: mijn dag is goed.
Vijfentwintig jaar later besteedde Radio Fryslân er ook de aandacht 
aan. Verhalen van vrouwen die op het punt stonden moeder te worden. 
Met trekkers en bulldozers kwamen ze in het ziekenhuis aan. Boeren 
ver-strekten hun melk aan de buren want het werd niet opgehaald.
In die uren was het onvoorstelbaar spannend. En toen we na zoveel 
ja-ren terug keken, herinnerden we ons een prachtige tijd van saam-
horig-heid. We hielpen elkaar zonder aanziens des persoons. Het was 
alsof er in ons hart een andere kleur naar voren kwam. Een beetje de 
kleur van Valentijn: je laat elkaar niet stikken. We stonden om elkaar 
heen en we hielpen elkaar er letterlijk door heen.
Helikopters voerden de melk af en brachten nieuw voer. Het kon alle-
maal. Onder tussen werd er gesneeuwbald. En je zeepte elkaar in. Dat 
kon ook.
En in de huiskamer werd er gebeden. Voor de mensen in nood. Mensen 
vroegen niet aan God om Zijn vingers te knippen en zie: “alle ellende 
was voorbij”. Zo werkt dat niet. Maar soms is er een wonderlijke be-
reidheid om elkaar te helpen. En soms zie ik dat als verhoring van ge-
bed. Want daar in die binnenkamer van mijn hart is de Geest van God 
ook te vinden. “Nood leert bidden”, wordt wel eens gezegd.
In noodsituaties en rond sterfbedden worden ruzies gelukkig nog 
steeds weleens beslecht. Ik zie dat niet als zwakheid. Ik zie dat als 
kracht. Dat je bereid bent in die uiterste situatie over je zelf heen te 
stappen en elkaar de helpende hand reikt. Soms gaan mensen in hun 
boosheid wonen. Ook dat kun je doen.
In februari ’79 werd onder extreme omstandigheid de helpende hand 
gevraagd. En wonder boven wonder ontroert het mij als ik de verhalen 
hoor waar toe mensen bereid zijn geweest.
Mensen verzuchten wel eens. Ik proef heimwee. Vroeger hielp je elkaar 
nog. Gratis en voor niks. Burenplicht, Noaberschap. Want wy bint 
noabers en dan help ie mekoar.
Gerard de Vries zong ooit zo’n mooi lied Gratis en voor niets. Trou-
wens we herinneren ons misschien nog Wim Sonneveld met Het Dorp. 
Liedjes met een blijde boodschap. Een ouder iemand van ver voor de 
oorlog zong vaak: “we zijn er in de wereld om mekaar, om mekaar te 
helpen nietwaar!”. Ik denk dat dit reiken van de hand meer is dan geld 
verdienen. Al kun je ook weer zonder die centen. O ja, euri’s tegen-
woordig.
PS: elke dag is Valentijn, moederdag, vaderdag, kinderdag, …. elke dag 
een reik-elkaar-de-hand-dag!

Tsjerkeproat

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

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

Woensdag 13 maart
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: biddag voor gewas 
en arbeid
dienst in de Laurenstsjerke

Zondag 17 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: 2e zondag 
40-dagentijd

Zondag 24 maart
11.00 uur: ds. P. Hulshof, Jubbega
Bijzonderheden: 3e zondag 
40-dagentijd

Zondag 31 maart
9.30 uur: ds. W. Baas 
Bijzonderheden: 4e zondag 
40-dagentijd
Viering Heilig Avondmaal

Zondag 7 april
9.30 uur: kw. R. Stevens, Steenwijk
Bijzonderheden: 5e zondag 
40-dagentijd

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Data
verschijning
Op ’e Hichte

• 29 maart
• 26 april
• 31 mei
• 28 juni
• 27 september
• 25 oktober
• 29 november
• 20 december

Veel Donkerbroeksters brachten een 
bezoek aan de voorstelling. Toen 
De Bazuin in het najaar van 2018 
gevraagd werd voor deze klus had-
den ze geen idee wat hen te wachten 
stond.

Het stuk speelt in Yorkshire, 
Engeland, in de negentiger jaren. 
De ene na de andere kolenmijn 
moet sluiten. Geen mijn, geen 
werk, geen middenstand en geen 
brassband meer. Met sociale mis-
standen en familieconflicten tot 
gevolg. Maar de dirigent, Danny-
boy, gespeeld door Jelle Terwal uit 
ons dorp, laat het er niet bij zitten. 
De Grimley Colliery band (vertolkt 
door De Bazuin) wint de halve finale 

in Halifax en mag meedoen aan de 
finale in de Royal Albert Hall in 
Londen.

Het was een voorstelling met toneel 
en brassmuziek. Met humor, maar 
ook een lach en een traan. De aan-
wezigen hebben genoten van de 
acteurs, waaronder ook Doety 
Miedema uit Donkerbroek, en de 
brassmuzyk. Achter de coulissen, 
op het podium en zelfs in een lift-
ruimte werd gemusiceerd om maar 
de goede sfeer te kweken in het 
verhaal. Niets was te gek. 

Als klap op de vuurpijl werd 
gespeeld in een groot decor van de 
Royal Albert Hall in Londen en won 

de band ook nog de eerste prijs. 
Aan het einde van de voorstellingen 
ontving men een staande ovatie. Na 
afloop van de voorstelling gaf de 
Bazuin nog een toegift onder leiding 
van dirigent Sijtze van der Hoek. 
De regie was in handen van assi-
stent Wytse Algra en regisseur Theo 
Smedes. De band en de acteurs heb-
ben van de publieke belangstelling 
uit de regio Donkerbroek genoten. 
In één woord fantastisch! Us Nocht 
sloot samen met de brassband het 
geslaagde samenwerkingsproject 
af met een heerlijk buffet. Voor 
een uitgebreid fotoverslag: www.
usnocht.nl

De brassband is nu op weg naar haar 
jaarlijks concert, deze keer op zater-
dag 16 maart. Maar eerst komt de 
band nog bij u langs met potgrond, 
op zaterdag 2 maart. Daar leest u 
meer over elders in deze krant. Blijf 
op de hoogte van De Bazuin door 
hun Facebookpagina te liken.

Geslaagde voorstelling De Bazuin
in samenwerking met Us Nocht

In het weekend van 9 en 10 februari vierde toanielselskip Us 
Nocht uit Drachten haar 85-jarig jubileum met een voorstelling 
in De Lawei in Drachten. In prima samenwerking met brass-
band De Bazuin uit Donkerbroek werd het stuk Utblaasd op de 
planken van de Roel Oostrazaal voor een publiek van bijna 800 
belangstellenden opgevoerd. 

Hoe het verloop na de demonstratie 
er uit ziet is aan de deelnemers. 
Actief Donkerbroek is aanwezig 
evenals de buurtsportcoach. Wilt 
u nog graag meedoen of gezellig 
komen kijken en een kopje koffie 
drinken? U bent van harte welkom. 

Correspondentie graag via email: 
actiefdonkerbroek@gmail.com of 
via een briefje die u kunt inle-
veren op het volgende adres: 
Mr. Brunstingweg 3-A, 8435 
SB, Donkerbroek. t.n.v. Actief 
Donkerbroek Koersbal demonstra-
tie. Graag zien we jullie op woens-

dag 6 maart om 9.30 uur in het 
dorpshuis. 

Lasergamen 
Op 9 maart as. kunnen kinderen 
vanaf groep 4 lasergamen. Er zijn 3 
tijdsvakken te weten 16.00 - 17.00 
uur groep 4,5 en 6. De kinderen van 
groep 7 en 8 zijn daarna aan de beurt 
van 17.00 - 18.00 uur. We sluiten de 
dag af van 18.30 - 20.00 uur voor de 
jeugd van het voort gezet onderwijs. 
(t/m 16 jaar) De spellocatie is de 
gymzaal die voor de ze gelegenheid 
omgebouwd wordt tot game arena 
waar 2 teams het tegen elkaar in een 
gevecht gaan opnemen. Er worden 
per leeftijdsgroep kleine competi-
ties gehouden. Je kunt je opgeven 
in groepen van 6 personen o.v.v. van 
de namen en de leeftijden van de 
kinderen in de groep. Losse deelne-
mers worden door de organisatie in 
groepen ingedeeld. Opgeven kan via 
de mail: actiefdonkerbroek@gmail.

com Opgeven kan tot 1 maart. De 
deelname bedraagt 2 euro pp. Hier 
is een broodje knakworst en beker 
drinken bij in begrepen. Voor het 
publiek word een tribune ingericht. 
Kijken kost niks. 

De data van de overige 
activiteiten van 2019 zijn:
19 mei  Gezinswandeltocht 
22 juni  Buitenvolleybaltoernooi 
5 of 12 juli  Suppen
1 sept.  Familiefietstocht

Data zijn onder voorbehoud. We 
proberen zo veel mogelijk rekening 
te houden met de andere activitei-
ten in het dorp. Dit gaat makkelij-
ker als iedere club/vereniging de 
activiteiten, zo vroeg mogelijk, op 
de dorpssite plaatst! 

Demonstratie Koersbal op 6 maart
Onder de deskundige leiding van Eeuwe Hut zal op 6 maart om 
half 10 een koersbal demonstratie worden gegeven. Er zijn vol-
doende aanmeldingen binnen gekomen om te kunnen starten. 

Snertakties
2019

De stichting snertacties heeft 
de data voor het nieuwe 

seizoen vastgesteld (onder 
voorbehoud) en deze kunt u 
dan ook alvast in de agenda 

noteren. De data zijn:

23 februari IJsclub Haule
en 16 maart HOP

oudejaarsvereniging Haule
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Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur
 of op afspraak

keuken open vanaf 11.30 uur
Tel: 0516-491288 

reservering@restauranthetwittehuis.nl

‘t Witte Huis

D O N K E R B R O E K

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

Behandelingen waarvoor u onder andere in de praktijk voor 
Huidtherapie Keuning terecht kunt zijn:
-  Acné
-  Elektrische epilatie
-  Coagulatie van o.a. verwijde vaatjes en steelwratjes
-  Manuele lymfe drainage
-  Oedeemtherapie
-  Het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen
-  Camouflagetherapie
-  Littekentherapie
-  Zonbescherming - voorlichting en adviezen

Naast
behandelingen 
geven wij ook 
voorlichting en 
adviezen. 

Kijkt u voor meer 
informatie 
op onze website!

Vosseheer 7
8435 WL
Donkerbroek
085-877 06 88

www.huidtherapie-keuning.nl
donkerbroek@huidtherapie-keuning.nl

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

iTOVi-bodyscan 
Aroma therapie 

Raindrop massage 
Essentiële oliën 

van Young Living

Dames en Heren kapper 
Haarkleur-specialist 

Balayage 
Kleurcorrecties 

Make-up

 Schapendrift 6A,  8435WK Donkerbroek   0516491550

Kijk voor onze openingstijden en 
het maken van een afspraak op 

 
 www.dekappersjop.nl 

0516491550

www.postmahoveniers.nl
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DORPSAGENDA

FEBRUARI
23 20:00 Dorpshuis: Bingo
 22:00 Cafe Donkerbroek: Murk
28 14:30-16:00 Pro-rege: Inloopmiddag Film

MAART
2 14:00 Café Donkerbroek: Klaverjassen
6 9:30 Dorpshuis: Koersbal
9 16:00-20:00 Actief Donkerbroek: Lasergamen
 20:00 Witte huis: Muziek uitvoering Excelsior
14 20:00 Pro-rege: Ledenvergadering Dorpsbelang
16 13:30 Dorpshuis: Ooststellingwers kampioenschap klaverjassen
 20:00 Sintrumtsjerke: De Bazuin Top 2000
17 12:45-13:30 SV Donkerbroek: Kaboutervoetbal
20 Pro-rege: Stembureau Provinciale staten en waterschap verkiezin-
 gen
27 Vrouwen op weg: Mw. Jantsje Kok met tips en trucs in de mode
28 14:30-16:00 Pro-rege: Inloopmiddag spelletjes

Winterpasta 
met prei en 
Casseler rib
Lekkere pasta met groente en een 
beetje pit! Wij eten dit gerecht vaak 
met een pasta van rode linzen of 
kikkererwten. Op die manier is de pasta gluten-
vrij, koolhydraatarm en gezonder dan gewone 
pasta.

Nodig voor 4 personen:
350 gram grove pasta (bijvoorbeeld rigatoni) 
* 800 gram prei * 1 ui * 150 gram casseler-
rib (vleeswaren) * 75 gram boerenkaas (stukje) of 
geraspte oude kaas voor iets meer pit * 1 bekertje 
crème fraiche á 125 gram * 1 bakje kruidenkaas * 2 el milde grove  
mosterd * 2 el olijfolie

Bereidingswijze:
*Kook de pasta in ruim water met wat zout beetgaar (nog een beetje ste-
vig) *Snipper ondertussen de ui * Snijd de prei in ringen en was deze * 
Verhit de olijfolie in een hapjespan (bij voorkeur met deksel, dan kan die 
daarna zo op tafel) * Doe de ui erin en bak deze 1 minuut * Doe daarna 
de preiringen erbij en bak dit in 8 minuten op laag vuur gaar, terwijl je af 
en toe omschept * Ondertussen snijd je de casselerrib in reepjes en rasp 
je de boeren- of oude kaas (je kunt natuurlijk ook geraspte kaas kopen) 
* Als de pasta beetgaar is giet je deze af en vang je een kommetje kook-
vocht op * Schep de pasta met de casselerrib door de prei * Doe de crème 
fraiche, kruidenkaas en mosterd erdoor * Doe er ook wat opgevangen 

kookvocht door totdat je een lekkere smeuige saus hebt 
* Breng (indien gewenst) nog op smaak met wat zout 

en peper
Naar wens zet je het gerecht in de hapjespan op 
tafel. Je kunt het natuurlijk ook overscheppen in 
een mooie schaal (die je dan even hebt voorver-
warmd)
De eerstvolgende keer kunt u dit gerecht ook 

bestellen bij onze afhaalmaaltijden. Hierover leest 
u hiernaast meer.

