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Bronzen plek Ruben Meeter
op Friese Judo Kampioenschappen

Op zaterdag 31 maart werd in sporthal ‘Rengers’ in Leeuwarden
de 26e editie Friese Judo Kampioenschappen gehouden. In alle
klassen werd hier de gehele dag gestreden om de kampioenstitels.
Uit Donkerbroek meldde de 8-jarige
Ruben Meeter zich op de