Lekker eten!
Erik en Yvonne Klos

Vervang
de helft van de 
prei door blad-
spinazie. Neem 

dan 400 gram prei 
en 1 zak spinazie 

(450 gram)

Grove
pasta mengt 

beter met deze 
saus, dan kleinere 
pasta (elleboogjes 

bijvoorbeeld)!

Op zaterdag 16 maart staat de 
Top2000 centraal op het jaar-
lijks concert van brassband De 
Bazuin. 

Grote kans dat Queen weer met stip 
op nummer één staat of hebben 
we een nieuwe nummer één. Toto, 
ABBA, Santana, Kyteman, Avicii 
duiken op in de lijst. En natuurlijk 
onze eigen BLØF en Golden Earring 
schitteren met hun grootste klap-
pers. 

Brassband De Bazuin Donkerbroek 
grijpt dé lijst aan voor een uniek 
concert met ’s werelds grootste hits 
maar dan in een brassjasje!

Ook jeugdkorps Reboelje en de leer-
lingen van de Bazuin laten deze 
avond van hun horen.

Het wordt een avond van meezingen 
en swingen bij de bekende num-
mers uit de popmuziek, maar dan 
heel verrassend: in koperklanken. 

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

Top 2000 in een brassjasje

Maar hier kan ik niet in mijn eentje 
voor zorgen natuurlijk en heb ik 
jullie hulp daar wel bij nodig. Als 
wij met zijn allen de schouders er 
onderzetten en deze er ook onder 
houden, moet dat helemaal goed 
komen. 

Inmiddels zijn de stemmen geteld. 
Uit de telling van de stemmen is 
gebleken dat de voorkeur uit gaat 
naar een zaterdag in mei en septem-
ber. Als het een succes wordt wil ik 
hier een terugkerend “evenement” 
van maken. Daarom heb ik besloten 
om het tweede weekend van mei en 
september te nemen. 

Er is contact geweest met de 
gemeente en een vergunning is niet 
nodig, onder bepaalde voorwaarden: 
-  Er mogen niet meer dan 100 

mensen komen tijdens de piekmo-
menten 

-  Auto’s moeten juist geparkeerd 
worden en mogen niet voor over-
last zorgen in de straat

Omdat er geen vergunning nodig 
is voor het organiseren, zou ik dit 

graag zo willen houden. Daarom 
zou ik willen adviseren om zoveel 
mogelijk lopend of op de fiets de 
adressen in het dorp aan te doen. 
Dorpsgenoten in het buitengebied 
die ook graag mee willen doen, is 
het begrijpelijk als dat aangedaan 
wordt met de auto. Mocht je de 
auto pakken denk dan om de veilig-
heid en veroorzaak geen overlast. 
Garage sale Donkerbroek kan nim-
mer aansprakelijk gesteld worden 
voor schade in welke vorm van 
gebeurtenissen dan ook. 

De eerste Garage sale zal plaats-
vinden op zaterdag 11 mei. Heb 
je oude spullen, nieuwe spullen, 
zelfgemaakte spullen, kortom alle 
spulletjes die jij kwijt wilt en waar 
jij van denkt dat een ander daar 
nog best gelukkig mee kan zijn, 
mag je op deze dag verkopen. Vanaf 
vandaag kun je je aanmelden via 
Facebook of mail. Op Facebook 
staat een bericht waar je op kan 
reageren als je mee wilt doen met de 
Garage sale. Vermeld in je bericht of 
mail je straatnaam met huisnum-

mer. Je kunt je aanmelden t/m zon-
dag 28 april. Voor de dorpsgenoten 
zonder Facebook of mail en die wel 
graag mee willen doen kunnen hun 
straatnaam met huisnummer in de 
brievenbus doen op Vicariestraat 31. 
Op de Facebookpagina zijn er regels 
en tips te vinden. Wie zich aanmeldt 
om mee te doen met de Garage sale 
via de mail of d.m.v. een briefje 
bij mij door de brievenbus, krijgen 
deze regels en tips toegestuurd.

Om het zoveel mogelijk onder de 
aandacht te brengen bij iedereen, 
zal ik flyers gaan ophangen, arti-
kelen plaatsen in de dorpskrant en 
is er een interview met mij in de 
Nieuwe Ooststellingwerver (13-02-
2019) te lezen. Heb je Facebook 
maar ben je nog geen lid van de 
pagina, meld je dan vandaag nog 
aan. Hierop wordt zoveel mogelijk 
informatie gedeeld.

Ik hoop jullie hiermee voldoende 
te hebben geïnformeerd. Mochten 
er nog vragen zijn dan hoor ik dat 
graag.

Groetjes Annelies van der Heide

E-mail: 
garagesaledonkerbroek@gmail.com
Facebook: 
Garage sale Donkerbroek

Zaterdag 11 mei 
Garage Sale Donkerbroek
Eerst wil ik jullie, inwoners van Donkerbroek, bedanken voor 
jullie enthousiasme. Ik vind het super om te zien en te horen 
dat er zo positief gereageerd wordt op Garage Sale Donkerbroek. 
Ik heb er daarom ook alle vertrouwen in dat Garage Sale 
Donkerbroek een succes gaat worden. 

Het Noord Nedederlands 
Jagerskoor “Prins Hendrik” 
(o.l.v. Feike van Tuinen) 
en de Christelijk Gemengd 
Zangvereniging “Looft den 
Heer” (o.l.v. Annemarie Bax) 
geven samen op vrijdag 22 
maart een concert.

Beide koren zijn al weken aan het 
oefenen om er een mooi concert van 
te maken. Er is voor een gevarieerd 
repertoire gekozen.

Van de volgende componisten wor-

den er stukken ten gehore gebracht:
Gounod, Schubert, Bortnjanski, 
Rathbone, Silcher, Mendelsohn-
Bartholdy, Von Weber, Eppie Dam 
en Jan de Jong enz. Ook worden er 
stukken gezongen die door Feike 
van Tuinen en Annemarie Bax 
bewerkt zijn.

Datum: 22 maart 2019
Locatie: Sintrumtsjerke, Herenweg 
72, Donkerbroek
Aanvang: 19.30 uur

Toegang is vrij. Na afloop is er een 
collecte. Mogen we U op deze avond 
begroeten?

Twee koren geven 
concert in Donkerbroek

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

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

Ter overname 
krantenroute 

Donkerbroek e.o.
Route duurt met de auto 1.5 uur.

De verdiensten zijn
minimaal € 650,- per maand.

Voor meer informatie: Klaske 
Rooks 06-27517975 Waskemeer.
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Herenweg 60b 
8435 WV Donkerbroek

0516-491363 

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

pedicure ook voor 
 reuma -en diabeet patiënten

dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Eindeloos veel
mogelijkheden
Bij iedere woonstijl en in iedere 
situatie past een kast op maat.
Quality Parket kan voor u een 

kast op maat maken.
U kunt al uw wensen en kleuren 
verwerken in een systeem van 
een ongekende kwaliteit tegen 

een zeer goede prijs!

Laat u verrassen en
stap eens binnen in onze 

showroom in Donkerbroek.

Oude Tramweg 15, Donkerbroek
0516 49 1345

www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl
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In de vorige editie is er iets verteld 
over onze “zuivel praktijken”. In 
deze editie mogen we u iets vertel-
len over onze afhaalmaaltijden. U 
moet hierbij niet denken aan een 
“tafeltje-dekje” waarbij u dagelijks 
een warme maaltijd krijgt bezorgd. 

Dat zou een dagtaak voor ons bete-
kenen en onze dagtaak is natuur-
lijk ons catering bedrijf. Maar wij 
kregen steeds vaker de vraag of 
wij ook iets met afhaalmaaltijden 
doen. En tja, als zoiets een paar 
keer aan ons gevraagd wordt, gaan 
wij daarover nadenken. We hebben 
een klein onderzoekje gedaan in het 
dorp en daarna de conclusie getrok-
ken dat we het maar gewoon eens 
moeten gaan proberen. Zodoende 
hebben wij maaltijdboxjes besteld 
en zijn we maar aan de slag gegaan. 
Vorige week voor het eerst. Bekend 
gemaakt via Facebook en via een 
nieuwsbrief.

Op het menu stonden vier soorten 
stamppot en nog een koolhydraat-
arme versie van de boerenkool. We 
kregen 27 maaltijden in de bestel-
ling en uiteindelijk zijn er nog eens 
tien maaltijden extra opgehaald. Dat 
vinden wij een bemoedigend begin! 
En dus gaan we door.

Hoe werkt het? 
Eens per twee weken kunt u bij 
ons maaltijden ophalen. Dit kan op 
woensdag van 10.30 tot 12.30 uur 

en als die tijd u niet uitkomt, mag 
u ’s middags tussen 17.30 en 18.30 
uur komen. De maaltijden dient u 
vóóraf te bestellen. Bij voorkeur per 
email (info@kooknzo.nl). Een klei-
ne week vóór die woensdag worden 
de maaltijden bekend gemaakt op 
Facebook of via de nieuwsbrief. Als 
u die nieuwsbrief wilt ontvangen, 
kunt u ons een mailtje sturen.

U hebt dan tot maandagavond 
18.00 uur de tijd om te bestellen. 
De volgende ochtend kunnen wij 
onze inkopen doen gebaseerd op de 
bestellingen en dan gaan we voor u 
koken. Daarna koelen we de maal-
tijden vlot terug (om de veiligheid 
te garanderen) en dan vullen wij de 
maaltijdboxjes. We hebben boxjes 
voor 1 maaltijd en boxjes voor 2 
maaltijden.

Indien u twee maaltijden besteld die 
tegelijkertijd genuttigd gaan wor-
den, dan doen wij dit in één boxje. 
Besteld u twee maaltijden met de 
bedoeling om ze op verschillende 
dagen te gaan eten, dan doen wij 
dit in twee éénpersoons boxjes. De 
boxjes worden lucht- en lek dicht 
afgesloten.

U kunt ze dus prima vervoeren 
zonder knoeien. De boxjes kunnen 
ook in de vriezer. Zodoende kunt u 
natuurlijk ook voor meerdere dagen 
bestellen en een paar boxjes in de 
vriezer doen. De boxjes zijn ook 

geschikt voor gebruik in de magne-
tron. U kunt dus het boxje met de 
maaltijd zo in de magnetron zetten 
om uw maaltijd te verwarmen. 

Aangezien wij duurzaamheid 
belangrijk vinden en daarom weg-
werpmateriaal zoveel mogelijk 
proberen te vermijden, hebben wij 
gekozen voor lock & lock doosjes. 
Voor die boxjes vragen we € 7,50 
statiegeld met de bedoeling dat we 
diezelfde doosjes in omloop kunnen 
houden. Als we de boxjes schoon en 
heel terug krijgen, krijgt u uw sta-
tiegeld terug of wordt dit verrekend 
met een volgende bestelling.

Het is ons idee om elke keer keuze 
te hebben uit (minimaal) drie ver-
schillende maaltijden. We proberen 
maaltijden te maken die geschikt 
zijn om in te vriezen voor een later 
tijdstip. Echter niet alle gerechten 
zijn daarvoor geschikt en dit zullen 
we er dan ook bij vermelden. Ook 
proberen we zoveel mogelijk met 
seizoensgebonden en indien moge-
lijk met producten uit de streek te 
werken. Maar natuurlijk altijd vers!

Het is ons streven om qua prijs tus-
sen € 5,00 en € 6,50 per maaltijd 
te blijven. Daarvoor krijgt u 600 á 
700 gram eten per portie. Dit hangt 
af van het volume en het soortelijk 
gewicht. Maar één portie zal door-
gaans ruim voldoende zijn voor één 
persoon.

Volgende afhaalmaaltijd
Eerstvolgende keer dat we afhaal-
maaltijden hebben is woensdag 27 
februari. Op het menu staat dan 
onder andere het gerecht van het 

recept van deze maand: “de winter-
pasta”. Daarnáást zal er nasi met 
saté en een omeletje worden aan-
geboden. Er komt nog een maaltijd 
bij, maar die is met het indienen van 
dit stuk nog niet bekend.

In de week dat wij géén afhaal-
maaltijden hebben, maken we een 
(maaltijd) soep. Dit verpakken we 
in emmertjes van 1 liter en de 
werkwijze is hetzelfde als bij de 
afhaalmaaltijden. 1 emmertje soep 
kost € 4,50 en we vragen € 0,50 sta-
tiegeld voor het emmertje.

Met dit initiatief zouden we heel 
graag willen bereiken dat mensen 
die het lastig vinden om regelma-
tig voor zichzelf te koken, op deze 
manier toch een gezonde en verse 

maaltijd kunnen eten. We denken 
hierbij met name aan ouderen en 
alleenstaanden. Maar natuurlijk is 
iedereen welkom!

Wij vinden het bijvoorbeeld gewel-
dig dat Stap es In 1x in de maand 
een maaltijd verzorgd voor senio-
ren. Een prachtig initiatief wat door 
de senioren ook zéér gewaardeerd 
wordt. Wij hebben die gelegenheid 
hier niet en dat hoeft gelukkig ook 
niet want dat doet Stap es In al. 
Maar het lijkt ons mooi om elkaar 
te kunnen aanvullen met als uit-
eindelijke doel om meerdere moge-
lijkheden voor de dorpsbewoners te 
bieden. Bovendien vinden we het 
belangrijk dat we wat meer (gaan) 
omzien naar elkaar.

Afhaalmaaltijden
nu ook bij KooknZo

Stamppot-afhaalmaaltijden van vorige week

Op zaterdag 9 maart aanstaande (20.00 uur)geeft muziekvereni-
ging Excelsior weer haar jaarlijkse concert in Het Witte Huis in 
Donkerbroek. Ditmaal staat de avond in het teken van “In the picture”. 
Er zullen diverse nummers uit verschillende landen de revue passeren 
en meerdere solisten gaan laten horen wat zij in huis hebben. Alle 
instrumenten komen aan bod, ook hele verrassende, bij Excelsior nog 
nooit eerder vertoonde. Inmiddels is de verloting niet meer weg te 
denken bij deze avonden, dus ook dit jaar zijn er weer mooie prijzen te 
winnen. De toegang is gratis, Excelsior hoopt u graag te verwelkomen 
deze avond.

Onze belangenvereniging voor seni-
oren stelt zich ten doel:
a. Een samenleving te bevorde-

ren die zorgzaamheid betracht 
jegens senioren, zodat zij -naar 
vermogen- in volwaardigheid en 
zelfstandigheid kunnen blijven 
deelnemen aan het maatschap-
pelijk verkeer;

b. De belangen van senioren te 
behartigen in de ruimste zin van 
het woord, zowel individueel als 
collectief.

De vereniging tracht haar doel te 
bereiken door alle dienstige mid-
delen, waaronder:
a. Het gevraagd en ongevraagd 

adviseren aan de gemeente en 
gemeentelijke instellingen en 
organisaties inzake de voorbe-
reiding, vaststelling en uitvoe-
ring van een goed seniorenbe-
leid en alle zaken die senioren 
aangaan;

b. Het organiseren van sociale, 
culturele, recreatieve, sportie-
ve, educatieve en voorlichtende 
activiteiten.

De OSO vindt belangenbehartiging 
heel belangrijk en daarom heeft 
zij veel contact met de gemeente 
en andere instanties die ten dien-
ste staan van de senioren in onze 
gemeente.

Daarnaast heeft de OSO ook tot doel 
om activiteiten te organiseren. De 
activiteiten commissies (AC’s) van 
Appelscha, Haulerwijk, Makkinga 
en Oosterwolde zorgen door het 
jaar heen voor leuke, gezellige en 
informatieve activiteiten.

Deze activiteiten staan altijd open 
voor alle leden, in welk dorp u ook 
woont.

Bent u nog geen lid van de OSO en 
u heeft wel belangstelling dan wordt 
u van harte uitgenodigd om u aan te 
melden als lid.

U wordt dan enkele keren per jaar 
via onze nieuwsbrieven en program-
maboekjes op de hoogte gehouden 
van de stand van zaken binnen de 
vereniging en onze activiteiten. Het 
lidmaatschap van de OSO is € 20,- 
per persoon per jaar.

Wanneer u lid wilt worden kunt u 
uw naam en adres doorgeven aan 
het OSO secretariaat: 
Breikom 1 
8431 BM Oosterwolde; 
telefoon: 512600; 
e-mail info@os-ooststellingwerf.nl. 

Na uw aanmelding wordt vanuit de 
ledenadministratie contact met u 
opgenomen.

Mogen wij iets van u horen?

Seniorenvereniging 
Ooststellingwerf, niet alleen 
belangenbehartiging

Sinds het voorjaar van 2016 is de Onafhankelijke 
Seniorenvereniging Ooststellingwerf (OSO) actief in onze 
gemeente. Over haar activiteiten heeft u vast wel eens iets gele-
zen in de gemeentelijke en regionale media.

Muziekuitvoering 
Excelsior
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Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

&

Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek
(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:

Centrale verwarming
Water & Sanitair

Dak- en Zinkwerk
Gasinstallaties
Zonnepanelen

Onderhoud

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

Herenweg 19 - 8435 WT Donkerbroek
Tel. 0516 - 49 21 28

 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 Sl. de Bruineweg 2
 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk
 Tel. 0516 - 54 13 25 Tel. 0516 - 48 12 74 Tel. 0516 - 42 12 81

www.bakkerijvandermolen.nl

BOONSTRA

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

          

Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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



dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

U ITNOD IG ING
Ledenvergadering
Dorpsbelang Donkerbroek 
Datum: Donderdag 14 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Pro Rege

AGENDA:

• Welkom

• Vaststelling agenda

• Terugblik 2018

• Vragen gemeente bestuur

• Presentatie Hartveilig Donkerbroek

• Presentatie project ‘Samen Leven’ - terugkoppeling vanuit 

gemeente Ooststellingwerf

• Naam brug

• Uitreiking prijzen brugnaamwinnaar en naar aanleiding van 

loting ‘250e like op Facebook’

Pauze, presentatie Dorpsfeest 2018

• Vaststelling notulen jaarvergadering dd. 7 maart 2018

• Behandeling en vaststelling jaarverslag 2018

• Behandeling en vaststelling financieel jaarverslag 2018

 verslag kascommissie

 benoeming kascommissie 2019

 overzicht gehonoreerde subsidies

• Presentatie begroting 2019

• Bestuurszaken

• Rondvraag

• Einde en borrel

Jaarverslag Dorpsbelang Donkerbroek 2018
Inleiding:
Bijgaand treft u het jaarver-
slag aan van Dorpsbelang 
Donkerbroek. 2018 is een jaar 
geweest waarin weer veel 
gebeurd is in Donkerbroek. Een 
mooi jaar om onze tanden in 
te zetten, met een bestuur 
waarin bijna alle zetels en 
taken opnieuw verdeeld moes-
ten worden en waarin gaande 
weg het wiel ontdekt en soms 
ook opnieuw uitgevonden moest 
worden. 

Ook in de loop van het jaar heb-
ben er binnen het bestuur, door 
persoonlijke omstandigheden, 
nog enkele veranderingen in de 
taakverdeling plaatsgevonden. 
Spijtig genoeg wordt deze ver-
andering definitief en nemen 
we tijdens de jaarvergadering 
afscheid van onze gewaardeerde 
secretaris Cita van der Woude.
Eind van het jaar hebben we 
Oeds de Jong als nieuw kandi-
daat bestuurslid mogen verwel-
komen, die tijdens de jaarverga-
dering voorgedragen zal worden.

Wij hebben ons dit jaar getracht 
in te zetten voor Donkerbroek, 
voor welzijn, voor verbinding 
en voor zichtbaarheid bin-
nen onze gemeente. Via de 
Facebookpagina, de website 
donkerbroek.nl en de dorpskrant 
hebben wij getracht u zoveel 
mogelijk op de hoogte te hou-
den. Zoals u hieronder zult zien 
zijn er een aantal mooie resul-
taten behaald en blijven andere 
zaken helaas lopend en/of onder 
onze aandacht. 

Na de vuurdoop van 2018 zijn wij 
nog even enthousiast en gaan we 
er ook in 2019 voor! Naast via 
Facebook, zullen wij u op ver-
zoek ook weer frequenter gaan 
berichten via de Op ‘e Hichte en 
de website.

Lid worden? 
Van harte welkom! 

Aanmelden kan tijdens de jaar-
vergadering of via mail naar 
dorpsbelang@donkerbroek.nl.

Uiteraard blijven wij via boven-
staand e-mailadres en de 
Facebookpagina open staan voor 
al uw suggesties die betrekking 
hebben op ons dorp.

Met vriendelijke groeten,
Bestuursleden 
Dorpsbelang Donkerbroek

Activiteiten 2018
Ontwikkeling van 
het DoarpsSintrum 

Ook in de ontwikkeling van het 
DoarpsSintrum zijn de werk-
zaamheden afgelopen jaar uiter-
aard voortgezet. De bestaande 
plannen zijn opnieuw tegen het 
licht gehouden en hierop is in 

maart een eerste schetsplan 
ontwikkeld, dat kon dienen als 
praatplaatje. Beelden zeggen 
meer dan woorden en we wilden 
met de betrokken partijen graag 
concreter worden in de vorming 
van de plannen. Samen met de 
betrokken partijen; Kerk, de 
afdelingen van SV Donkerbroek 
en Dorpshuis werden de plan-
nen verder gefinetuned zodat ze 
op haalbaarheid getoetst konden 
worden. 

Concreet zijn de uitgangspunten 
van de gebruikers, waarop de 
verdere plannen gebaseerd zijn, 
nu als volgt vormgegeven: 

l centralisering van voorzienin-
gen

l een accommodatie geschikt 
en toegankelijk voor iedere 
inwoner van Donkerbroek, 
zowel wat betreft ontmoe-
ten, bewegen en (functione-
le) activiteiten, zoals bingo, 
zang, kaarten en bijvoor-
beeld bloedprikken 

l kostenbesparing door multi-
functioneel gebruik en duur-
zaamheid door renovatie en 
nieuwbouw

l het krijgen van een duur-
zame, toekomstbestendige 
accommodatie

In 2018 had Dorpsbelang Donkerbroek 472 leden. In vergelijking 
met de voorgaande jaren ziet dat er als volgt uit.

 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Ledenaantal 472 497 523 537 487 515

Om het aantal leden weer op te plussen gaan wij hier in 2019 
actief mee aan de slag. Uw hulp wordt hierbij zeer op prijs 
gesteld.

Foto: mw. P. Dijkstra
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l de leefbaarheid voor de toe-
komst een impuls geven, 
inspelend op onze ouder 
wordende medemens en de 
draagkracht van het dorp.

Toegankelijk - Verbindend 
- Haalbaar - Gedragen

Voordat er een aantal deskun-
digen voor verdere uitwerking 
benaderd werden (en kosten 
gemaakt), gingen we in april 
langs bij de Burgemeester en 
dhr. Van Vaals van Gemeente 
Ooststellingwerf om de stem-
ming rondom het plan te peilen. 
Met de mededeling “dit is een 
plan dat kans van slagen zou 
kunnen hebben, werk dit maar 
verder uit”, zijn we aan de 
slag gegaan om, in samenwer-
king met dezelfde partijen die 
betrokken zijn bij de vernieuw-
bouw van het ‘oude Startblok’, 
de plannen door te rekenen en 
op haalbaarheid te toetsen.

Aansluiten bij het proces van de 
gefuseerde basisschool was voor 
ons belangrijk, we ‘belasten’ 
het dorp immers liever maar 1x 
met grootschalige (bouw)werk-
zaamheden. Bovendien kunnen 
op deze manier kosten bespaard 
worden en willen wij graag mee-
denken over de uitwerking van 
het verkeersplan, dat in het plan 
de verbinding vormt tussen de 
school en het DoarpsSintrum. 
En misschien nog belangrijker, 
een veiliger alternatief biedt 
dan het plan wat er nu ligt. 
Want voor Donkerbroek is het 
wel duidelijk, met de fusie van 
de beide scholen, gaan er bij op 
de Schoolstraat en de kruising 
Schoolstraat - Herenweg proble-
men en onveilige situaties ont-
staan.

Vele overleggen later, was daar 
dan het projectplan, een door 
de architect uitgewerkte schets, 
een 3D animatie én een finan-
ciële uitwerking en stichtings-
kostenraming. Het plan bleek 
haalbaar en de gebruikende par-
tijen waren enthousiast, waarop 
Dorpsbelang het plan in novem-
ber opnieuw gepresenteerd 
heeft aan de Burgemeester en 
dhr Van Vaals.

Inmiddels bleek de stemming bin-
nen de gemeente flink gekoeld, 
daar waar in april nog financiële 
ruimte leek te zijn voor initiatie-
ven uit Donkerbroek, was nu de 
mededeling kort en ontgooche-
lend: “Er is geen geld.” Ook de 
motie van eind 2017, waarin de 
gemeente opgeroepen is om over 
dit onderwerp in gesprek te gaan 
met Donkerbroek, werd aange-
geven niet meer actueel te zijn.

Uiteraard laat Dorpsbelang zich 
niet uit het veld slaan en blij-
ven wij voor Donkerbroek zoeken 
naar mogelijkheden voor de rea-
lisatie van het DoarpsSintrum. Zo 
worden er stappen gezet voor de 
uitwerking van de samenwerking 
van ProRege en het Dorpshuis en 
de daarbij horende vrijwilligers-
organisatie en zijn alle raads-
fracties uitgenodigd om opnieuw 
met het bestuur in gesprek te 
gaan. (Deze gesprekken heb-
ben in februari 2019 inmiddels 
plaatsgevonden)

2019 is het jaar van de waarheid 
wat betreft locatie, aangezien 
partij Kerk in verband met hun 
eigen situatie heeft aangegeven 
niet langer afwachtend te kun-
nen zijn. We hopen dan ook in 
2019 te weten waar Donkerbroek 
aan toe is, zodat concrete stap-
pen gezet kunnen worden naar 
de invulling van het geheel. 
Want immers… er is budget nodig 
om uiteindelijk een definitief 
plan samen te kunnen stellen, 
zolang er geen geld is gebeurt er 
niets. Wanneer dat zover is bent 
u de eerste die het hoort en hier-
in zullen we ook zeker andere 
belanghebbenden betrekken.

Wellicht heeft Dorpsbelang u 
komende nogmaals nodig om 
wensen, zowel wat betreft het 
DoarpsSintrum als het alterna-
tieve verkeersplan, kenbaar te 
maken. Wij hopen dan opnieuw 
op uw steun, inzet en/of aanwe-
zigheid te mogen rekenen!

Fusie basisscholen

Na een traject waarvoor vele 
dorpsgenoten zich ingezet heb-
ben in verschillende commissies 
en projectgroepen, is afgelopen 

jaar de ‘kogel door de kerk’ 
gegaan. De beide basisscholen 
in Donkerbroek zijn gefuseerd 
tot een identiteitsrijke basis-
school, waar alle kinderen van 
Donkerbroek naar toe kunnen. 
Na het uitgeven van een prijs-
vraag werd vlak voor de zomer-
vakantie de nieuwe naam “De 
Twirrewyn” gekozen en onthuld 
uit meer dan 80 inzendingen.

De Twirrewyn is een oud Fries 
woord, dat staat voor dwarrel-
wind / wervelwind en is gekozen 
met een verwijzing naar hoe 
kinderen leren en zich ontwik-
kelen, soms dwarrelend, soms in 
windstilte, dan weer onstuimig. 
Kinderen dwarrelen ook door 
hun schooltijd, het gaat met val-
len en opstaan, pieken en dalen 
van weinig tot veel kennis, met 
in het oog van de onstuimigheid 
ruimte om te ontdekken en ont-
wikkelen wie je bent.

De naam gaat vergezeld van een 
logo. Een ‘molentje’ in beweging 
gezet door de Twirrewyn, met 8 
kleuren, 8 wieken en 8 cirkels 
als verwijzing naar de 8 basis-
school jaren en een ‘levenslijn’ 
van punt naar punt, die ook na 
afloop van de basisschool nog 
verder doorloopt. 

Een eerste spannende periode, is 
inmiddels opgevolgd door meer 
gewenning en over het algemeen 
zijn de geluiden van de kinderen 
positief. Die het leuk vinden om 
nu ook, naast tijdens de sport, 
samen op school te zitten. 
Voor ouders is misschien nog 

wel meer wennen, je maakt de 
keuze voor een bepaalde school 
immers niet lichtzinnig. 
De twee locaties van de nieuwe 
school is voor ouders met zowel 
jongere als oudere kinderen niet 
altijd even praktisch, maar met 
een flexibele opstelling van-
uit school wat betreft haal en 
breng tijden en oog voor elkaar(s 
kinderen), komt het over het 
meestal op z’n pootjes terecht.

Wel is de verkeerssituatie op de 
Herenweg een aandachtspunt. 
Vooral bij slecht weer is het 
bij locatie Herenweg van “De 
Twirrewyn” een chaos, ondanks 
een peloton aan brigadiers. 
Reden voor Dorpsbelang om 
nauw betrokken te blijven bij 
deze ontwikkelingen en (drin-
gend) op te blijven roepen tot 
een alternatief van de huidige 
school- en gemeenteplannen.

Gymzaal

De gymzaal is in slechte staat 
en voldoet daarnaast niet meer 
aan de huidige normen. Dat is 
al jaren bekend, hij is immers 
al jaren afgeschreven. Inmiddels 

zijn er ook keuringsrapporten 
waarin dit bevestigd wordt, zijn 
er toestellen die niet meer veilig 
zijn verwijderd en heeft een 
gespecialiseerd bedrijf naar de 
vloer gekeken. 
Hoe in Donkerbroek de komen-
de jaren veilig gym onderwijs, 
seniorensport en de vele andere 
activiteiten van onder andere SV 
Donkerbroek vormgegeven moe-
ten worden, is nog niet duidelijk. 

In het plan voor het DoarpsSintrum 
is een nieuwe gymzaal opgeno-
men, echter ook hier geldt; alles 
valt of staat met budget… Ook 
dit proces trachten wij mede 
vorm te geven en volgt het 
bestuur van Dorpsbelang op de 
voet. Tot die tijd zullen alle ini-
tiatieven plaats moeten vinden 
binnen de mogelijkheden die de 
huidige zaal Donkerbroek biedt.

N381

Eind 2018 is gestart met de ver-
dubbeling van de N381. Heijmans 

Infra B.V. is verantwoordelijk 
voor het uitvoeren van de aan-
passing van vijf ongelijkvloerse 
kruisingen en de aanleg van de 
tweede rijbaan. Halverwege 2020 
rijdt het verkeer via een dub-
belbaans N381 van Donkerbroek 
naar Oosterwolde.

Wilt u op de hoogte blijven van 
de werkzaamheden en de plan-
ning? Op de facebook pagina van 
Dorpsbelang, in de dorpskrant en 
via de nieuwsbrief op https://
www.fryslan.frl/n381 vindt u de 
laatste informatie.

Zonnevelden 

Op een andere locatie dan 
in eerste instantie gepland is 
in 2018 achter de Herenweg, 
naast de Pegge een zonneveld 
gerealiseerd, waarmee ook 
Donkerbroek bijdraagt aan de 
groene ambities van de gemeen-
te Ooststellingwerf.

Outdoor fitness

Ten behoeve van het Outdoor 
Fitness project in Donkerbroek 
heeft Dorpsbelang Donkerbroek 
op 5 januari 2017 € 20.761,00 
euro ontvangen uit het Fonds 
Ooststellingwerf 2016. Het doel 
was om een fitness locatie te 
realiseren, die voor een ieder 
toegankelijk is. Outdoor Fitness 
bevordert de lichaamsbeweging 
van de inwoners en creëert een 
ontmoetingsplek in het dorp.

In samenspraak met W. de Vlugt, 
gemeente Ooststellingwerf, is 
gekozen voor de locatie aan de 
Vaart Westzijde. Andere locaties 
werden ook onderzocht maar 
niet als geschikter bevonden. 
Deze locatie is direct naast het 
parkeerterrein van sportpark 
Ontwijk.

Op 23 november 2018 heeft 
leverancier Norwell Outdoor 
Fitness het park in Donkerbroek 
opgeleverd. Voordat dit gereali-
seerd kon worden zijn er sloten 
gedempt en duikers aangelegd. 
Dit is gedaan in overleg met de 
eigenaren van de aangrenzende 
percelen. Te weten Stichting 
Ontwijk en SV Donkerbroek.

Op 27 november 2018 is er 
door Dorpsbelang Donkerbroek, 
in samenwerking met Norwell 
Outdoor Fitness, een samen-
komst georganiseerd voor de 
toekomstige gebruikers. Hierbij 
waren o.a. vertegenwoordigers 
van de basisscholen en de sport-
verenigingen aanwezig. Onder 
leiding van Norwell Outdoor 
Fitness is besproken hoe we 
optimaal gebruik kunnen maken 
van de fitness apparatuur. Dit 
gesprek krijgt begin 2019 een 
vervolg. 

Het fitnesspark met ondergrond 
en bestrating is inmiddels opge-
leverd. Ook de heg is inmiddels  

Foto: Dorpsbelang Donkerbroek

Van Manen en Swart iov Dorpsbelang Donkerbroek

Foto: mw. P. Dijkstra
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geplant. Ten behoeve van het 
stallen van fietsen zijn er hekjes 
geplaatst en is bestrating aange-
bracht. Dit is uitgevoerd door het 
lokale hoveniersbedrijf Postma. 
Daarnaast is er op kosten van 
Dorpsbelang Donkerbroek door 
de gemeente Ooststellingwerf 
verlichting aangebracht en heb-
ben “De Nachtdravers” een 
bankje aangeboden.

De feestelijke opening van het 
Outdoor Fitness Park zal in mei 
2019 gepland worden. Hier zult 
u te zijner tijd een uitnodiging 
voor ontvangen.

Multifunctioneel sportveld

De ontwikkeling van het mul-
tifunctioneel sportveldje is in 
overleg met de gemeente en 
de basisschool uitgesteld totdat 
de omgeving van De Twirrewyn 
ingericht wordt. Het wordt dan 
in het totaalplaatje meegeno-
men.

Glasvezel
Na een periode van actieve 
promotie en een aantal bijeen-
komsten waarin vragen gesteld 
konden worden over de aanleg 
van glasvezel in de gemeen-
te Ooststellingwerf, werd vlak 
voor de kerst duidelijk dat het 
gestelde 60% minimum behaald 
is en dat de aanleg van glasve-
zel internet door Kabelnoord in 
de zogenaamde ‘witte’ gebieden 
(veelal buiten de dorpskernen) 
in onze gemeente doorgaat. 

Coöperatie De Fryske Mienskip op 
Glas heeft de lobby vervolgens 
overgenomen, om deze voor-
ziening ook in de Dorpskernen 
gerealiseerd te krijgen. Op dit 
moment lijkt ook daar voldoende 
animo te zijn voor aanleg. 

Animo die tot op straatniveau 
in kaart gebracht wordt door 
hen. Inschrijving is nog mogelijk, 
kijk voor meer informatie op 
https://dfmopglas.nl/ooststel-
lingwerf-info/ 
Al met al mogen alle vrijwil-
ligers trots zijn op dit behaalde 
resultaat.

Project ‘Samen Leven’ 
Gemeente Ooststellingwerf

Op donderdagavond 22 novem-
ber werd op initiatief van de 
gemeente Ooststellingwerf 
een discussieavond georgani-
seerd over Samen Leven. Naast 
Dorpsbelang en de Gemeente 
Ooststellingwerf participeerden 
ook Scala en het Gebiedsteam 
hierin.
Aan de hand van input van 
dorpsbewoners (54 antwoord-
kaarten en diverse zogenaamde 
“Kofferbak-gesprekken” bij de 
COOP op 3 en 8 november) werd 
er na een korte inleiding in 
twee groepjes gesproken over 
wat wel en niet goed gaat in 
Donkerbroek. En vooral: welke 
verbeterpunten er gezien wor-
den.

Uit de conclusies van deze avond 
kwamen drie speerpunten naar 
voren: 
1. De bouw van een 

Gemeenschapscentrum (clus-
tering van activiteiten van 
kerkelijk gebouw Pro Rege 
en Dorpshuis en een mul-
tifunctionele sportzaal, die 
recht doet aan het aantal 
inwoners in Donkerbroek), 

zodat jong en oud, gezinnen 
en alleenstaanden, gezonde 
mensen en mensen met een 
beperking allemaal kunnen 
meedoen (samen leven) en 
elkaar ontmoeten.

2. Mogelijkheden voor de bouw 
van levensbestendige wonin-
gen voor ouderen en jon-
geren, zowel sociale huur-
woningen als betaalbare 
starterswoningen (koop) voor 
jonge gezinnen. Duurzaam 
en op de toekomst gericht. 
Donkerbroek is een prachtig 
forensendorp met een prima 
4 baans verbinding met alle 
grote steden in de omgeving. 
Het aantrekken van jonge 
gezinnen kan ook de nieuwe 
fusieschool een waarborg 
geven voor de toekomst. 

3. De verkeersveiligheid. Met 
name de toename van het 
vele zware vrachtverkeer op 
de Herenweg baart het dorp 
zorgen. Door de goede bereik-
baarheid van Donkerbroek via 
de 4 baans N381 wordt de 
Herenweg vaak als sluiprou-
te gebruikt richting Assen. 
Mogelijk kan het zware vrach 
tverkeer geweerd worden uit 
Donkerbroek met uitzonde-
ring van bestemmingsverkeer 
en laden/lossen.

Inmiddels zijn de mensen die 
aangegeven hebben hiermee 
verder aan de slag te willen 
gaan door de gemeente opnieuw 
benaderd.
Dorpsbelang is uiteraard niet 
verbaasd over deze speerpun-
ten, deze staan ook binnen 
bestuursvergaderingen hoog op 
de agenda.

Turfroutevoorzieningen

Met ingang van het vaarsei-
zoen 2018 heeft de gemeen-
te Ooststellingwerf het groene 
Turfroutehokje en stroomvoor-
zieningen overgenomen van de 
stichting De Nije Kompanjons. 
Het dagelijks beheer, zoals klein 
onderhoud en schoonmaak is na 
overleg bij Dorpsbelang onder-
gebracht. Hierbij prijzen wij ons 
zeer gelukkig dat de feitelijke 
beheerders van weleer ook het 
komende vaarseizoen weer van 
de partij zullen zijn. En mogen 
er nog vele volgen.

Dorpsfeest

In september 2018 hebben we 
wederom een geslaagd dorps-
feest gevierd. Voor het eerst 
werd er samengewerkt tussen 
de feestcommissie en de han-
delsvereniging. Hierdoor had de 
feestcommissie alle tijd voor het 
organiseren van de feestelijk-
heden en gebruikte de handels-
vereniging al hun ervaring voor 
het tentfeest. Uit de evaluatie 
is gebleken dat deze samenwer-

king vanuit beide zijden als posi-
tief is ervaren. De feestcommis-
sie is door Dorpsbelang bedankt 
voor hun geweldig inzet.

Nachtdravers - 
oudejaars activiteit

De Nachtdravers zetten zich 
al 50 jaar in voor ons mooie 
Donkerbroek. Een prachtige 
mijlpaal die ze niet zomaar 
voorbij wilden laten gaan. De 
Nachtdravers hadden het hele 
dorp versierd met Abraham/
Sarah, vlaggetjes en 50 jaar 
borden. Daarnaast hebben ze 
een spectaculair zeskamp geor-
ganiseerd voor het hele dorp 
met een afsluitende pupquiz in 
de Café Donkerbroek. De avond 
werd afgesloten met een gezellig 
feest. Kortom, een erg geslaagd 
‘verjaardagsfeest’.

Dan de jaarwisseling, ook dit 
jaar verliep de jaarwisseling 
weer op traditionele wijze. 
Presentjes rondbrengen bij de 
70 plussers en de zieken en kof-
fie drinken/gezellig samenzijn 
met de 70 plussers en natuurlijk 
de kindermiddag. De kindermid-
dag had dit jaar ‘beestenboel’ 
als thema. Om 00.30 uur werd 
het nieuwe jaar weer spectacu-
lair ingeluid. Aan de hand van 
expeditie Draverson werden de 
hoogtepunten van het afgelopen 
jaar besproken. 

De Dorpsfeest commissie werd 
verkozen als Donkerbroek(st)er 
van het jaar en als gift werd 
onder andere een bankje voor 

bij de Outdoor Fitness geschon-
ken. Een mooie aanvulling voor 
bij het Fitness park.

De Nachtdravers hebben ook dit 
jaar weer goed ingespeeld op 
de ‘zorgen’ van het dorp. Met 
de grote borden aan beide kan-
ten van de weg met daarop 
“Ga terug, verboden in te rij-
den” speelden De Nachtdravers 
in op het sluipverkeer. Ook het 
levensgrote ijzeren beeld van 
een vrouw met een reiskoffer 
en de twee Andreaskruizen uit 
Lippenhuizen moesten ervoor 
zorgen dat de inwoners van 
Donkerbroek niet meer uit bed 
‘trillen’. Een mooi statement, 
waar ook in diverse media aan-
dacht voor geweest is.

Actief Donkerbroek

Ook het afgelopen jaar hebben 
Actief Donkerbroek voor jong 
en oud weer vele activiteiten 
georganiseerd. Een kleine greep: 
outdoor run en een kano en sup 
evenement, een fietstocht, wan-
deltocht en ook levend ganzen-
bord stonden dit jaar op het pro-
gramma. Het programma voor 
2019 is inmiddels gepresenteerd 
en belooft weer veel moois. We 
treffen het met een groep als 
Actief Donkerbroek in ons dorp!

Overige activiteiten

l Documentatiecentrum Don-
kerbroek is afgelopen jaar 
meerdere keren per maand 
benaderd voor informatie 
over woningen, families etc. 
uit het verleden. Er wordt 
dus in een behoefte voor-
zien met dit mooie initiatief. 
Leuk om te melden is dat er 
over bijna alle (voormalige) 
woningen in Donkerbroek wel 
informatie te vinden is en dat 
deze informatie soms eeuwen 
terug gaat.

 Net als voor alle vrijwilli-
gersorganisaties is het ook 
voor het documentatiecen-
trum lastig om bestuursleden 
te vinden, na een oproep in 

de dorpskrant is dit echter 
toch gelukt. Het documenta-
tie centrum is iedere vrijdag-
middag geopend.

l Op de laatste donderdagmid-
dag van de maand wordt nog 
altijd de inloopmiddag van de 
Diaconie en de Zonnebloem 
georganiseerd; gezellige mid-
dagen in Pro Rege. Voor even-
tueel vervoer zijn vrijwilli-
gers beschikbaar, zodat dit 
initiatief voor zoveel moge-
lijk mensen toegankelijk is.

l Op verzoek van de gemeente 
Ooststellingwerf is diverse 
keren meegewerkt aan inven-
tarisatie van bijv. de bermen 
en mobiele telefonie etc.

l Ook dit jaar is ons dorp 
zwerfvuil vrij gehouden door 
een groep enthousiaste vrij-
willigers. Op hun initiatief 
zijn door Dorpsbelang Bello’s 
voor het opruimen van de 
hondenpoep aangevraagd bij 
de gemeente, welke inmid-
dels ook geplaatst zijn, op 
door hen aangewezen plek-
ken. 

l Er zijn dit jaar weer vele 
evenementen georganiseerd, 
van jong tot oud, van groot 
tot klein, zowel binnen als 
buiten. Enkele voorbeelden: 
optredens en andere evene-
menten in Café Donkerbroek 
en Het Witte Huis, bijeen-
komsten en uitstapjes van 
De Zonnebloem, Koningsdag 
activiteiten, diners bij Stap  
es In, 4 mei herdenking, de  
buitenspeeldag, concerten 
van De Bazuin en Excelsior, 
Senioren gym, een jubile-
umconcert van Gospelband 
Sinjael, een rommelmarkt, 
Halloweendisco voor de 
jeugd, toneelvoorstellin- 
gen, Lichtjesavond, Sinter-
klaasfeest, een Krystkuier, en 
nog zóveel meer.

l Bij aanvang van het school-
jaar 2018-2019 is er een BSO 
groep voor kinderen van 4-12 
jaar gestart in het Dorpshuis.

Vanuit SV Donkerbroek is de 
jeugdcommissie gestart met 
het organiseren van gezamen-
lijke activiteiten voor jong en 
oud(er). Ook deze activiteiten 
werden enthousiast ontvangen. 

Ons dorp telt vele, vele 
enthousiaste vrijwilligers die 
zich kosteloos inzetten voor 
al deze activiteiten en eve-
nementen, de voorbereiding, 
de uitvoering, de veiligheid, 

aan alles wordt gedacht.
Een pluim meer dan waard!

Foto: mw. P. Dijkstra

Foto: mw. P. Dijkstra

Foto: mw. P. Dijkstra
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Leefbaarheidssubsidie

Dorpsbelang heeft vanuit de leef-
baarheidssubsidie ook in 2018 
een heel aantal verenigingen en 
initiatieven kunnen ondersteu-
nen. Voor wie een aanvraag voor 
een dorpsinitiatief wil doen: via 
dorpsbelang@donkerbroek.nl 
kan een aanvraagformulier opge-
vraagd worden.

Besprekingen, 
vergaderingen etc.
Algemene 
ledenvergadering

De vorige algemene ledenverga-
dering vond plaats op 7 maart 
2018 in het Dorpshuis. Er waren 
60 leden aanwezig. 

Bestuursvergaderingen

Het afgelopen jaar kwam het 
bestuur 12x bijeen voor de regu-
liere bestuursvergadering. Alle 
lopende en nieuwe onderwerpen 
zoals hiervoor onder het hoofd-

stuk activiteiten al is aangege-
ven kwamen aan de orde. 

OPO overleggen

Ook dit jaar hebben wij deel-
genomen aan het OPO, Overleg 
Plaatselijk belang verenigingen 
Ooststellingwerf. Deze overleg-
gen werden verzorgd en voor-
gezeten door de gemeente. De 
agendapunten die van belang 
waren voor Donkerbroek zijn 
direct gecommuniceerd via de 
dorpskrant en Facebook.

Besprekingen met 
de regiodorpen 
(Haulerwijk, Waskemeer, 
Haule, Donkerbroek)

Afgelopen jaar hebben wij een 
aantal maal om tafel gezeten 
met het plaatselijk belang van 
de regiodorpen Waskemeer, 
Haulerwijk en Haule. De rode 
draad in deze overleggen was 
het regiobudget dat vanuit de 
gemeente beschikbaar gesteld 
kan worden. In Haulerwijk is 
men bezig met de ontwikkeling 

van het beweeg café. Als regio 
gaan we kijken of de mogelijk-
heid bestaat om dit voor de 
gehele regio op te zetten.

Bijeenkomsten, 
besprekingen N381

Voor aanvang van de werk-
zaamheden is Dorpsbelang in 
gesprek geweest met aannemer 
Heijmans, waarin onder ande-
re de planning, afstemming en 
communicatie besproken zijn.

Overige bijeenkomsten

Verder zijn er nog incidentele 
overleggen geweest, zijn er vra-
gen via de mail beantwoord en 
mensen bezocht voor afstem-
ming en overleg. Al met al zijn 
de bestuursleden per week zo’n 
2-6 uur bezig met zaken voor 
Dorpsbelang, mede afhankelijk 
van eventuele werkgroepen. 
Vanuit het secretariaat waar 
vanuit zowel de corresponden-
tie als Facebook etc. verzorgd 
wordt, daarnaast zo’n 4-8 uur 
per week.

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 2018.

Kengetallen
Donkerbroek groeide van 1833 naar 1866 inwoners afgelopen jaar 
(Nieuwe Ooststellingwerver 03-01-2019), op de site van de gemeente 
Ooststellingwerf staat te lezen dat Donkerbroek op 1 januari 2019 
1868 inwoners telde. Waar in de hele gemeente krimp plaatsvond, 
groeide Donkerbroek een kleine 2%.

Volgens allecijfers.nl is de verhouding in de bevolkingssamenstelling 
verdeeld over 5 leeftijdscategorieën ongeveer als volgt:

18% 0-15 jaar, 12% 15-25 jaar, 20% 25-45 jaar, 30% 45-65 jaar en 20% 
65 en ouder.

NAAM

Tsjeard Jongsma 
Cita van der Woude
Wiebren Bakker
Jo Kalsbeek
Mirjam Bergsma
Marij Goote Capel 

Jorrit Kok
Jan Timmermans 

FUNCTIE 

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid, notulist
Bestuurslid,
plv secretaris
Bestuurslid
Bestuurslid

JAAR

H 2021 H 2024 A 2027
A 2019
H 2020, H 2023, A 2026
H 2019, H 2022, A 2025
H 2021, H 2024, A 2027
H 2020, H 2023, A 2026

H 2021, H 2024, A 2027
H 2019, H 2022, A 2025

 2018 2017 2016 2015 2014

De Twirrewyn 202 – – – –
(aanvang schooljaar 2018-2019)

’t Startblok (Teldatum 1 okt.) – 118 111 108 115
De Peggebult (Teldatum 1 okt.) – 75 74 76 78
Peuterpret (31december) 21 27 41

Inwoners naar leeftijd in wijk Donkerbroek

1.000

750

500

250

0

0 tot
15 jaar

15 tot
25 jaar

25 tot
45 jaar

45 tot
65 jaar

65 jaar
of ouder

Verslag Ledenvergadering Dorpsbelang Donkerbroek 2018
Datum: 7 maart 2018, 20.00 uur    |    Locatie: Dorpshuis “Oan ‘e Feart”    |    Aanwezig: 60 personen

1  Opening en welkom  
met korte terugblik door 
de voorzitter

Een jaar waarin veel gebeurd is. 
Opening van het appartemen-
ten complex aan de Herenweg. 
Donkerbroek is groen geworden 
met een veld vol zonnepanelen. 
Veel overwinningen in de sport 
met betrekking tot Donkerbroek 
(Acro, Paralympische spelen 
etc.) Donkerbroek zit volop in 
de Fusie van de beide scholen en 
het MFC en natuurlijk het nade-
rende dorpsfeest. 

2. Mededelingen 

3.  Thema en  
discussiepunten

 
Meneer Veenstra (Comprix) en 
meneer Lem (directeur OBS 
Startblok) hebben veel verteld 
over de naderende fusie. 

4. Feestcommissie

Sinds eind vorig jaar is de feest-
commissie bij elkaar. De feest-
commissie bestaat uit 7 men-
sen. De planning is zo goed als 
rond. Er worden veel activiteiten 

georganiseerd waarvoor, tot nu 
toe, weinig aanmelding zijn. De 
feestcommissie is nog op zoek 
naar verkeersregelaars. 

5.  Vragen aan het gemeen-
tebestuur

De verbreding van de weg (’t 
West) gaat dit voor hinder zor-
gen tijdens het dorpsfeest? ’t 
West wil weer graag dingen orga-
niseren rondom de buurt, ze 
hopen dat deze weg dan inmid-
dels wel klaar is. 
De feestcommissie verwacht dat 
dit wel het geval is. 

Gaan de huizen bij de Oude 
Tramweg nog door? Voor 14 
februari is deze vergunning aan-
gevraagd wat inhoudt dat het 
door gaat.

Kan de toegankelijkheid van de 
paden rondom bos ontwijk ook 
verbeterd worden?

Is er iets bekent over waterwin-
ning uit Appelscha? Hierover is 
niets bekend. 

Hoe komt het met het hokje van 
de turfroute? Dit komt goed. Er 
moeten nog een paar handte-

keningen gezet worden en dan 
is het rond. Het blijft eigendom 
van de turfroute. 

6. Pauze

7.  Vaststelling van het ver-
slag van de algemene 
ledenvergadering van 
13 april 2017

Geen opmerkingen

8.  Behandeling en vast-
stelling van het redac-
tioneel jaarverslag over 
2017.

Geen opmerkingen

9.  Behandeling en  
vaststelling van het 
financieel jaarverslag 
over 2017

l Verslag van de kascommis-
sie. (Jan de Boer en Jouke 
Jongsma)

 Alles klopt.

l Aftredend Jouke Jongsma
 Wie neemt Jouke Jongsma 

zijn plek over? Bert Rekker.

l Benoeming van een nieuw lid 

voor de kascommissie, aftre-
dend Jouke Jongsma.

 Akkoord. 

10.  Behandeling en  
vaststelling van de 
begroting over 2018

Alles is goed.

11. Bestuurszaken:

l Tussentijdse beëindiging 
bestuurslidmaatschap van 
Jacob Kroondijk (persoonlijke 
redenen).

l Tussentijdse beëindiging 
bestuurslidmaatschap van 
Bertus Plender (verhuizing 
naar elders).

l Reguliere beëindiging be-
stuurslidmaatschap van 
Gerrit Sleifer (maximale zit-
tingsduur volgens statuten)

l Voordracht nieuwe bestuurs-
leden:

 Mirjam Bergsma, Marij 
Goote Capel, Jorrit Kok, 
Jan Timmermans, Wiebren 
Bakker en Tsjeard Jongsma.

 Geen bezwaren.

12. Rondvraag

Kan de dorpsagenda ook meer 
aangevuld worden? Tsjeard 
Oldersma heeft zich hier eens 
voor aangeboden. Hier wordt 
achter aan gegaan. 

Er moet een naam worden ver-
zonnen voor de nieuwe fiets-
brug. Denk hier eens over na.

Het onthullingsdoek ligt er nog 
van de opening van de apparte-
menten. 

13. Sluiting

De cijfers rondom onderwijs en Peuterpret zijn als volgt:

U ITNOD IG ING
Ledenvergadering
Dorpsbelang Donkerbroek 

Datum: Donderdag 14 maart 2019
Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Pro Rege

U bent van harte welkom!
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Deze keer een struik die je in onze 
omgeving niet veel ziet. Langs het 
pad Schansmeerweg staan enkele 

struiken. Gelukkig zijn die niet 
afgezaagd zoals alle andere strui-
ken langs de zandpaden, deze staat 

er dan nog wel. Ik weet dat bij de 
aanleg van het Blauwe Bos in de 
randen deze ook is aangeplant maar 
later zijn ze verdwenen. De aanplant 
was vooral bedoeld voor de bloei 
en de vrucht van deze struik, die 
bevat zeer veel nectar en wordt zeer 
intensief bevlogen. 

De bloeitijd is eind mei maar de 
prachtige vruchten komen pas na 
augustus. Wel las ik in een verslag 
van een excursie in het gebied de 
Kappelle Pôle dat hij daar ook was 
gevonden. Het is dus een struik en 
die vermeerdert zich door uitlopers 
van de wortelstok en is te vergelij-
ken met de sleedoorn. Ze staan dan 
ook vaak in elkaar gezelschap. De 
struik heeft ook de zelfde warrige 
vorm als de sleedoorn.

Ze worden ongeveer twee meter 
hoog. Nu zijn er veel soorten van 
het geslacht kardinaalsmuts. Ze zijn 
verspreidt over veel zuidelijke lan-
den, maar bij ons zijn er twee soor-
ten, de Japanse en de Europese, die 
in de vrije natuur worden gevonden. 
In tuincentra staan heel veel ver-
schillende soorten die allemaal tot 
de familie Kardinaalsmuts behoren. 
Het verschil tussen de Japanse en 
de Europese soort is dat de Japanse 
het blad in de winter niet verliest, 
dat blijft groen, en de Europese 
verliest haar blad en wordt dus een 
kale struik. 

De bloeiwijze bestaat uit een trosje 
witte bloemen die aan een stengel 
naar beneden hangen.

Als ze uitgebloeid zijn dan komt 
eigenlijk het mooiste van de struik. 
Dan worden oranje zaadbolletjes 
gevormd en daar overheen komt 
een felrood gekleurde kap de zoge-
naamde muts. Hieraan dankt ze ook 
haar naam want die muts doet den-
ken aan wat vroeger de kardinaal op 
had. Het zaad wordt er uitgepeuzeld 
door de vogels en later uit gepoept 
en zo kan er ook verspreiding van de 
soort plaats vinden. Nog even over 

Kardinaalsmuts
Latijnse naam: Eunoniemus Europea
Fryske namme: Pape Mûtse

Wanneer 
kun je weer 
gras maaien?
Dat je het gras in je tuin af en toe 
moet maaien, is voor de meeste 
mensen geen verrassing. Maar 
wat is de juiste maaihoogte en 
hoe vaak ga je maaien? Maai het 
gras de eerste keer niet te kort 4 
cm is voldoende. Hierdoor krijgt 
het gras voldoende tijd om te 
herstellen.

Laat hierna de maaihoogte lang-
zaam zakken tot 2 cm.

Strak gazon
Voor een strak uitgelijnd gazon 
knip je ook af en toe de gras-
kanten bij. Of leg een rand van 
bijvoorbeeld tegels rondom je 
gazon. Zo kun je langs de kant-

jes het gras gemakkelijk bijhou-
den.
Kun je nat gras maaien?
Nat gras kun je beter niet maai-
en. De grassprieten plakken 
bij nat weer vaak aan elkaar 
waardoor de maaier verstopt 
kan raken. Bovendien zorgen de 
samengepakte sprietjes ervoor 
dat het moeilijk is ze op gelijke 
hoogte te maaien. Het gevolg is 
een gazon met ongelijke groei. 
Wacht bij nat weer dus zo lang 
mogelijk met maaien. 

Duurt de natte periode echt te 
lang, kies er dan voor om het 
gras in twee fases naar de juiste 
hoogte te maaien. Leeg vaker de 
bak van de maaier en ontdoe de 
messen tussendoor van los gras.

Ook het gras in de winter 
maaien?

Het gras maai je ook in de win-
ter zolang het boven de 7 graden 
Celsius blijft. Zodra de tempe-
ratuur daaronder zakt, zal het 
gras niet meer groeien en is het 
maaien niet meer noodzakelijk. 
Hooguit geef je het gazon dan 
nog één laatste maaibeurt zodat 
het gras met de juiste hoogte 
van 4-5 centimeter de winter 
ingaat.

Zorg er wel voor dat je het gras 
vanaf de eerste vorst in de winter 
niet meer maait of betreedt.

Benieuwd hoe je het gras het 
beste voorbereidt op de winter 
én hoe je jouw gazon na de win-
ter weer in topconditie krijgt? 
Gebruik de bemestingskalender 
van www.gazonbemesting.nl 
voor een mooi gazon door de 
seizoenen heen.

Gertjan Hilarius 
Buursterlaan 32
www.gazonbemesting.nl
0657869921

U W  G A Z O N
Inmiddels weer een maandje verstreken in 
het pitoreske Donkerbroek en daarbij komen 
natuurlijk weer een hoop nieuwe zaken aan 
bod die we kunnen bespreken. Zo was er voor het eerst sneeuw in 
Donkerbroek. Natuurlijk was het niet voor iedereen de eerste keer, 
maar voor ons wel. Dit zorgde gelijk voor een probleempje, want hoe 
krijg je dat van je oprit en de stoep als je geen sneeuwschuiver hebt. 
Nooit nodig gehad en wanneer er dan eenmaal een pak ligt, kom je 
er achter dat je iets mist. Dat zul je altijd zien, maar gelukkig hadden 
we wel een bezem en werkt dat ook redelijk goed. Desondanks was 
het wel een hele work-out om het schoon te krijgen, maar men kon 
veilig over de stoep voor ons huis.

Over work-outs gesproken, wij zijn eens gaan kijken of er ook sport-
school is in Donkerbroek. Al de snert en oliebollen acties heeft onze 
weegschaal namelijk geen goed gedaan. Na een korte zoektocht op 
internet, was de conclusie, jawel die is er! Ik ben er eens even wezen 
kijken en ik trof een donkere, koude, maar vooral ook natte fitness 
aan. Ik heb wel door dat deze gedurende de winter niet veel bezocht 
wordt. Opzich kan ik hier ook wel begrip voor opbrengen, aangezien 
het materiaal allemaal buiten staat. Hopenlijk zal het zomers druk-
ker bezocht zijn, want het inifiatief vind ik wel echt super. Daar 
ga ik trouwens wel vanuit, want gedurende de zomer zijn er geen 
snert acties meer, dus tijd zat en zal het wel druk worden bij “fitness 
Donkerbroek”. 

Als zelfscannende kortingskaarthoudende zegelsparende super-
markt-tijgers moeten we wel toegeven dat de supermarkt even wen-
nen was. Gelukkig went het wel snel, maar dat komt voornamelijk 
omdat het zo lekker gezellig is daar. Iedereen maakt een babbeltje, de 
kassieres zijn vriendelijk en het belangrijkste is aanwezig in de win-
kel (de pindakoeken met chocolade er overheen). Dit in tegenstelling 
tot wat we gewend waren, de chagrijnige mensen die allemaal haast 
hebben, de kassieres die je praktisch de winkel uit kijken met hun 
versufte blikken en gigantische stellages waarin je alles moet zoeken 
en als je het eenmaal hebt gevonden dat je uit vier merken kan kie-
zen is dit wel een hele verademing. Okee die laatste is niet echt een 
slecht punt, maar jullie snappen dat de gezelligheid en het knusse 
van een kleine dorps supermarkt weer bevestigd dat Donkerbroek de 
juiste keuze is geweest. 

VREEMDE 
VOGELS

de Fryske namme Pape mûtse, die 
was ook mij niet bekend en ik heb 
daar ook lang naar moeten zoeken. 
Hij wordt in ieder geval niet alge-
meen gebruikt. Wel is het een zeer 
aansprekende verschijning als het 

met de muts op staat te pronken 
.De struik is wel aangeduid als giftig 
voor de mens, of dieren er ook van 
eten is mij niet bekend. Wel eten 
dus de vogels de zaden. 
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Pedicure
voetverzorging

Alma van der Meulen

Meester Geertswei 36
9241 GL Wijnjewoude

Behandeling volgens afspraak

Telefoon 0516-480895

Professionele voetverzorging
Gediplomeerd
Aantekening diabetische voet
Aantekening reumatische voet
Lid Provoet
Voetverzorgingsproducten
Praktijkruimte begane grond
Garantie
Ook bij u thuis
Cadeaubonnen verkrijgbaar

Al  60 jaar  bi jzonder  gewoon!

Wij helpen u graag!

   Schoterlandseweg 40 • 8413 NB  Oudehorne • Tel.: 0513-541214 • info@kuperus.frl • www.kuperus.frl      

Tractoren - Landbouwmachines - Grondverzet - Heftrucks - Keuringsstation - Stalinrichting
Gas - Water - Elektra - CV - Warmtepompen - Sanitair - Dakbedekking - Zinkwerk - Rioolontstopping

Grasmaaiers - Kettingzagen - Heggenscharen - Bladblazers - Bosmaaiers - Hogedrukreinigers
Diervoeders - Gereedschap - Doe-het-zelf materialen - Afrastering - Werkschoenen - Kleding

 Overgewicht

 Ondergewicht / ondervoeding

 Diabetes 

 Hoge Bloeddruk

 Te veel cholesterol

 COPD

 Hart- en vaatziekten

 Zwangerschapswens

 Voedsel allergie en –intoleranties

 Maag- en darmklachten

 Suppletie advies

“ Een diëtist adviseert en begeleidt jong en oud 
in voeding en leefstijl! ”

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

Maak nu een afspraak:
06 - 303 757 66

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule, 

beheer 
begraaf-
plaatsen

Voor informatie over: C uitgifte graven
 C overbrenging urnen
 C plaatsing gedenkstenen
 C onderhouden gedenkstenen
kunt u contact opnemen met: 
dhr. J. Hartink, ’t West 16, Donkerbroek, telefoon 491702

verzekeringen   hypotheken   financieringen   pensioenen

Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen 

zijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons 

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

wij flexibel en kennen wij onze klant.

Betrouwbaar, betrokken en deskundig

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

Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl

verzekeringen   hypotheken   financieringen   pensioenen

Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen 

zijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons 

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

wij flexibel en kennen wij onze klant.

Betrouwbaar, betrokken en deskundig

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

Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl

verzekeringen   hypotheken   financieringen   pensioenen

Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen 

zijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons 

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

wij flexibel en kennen wij onze klant.

Betrouwbaar, betrokken en deskundig

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

Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl

T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109  Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com



Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek februari 201913

Tijdens de gebedsdienst wordt erva-
ren hoe taal en cultuur van invloed 
zijn op de uitleg en de praktische 
toepassing van Bijbelse teksten.

Wat deze vrijdag tot een speciale 
dag van gebed maakt, is het feit 
dat gedurende 24 uur ergens in 
de wereld bijeenkomsten plaatsvin-
den, waar dezelfde noden voor God 
gebracht worden, dezelfde gebeden 
worden gebeden en dezelfde schrift-
gedeelten worden gelezen. 

In ons land wordt sinds 1929 deel-
genomen aan de jaarlijkse viering 
van Wereldgebedsdag: in meer dan 
500 plaatsen in Nederland zijn 
werkgroepen actief die bijeenkom-
sten en vieringen organiseren en die 
publiciteit geven aan het werk van 
Wereldgebedsdag.

Dit jaar hebben vrouwen in Slovenie 
de liturgie samengesteld. Sloveense 
vrouwen vinden dat in hun land 
veel seksediscriminatie voorkomt. 
De opvattingen over de man/
vrouw taakverdeling zijn gematigd 
geëmancipeerd: schoonmaken is 
een taak van de vrouw des huizes, 
kinderen opvoeden, koken en strij-
ken eveneens.

Dat geldt ook voor het vrijwilligers-
werk en veel vrouwen voelen zich 
eigenlijk te moe om het huishouden 
te doen.

Om onze gebeden ook praktisch 
ten uitvoer te brengen, wordt geld 
voor diverse doelen in Slovenië 
ingezameld. Het Nederlands Comité 
Wereldgebedsdag heeft gekozen 
voor de volgende projecten in 2019:

ASPI-centrum: een nieuw centrum 
voor jongeren met het Asperger-
syndroom en voor autistische 
jongeren dat in 2018 geopend is. 
Jongeren kunnen hier revalideren 
en door middel van trainingen leren 
om zelfstandig te wonen. In de toe-
komst willen zij ook huisvesting op 
het eigen terrein gaan realiseren. 

Een (blijf van mijn lijf)huis voor 
moeders: een thuis voor vrouwen 
met psychische, fysieke of andere 
problemen die veroorzaakt zijn 
door huiselijk geweld. Zij hebben 
meestal hun kinderen bij zich en 
zij ondervinden problemen door 
sociale uitsluiting en armoede. Het 
programma omvat workshops en er 
zijn ervaren instructeurs die hen 
inzicht geven in hun situatie en die 
hen tegelijkertijd nieuwe vaardig-
heden en technieken leren om die 
problemen aan te pakken. 

Roma-project in Pušča: Roma-
burgers worden nog steeds behan-
deld als tweederangsburgers in 
Slovenië. Pušča is het grootste 
Sloveense Romadorp waar gepro-
beerd wordt om het zelfbewustzijn 
van de unieke cultuur van de Roma 
te vergroten. Zij organiseren semi-
nars en workshops voor de vrou-
wen, jongeren en kinderen op het 
vlak van zelfrespect, onderwijs en 
begeleiden hen bij het zoeken naar 
werk.

In ons dorp organiseren een aantal 
PKN vrouwen elk jaar deze vierin-
gen. Het ene jaar op de vrijdagavond 
in de Laurenstsjerke en het andere 
jaar in de zondagmorgendienst in 
de Sintrumtsjerke.

Wij zoeken mensen die ons hier-
bij zouden willen helpen. Kom 
eens zo’n viering meebeleven en 
schroom niet om een van de mede-
werkers aan te schieten.U bent van 
harte welkom.

Wereldgebedsdag vrijdag 1 maart, 19.30 uur in de Laurenstsjerke

Wat is Wereldgebedsdag?
Een wereldgebeurtenis! Op de eerste vrijdag in maart gaat het 
gebed de wereld rond, ieder jaar opnieuw en honderdduizenden 
mensen voelen zich - in de 183 landen die meedoen aan de vie-
ring van Wereldgebedsdag - door gebed verenigd en bemoedigd. 
Door Wereldgebedsdag krijgt het christelijk geloof een interna-
tionale, oecumenische dimensie.

Kleine ergernissen
Sommige mensen ergeren zich aan de 
caravan van de buren, die al dagenlang het uitzicht vanuit de woon-
kamer belemmert. Of een autowrak dat al maanden in de straat 
staat en waar niemand naar omkijkt. Of vuilcontainers die te vroeg 
aan de weg gezet worden. Mag dat zomaar? 

Dit soort zaken staan geregeld in de APV, de Algemene Plaatselijke 
Verordening van de gemeente. Daarin staan ook de boetes die men 
hiervoor kan krijgen.

“Elke gemeente heeft eigen regels voor het aanbieden van gevaarlijk 
en huishoudelijk afval. Op het gemeentehuis kunnen ze u er alles 
over vertellen. De gemeenten hebben regels opgesteld voor het aan-
bieden van afval uit de tuin, zwerfafval en puin. Datzelfde geldt voor 
autowrakken. Mensen die zich niet aan de regels houden, kunnen 
hiervoor worden bekeurd.”

Voor vragen of klachten over afval, kunt u contact opnemen met uw 
gemeente.

De Wijkagent

De potgrond is te krijgen in zakken 
van 20 ltr en 45 ltr . De bemeste 
tuinaarde is in zakken van 40 ltr 

verkrijgbaan. Voor de band een 
belangrijke actie om wat meer 
financiele grond onder de voeten 

te krijgen. Met de opbrengst kan de 
brasband mede haar instumenta-
rium vernieuwen. 

Op pagina 15 staat een advertentie 
met prijzen.

De Bazuin houdt 
2 maart haar potgrondactie

Op zaterdag 2 maart a.s. gaan leden van brassband De Bazuin 
huis-aan-huis in Donkerbroek e.o. langs met potgrond. 

UW KOPIJ IN DE KRANT EN OP DE DORPSSITE?
Stuur dit dan naar beide redacties!

dorpskrant.opehichte@gmail.com   |   donkerbroek@gmail.com

Een cheque ter waarde van € 334,20 
werd overhandig door eigenaar 
Willem Boonstra van de Coop aan 
de heren Tjeerd Oldersma (links) en 
Jan Nuwolt (rechts) van De Bazuin.

De trekking van de ingeleverde 
flessenbonnen werd geblinddoekt 
gedaan door de nestor van De 
Bazuin Jan Nuwolt. De winnaars 
van de vrijkaarten concert 2019 op 
zaterdag 16 maart a.s. en de hoofd-

prijs van eent privé mini-concert 
werden getrokken, de winnaars 
worden persoonlijk op de hoogte 
gesteld.

Coop Boonstra hartelijk bedankt 
voor de spontane medewerking aan 
deze actie! Zo zie je maar weer hoe 
belangrijk het kan zijn voor ons 
dorp om een supermarkt te hebben, 
die zich ook inzet voor het plaatse-
lijke verenigingsleven.

Coop Boonstra verrast
De Bazuin met cheque

Vrijdagmorgen 15 februari werd de opbrengst van het 4e kwar-
taal 2018 van de flessenactie bekend gemaakt aan twee leden 
van brassband De Bazuin. 

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

in de agenda noteren. De data zijn:

23 februari IJsclub Haule
16 maart HOP oudejaarsvereniging Haule
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Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden

Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden

Herenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ Donkerbroek

Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26

www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  
info@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nl

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203
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Daphne was ingeschreven op de 400 
meter wisselslag. In een wedstrijd 
had ze deze afstand nog niet eerder 
gezwommen. Dus voor haar een 
uitdaging en een leermoment om 
te zien wat ze daar op kon halen. De 
eerste 100 meter vlinderslag verliep 
goed en ze zwom tegen haar pr aan. 
De rugcrawl niet haar sterkste slag 
ging naar behoren waarna ze de 
schoolslag in ging. Deze zwom ze in 
1.50 en dat had wat sneller gemoe-

ten. De techniek op deze 
slag zwem je anders dan 
de 100 meter alleen. 
Juist in de wisselslag 
moet je het moment 
glijfase juist langer vast 
houden.

Dat kost minder kracht. 
De laatste slag, de 100 
meter borstcrawl was de snelheid 
eruit zo werd de eindtijd voor haar 

7.09.22. Met nogmaals deze afstand 
te zwemmen is er nu een uitgangs-
tijd en die kan alleen maar verbe-
terd worden. Pascal de Jong zijn 

100 meter schoolslag 
verliep prima in een 
tijd van 1.2160

De zusjes Laura 
en Mandy Noord 
zwommen sterk in 
Drachten. De start 
van Laura op de 100 
meter vlinder slag 
was te langzaam en 

ze kwam niet goed in haar ritme. De 
tijd van 1.21.09 had beter gekund. 
Wel tevreden was trainster Jellie 
Wijnja over haar 100 meter rug-
crawl. De beste tijd van 1.24 op de 
50 meter baan waar ze mee inge-
schreven stond werd met maar liefst 
6 seconden verbeterd. 

Mandy Noord pakte een prima tijd 
op de 100 meter schoolslag, ze 
zwom daar 8 seconden van haar 
inschrijftijd sneller. De 200 meter 
wisselslag opende ze in een uitste-
kende tijd van 46 seconden op de 
50 meter vlinderslag en ze maakte 
een super goede onderwaterfase. Bij 
de schoolslag zwom ze de andere 
zwemmers voorbij en werd met 
3.25.92 derde en ze zwom maar 
liefst 15 seconden van haar tijd af.

Er is prima gepresteerd dit week-
end. Er is veel getraind op snelheid 
maken. Techniek staat voorop daar 
word veel op getraind. Het is zo dat 
als de techniek beter gaat de snel-
heid mee gaat.

Zwemmers Wellerobben
zwemmen weer record
Twee zwemmers van de zwemvereniging zwommen in Drachten 
bij een limiet wedstrijd op de 50 meter lange baan. Pascal 
en Daphne de Jong zwommen een master wedstrijd mee in 
Heerenveen op de 25 meter baan. 

Zaterdag 9 februari heeft 
Maaike, onze super brave 
shetlandpony, het ene rite na 
het andere ritje gemaakt met 
kinderen die met hun ouders 
boodschappen kwamen doen 
bij COOP Boonstra. 

RV DEO en PC de Ponyvriendjes 
doet dit kwartaal mee met de fles-
senactie van Coop Boonstra. Dat 
betekent dat klanten hun statiegeld 
flessen kunnen doneren aan onze 
vereniging. COOP verdubbelt de 
opbrengst vervolgens. Hier zijn we 
super blij mee, want de hindernis-
wagen heeft een onderhoudsbeurt 

nodig en we willen de opbrengst van 
deze actie daarvoor gebruiken. 

Als bedankje daarvoor mochten kin-
deren op 9 februari ponyrijden op 
Maaike. Het leuke is; we komen 
nog een keer en wel op 23 maart. 
Ook dan kunnen kinderen weer een 
ritje maken, borstelen of even aaien. 
Voor alle kinderen ligt er een kleur-
plaat bij de kassa die ingeleverd kan 
worden tot 21 maart. De hoofdprijs 
is een les op een pony. 

We zijn super blij met deze kans 
die COOP Boonstra ons biedt en 
hopen dat veel klanten hun statie-
geld willen doneren. Alvast bedankt 
hiervoor!

Ponyrijden bij
COOP Boonstra

Zaterdag 2 maart 2019

potgrond aktie
t.b.v. brassband De Bazuin

Potgrond zak 45 liter
1 voor € 3.00 - 2 voor € 5.00
Potgrond zak 20 liter
1 voor € 2.00 - 2 voor € 3.50
zak bemeste tuinaarde 40 liter
1 voor € 3.00  - 2 voor € 5.00

Bestellen kan ook: 06-12890809 of via
debazuindonkerbroek@outlook.com
Wij brengen het bij u thuis in Donkerbroek en Haule

Zwemvereniging De Wellerobben bedankt Hummel Keukens-
Badkamers-Wonen  uit Haulerwijk voor de nieuwe clubshirts. Tevens 
willen de zwemmers de vorige sponsor bedanken.

KLEDINGBEURS 
Voor mensen die moeten rondkomen van een minimum 

inkomen en gebruik maken van de voedselbank wordt er een 
kledingbeurs georganiseerd. 

op zaterdagmorgen 13 april a.s. 
 

Wij zijn op zoek naar mooie en schone voorjaars en zomer 
kleding 
jassen 

schoenen 
in alle soorten en maten 

voor kinderen, mannen en vrouwen 
Ook sjaaltjes, sieraden, riemen e.d. zijn welkom 

 

   
 

In te leveren bij: 
Fam. Bergsma Herenwal 14 
Fam. Sleifer Herenweg 51 

of  
donderdag 11 april van 13.00 uur tot 16.00 uur  

en van 19.00 uur tot 20.30 uur in Pro Rege 
 

Zaterdagmiddag 13 april van 13.00 uur tot 14.00 uur is een ieder van harte 
welkom  

De kosten voor kleding e.d. is dan € 1,00 per stuk 
 

Alvast hartelijk dank, 
Diaconie  Donkerbroek/Haule 

GEMEENTE     NIEUWS

Verzilverlening
Wilt u uw woning aanpassen om 
veilig en comfortabel te kunnen 
blijven wonen, dan kunt u moge-
lijk gebruik maken van de verzil-
verlening. Bij de verzilverlening 
wordt gekeken naar de overwaarde 
van uw woning. Woont u al jaren 
in uw koopwoning, dan is de kans 
groot dat uw woning meer waard is 
dan de hoogte van uw hypotheek. 
Omdat uw woning meer waard 

is geworden of u de hypotheek al 
(gedeeltelijk) heeft afbetaald. Deze 
overwaarde kunt u gebruiken om 
te investeren in uw huis. 

U betaalt maandelijks geen rente en 
aflossing. De rente wordt jaarlijks 
bij de restschuld van uw woning 
opgeteld. De lening wordt afgelost 
aan het einde van de looptijd, bij 
verkoop van uw woning of bij over-
lijden van langstlevende schulde-
naar. De verzilverlening heeft dus 
geen invloed op wat u maandelijks 

kunt uitgeven. Er wordt een vari-
ant op het bouwdepot gecreëerd 
waarin het geld wordt gestort. 

Enkele voorwaarden voor de ver-
zilverlening zijn: U bent minimaal 
60 jaar; U bent eigenaar van de 
woning en woont er zelf of gaat er 
wonen; De woning is minimaal 1 
jaar oud.

Meer informatie is te vinden op 
www.ooststellingwerf.nl/verzilver-
lening of neem contact op met 
Janny Blomsma, via het algeme-
ne nummer van de gemeente: 14 
0516. Dan krijgt u het formulier 
per post opgestuurd.

dorpskrant.opehichte@gmail.com
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Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

eubelstoffeerderij

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

UW ADRES VOOR:

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

www.visser-stoffering.nl

Tevens leveren wij ook tapijt,

laminaat, P.V.C., vinyl en gordijnen

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!
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Het door SV Donkerbroek al voor de 
elfde keer georganiseerde toernooi 
is dan ook een uniek gegeven in 

de acro-wereld: het 
staat open voor alle 
niveau's en gaat bui-

ten de reguliere wedstrijden om. 
Op het toernooi, dat helemaal in 
Valentijn-sferen is gebracht met  

veel roze ballonnen, gordijnen en 
hartjes, staat plezier dan ook voor-
op. Teams uit alle categorieën ston-
den er gebroederlijk na elkaar op de 
vloer, en lieten er hun oefeningen 
ter beoordeling zien aan een jury 
om zich met de concurrentie te 
meten. 

Op zaterdag was er naast de regulie-
re competitie ook nog een “Funcup” 
waarbij de gymnasten grappige, 
mooie en bijzondere oefeningen in 
groepsverband mochten laten zien. 

De vele vrijwilligers zorg-
den er voor dat het 
toernooi in goede 
banen liep. Het toer-
nooi is dan ook erg 
populair: er komen 
jaarlijks honderden 
gymnasten op af. 

En ook dit jaar kan 
weer gesproken wor-

den van een zeer geslaagd 
weekend met prachtig acro, 

blije deelnemers en tevreden orga-
nisatie. 

Foto’s door Sil’s Photography

Op 16 en 17 februari werd in sporthal De Boekhorst in 
Oosterwolde weer de Valentijnscup gehouden: een groot acro-
gym-toernooi waarvoor teams uit het hele land afreisden om er 
aan mee te doen. 

Valentijnscup 2019
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VOOR HET ONTWERPEN & DRUKKEN VAN:

huisstijlen, brochures,
kranten, posters, flyers,

drukwerk bedrijven, stickers,
reclameborden/vlaggen,
geboorte-/trouwkaarten,

rouwdrukwerk

bvk
GRAFISCH

VORMGEVER
www.bvkvormgever.nl

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78 

info@bvkvormgever.nl

Jouwdrukkerijdichtbij!

www.bvkvormgever.nl
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KORFBAL OPGERICHT

Pearls of 
Wishdom fallin’ 
from her mouth 
Competitie jeugd
De spanning bij de pupillen D1 gaat 
onverminderd door. Op zaterdag 16 
februari jl. verloren ze met 1 punt 
verschil tegen Hoogkerk D1. 
Maar het zegt nog helemaal nix. 
Relatief heeft Elko D1 de beste 
papieren, want 2 wedstrijden min-
der. Maar goed: je mot ze nog wel 
winnen. Elk weekend is er dus wel 
ergens een topper in deze poule.
Echt Nait Normaal !!
Houd de tussenstanden en het pro-
gramma in de gaten mensen. Of 
beter: steun de pupillen D1. Zie 
program elders op deze pagina/ in 
deze dorpskrant.
(achter de tussenstanden het doel-
saldo; +32 voor Donkerbroek, etc.) 
Aspiranten C:
De aspiranten C1 lijken de slag 
verloren te hebben van DTS uit 
Surhuizum. Oorzaak is het verlies 
tegen runner up Mid Fryslan. Van 
de andere kant: de competitie is nog 
niet op z’n eind. In maart maar liefs 
5 competitierondes.

Pupillen DEF:
De pupillen D2 stijgen een plaatsje 
in de rangschikking. 
Een leuke ploeg met genoeg uit-
daging en potentie. De E1 moet 
en kan voor verrassingen zorgen 
in hun poule de komende weken. 
Waardoor de kampioen nog niet in 
het vizier is. Bij de pupillen F1 is het 
welbekende DTS de onbetwiste uit-
verkorene voor de titel. De jongste, 
nieuwe ploeg F2 hebben het zwaar 
met grote getallen aan het eind van 
de wedstrijden. Op het veld gaat het 
andersom. Zekersteweten.

Zie voor de wedstrijdverslagen
de vernieuwde website

Korfbaldonkerbroek.nl

AB:
De junioren A1 en aspirantencombi 
Dio/VZK/Donkerbroek B1 bivakke-
ren in de middenmoot. Nog efkes 
stunten tegen de koplopers???
Combi Dio/VZK/Donkerbroek B2 
heeft het moeilijk tegen de voor-
namelijk Grunniger tegenstanders.

Senioren 1:
Na de winst op VZK/Donkerbroek 
1 verloor Dio de uitwedstrijd een 
week er op.
Toch blijft DIO riant op kop. Wij, als 
vrienden, mogen vast op hun feestje 
komen. Alleen nog op 23 maart de 
return in Sporthal De Bongerd. Wij 
zijn een goeie middenmoter, dus 
handhaving in de 3e klasse kan niet 
meer ontgaan.

Senioren 2:
Als de senioren 2 een goede eind-
sprint hebben kunnen ze 3 posi-
ties stijgen in de rangschikking. Ik 
noteer vast.

Website
Voor algemene info, rangen en 
standen en wat meer naar de ver-
nieuwde website www.korfbaldon-
kerbroek.nl .

Facebookpagina
In de lucht: De Facebookpagina 
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroek-
afdeling-korfbal. Nog sneller info 
de wijde wereld in. Like. Delen !!! 
Tegenwoordig beheert door die 
andere razende reporter: Jenny 
Veenstra. (met hulp van iedereen 
voor de input)

Reusachtig

Tussenstanden
zaalcompetitie
Seizoen 2018/2019 
(verwerkt tm 17-02-2019)

Pupillen C1
DTS (S) C1 7 12
Donkerbroek C1 8 10
Mid Fryslan C2 8 8
NQL C1 8 8
Olympia (T) C1 8 8
Heerenveen C3 7 7
LDODK C4 8 1

Pupillen D1
Elko D1 6 10 +17
Ritola D2 8 10 +45
Donkerbroek D1 8 10 +32
Hoogkerk D1 8 10 +24
ZKC’19 D1 7 8 +15
Roda ’70 D1 8 4 +15
AVO D2  7 0 +15

Pupillen D2
Invicta D1 8 13
Harkema D2  8 13
Mid Fryslan D3 7 12
Donkerbroek D2 6 5
Oerterp/VKC D1 7 5
It Fean/Boelenslaan D2 7 2
WIK’34 D2 7 0

Pupillen E1
Sparta (Ze) E1 9 16
DIO E1 9 15
Oerterp/VKC E2 9 13
Flamingo’s E3 9 12
It Fean E2 8 6
Donkerbroek E2 9 4
Wordt Kwiek E3 8 2
De Pein E2 9 2

Pupillen F1
DTS (S) F1 7 14
DES (N) F1 5 6
Zunobri F1 5 5
Donkerbroek F1 6 4
DWA/Argo F1 7 4
De Walden F3 6 3

Pupillen F2
ZKC’19 F1 8 15
Sparta (Ze) F2 7 9
DOS ’46 F3 6 8
Koru F1 5 4
Thrianta F1 6 2
Donkerbroek/VZK F2 6 0

Senioren 1 
Dio 1 9 16
Thrianta 1 9 14
TFS 1 9 10
Donkerbroek/VZK 1 9 10
WWC 1 8 8
It Fean/Boelenslaan 1 9 7
NQL 1 8 5
Stadskanaal ’74 1 9 0

Senioren 2 
WWC 2 9 18
Emmeloord 2 9 15
DWA/Argo 2 9 12
It Fean/Boelenslaan 2 9 8
TFS/De Pein 2 9 7
Thrianta 2 9 6
Donkerbroek/VZK 2 9 4
Drachten 5 9 2

Junioren A1
Kinea A1 7 14
Lintjo A1 7 12
Udiros A2 8 10
Donkerbroek/VZK A1 7 8
Noveas A1 9 8
De Waterpoort A1 9 2
Drachten A3 7 0

Aspiranten B1
Noordenveld B1 8 14
AVO B2  7 13
Dio/VZK/Donkerbroek B1 8 11
ROG B1 8 8
De Granaet B2 8 6
Drachten B2 7 2
Rodenburg/OWK/Sparta B2 8 0

Aspiranten B2
Noordenveld B2 8 16
Rodenburg/OWK/Sparta B2 8 12
Hoogkerk/Nic B3 7 11
Oerterp/VKC B1 7 6
Ritola B1 8 5
Korwi B1 8 3
Dio/VZK/Donkerbroek B2 8 1

Programma 
korfbal 
t/m 30 maart 2019
(Wijzigingen 
voorbehouden

Zaterdag 2 maart:
Donkerbroek D1 – Ritola D2 13.00 uur
Mid Fryslan D3 - Donkerbroek D2 11.10 uur
Sparta (Ze) F2 - VZK/Donkerbroek F2  10.00 uur
Donkerbroek C1 – LDODK C4 14.00 uur
Dio/Donkerbroek B1 – De Granaet B2 18.00 uur
Dio/Donkerbroek B2 – Korwi B1 17.00 uur
Donkerbroek/VZK 2 – Thrianta 2 19.00 uur
Donkerbroek/VZK 1 – Thrianta 1 20.15 uur

Zaterdag 9 maart:
Zunobri F1 – VZK/Donkerbroek F1 13.00 uur
Thrianta F1 - VZK/Donkerbroek F2  13.00 uur
Donkerbroek E1 – Wordt Kwiek E3 13.00 uur
Donkerbroek D1 – Roda ’70 D1 14.00 uur
Invicta D1 - Donkerbroek D2 10.00 uur
De Granaet B2 - Dio/Donkerbroek B1 15.45 uur
Ritola B1 - Dio/Donkerbroek B2 12.05 uur
VZK/Donkerbroek A1 – Drachten A1 17.50 uur
It Fean/B’laan 2 - Donkerbroek/VZK 2 17.40 uur
It Fean/B’laan 1 - Donkerbroek/VZK 1 18.50 uur

Zaterdag 16 maart:
VZK/Donkerbroek F1 – DES (N) F1 13.00 uur
VZK/Donkerbroek F2 – Koru F2  13.00 uur
Dio E1 - Donkerbroek E1  13.00 uur
It Fean/B’laan D2 - Donkerbroek D2 11.00 uur
Donkerbroek C1 – Heerenveen C3  14.00 uur
Dio/Donkerbroek B1 – AVO B2 16.00 uur
Dio/Donkerbroek B2 – Oerterp/VKC B1 15.00 uur
Noveas A1 - VZK/Donkerbroek A1 12.00 uur
DWA/Argo 3 - Donkerbroek/VZK 2 15.35 uur
NQL 1 - Donkerbroek/VZK 1 20.20 uur

Zaterdag 23 maart:
DTS (S) F1 - VZK/Donkerbroek F1  11.00 uur
VZK/Donkerbroek E1 – Flamingo’s E3 14.00 uur
Donkerbroek D1 – Elko D1 15.00 uur
Donkerbroek D2 – Mid Fryslan D3 14.00 uur
Olympia (T) C1 - Donkerbroek C1 15.00 uur
VZK/Donkerbroek A1 – Lintjo A1 17.50 uur
Donkerbroek/VZK 2 – TFS/De Pein 3 19.00 uur
Donkerbroek/VZK 1 – DIO 1 20.15 uur

Zaterdag 30 maart:
VZK/Donkerbroek F1 – DWA/Argo F1 13.00 uur
VZK/Donkerbroek F2 – DOS ’46 F2  13.00 uur
It Fean E2 - Donkerbroek E1   9.00 uur
Oerterp/VKC D2 - Donkerbroek D2 11.00 uur
ZKC ’19 D1 - Donkerbroek D1 15.15 uur
Donkerbroek C1 – DTS (S) C1  14.00 uur
Dio/Donkerbroek B1 – Drachten B2 18.00 uur
Noordenveld B2 - Dio/Donkerbroek B2 11.15 uur
WWC 2 - Donkerbroek/VZK 2 16.10 uur
WWC 1 - Donkerbroek/VZK 1 17.20 uur

27 april

Verjaardag
Koning

Willem Alexander
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Voor auto en motorrijlessen:

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

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

 
Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen 
www.dundelle.nl / info@dundelle.nl 

0516 541493 
 

 
 

             
           Midgetgolf:                           Openluchtzwembad:                  
        18 holes wedstrijdbaan                                  25 meter bad 
 Met verschillende hindernissen                     Ondiep gedeelte   
Uitdagend spel voor jong en oud                Springkuil 
           Omringd met bankjes                met 2 springplanken en  
             Kleine speeltuin                                     onderwater vensters    
   

 
Na een leuke activiteit of  een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt  uit 

voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje. 
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Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Uw bankzaken kunnen doen wanneer het u uitkomt, waar dan ook. Met de

Rabo Bankieren App kunt u makkelijk betalingen doen of iemand terugbetalen,

een acceptgiro scannen en betalen en nog veel meer.

De Rabo Bankieren App

Waar u
ook bent.

Bankzaken
regelen met

de app.
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VORMGEVER
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78

info@bvkvormgever.nl

WWW.BVKVORMGEVER.NL

Jouw
drukkerijdichtbij!

DRUKKERIJ


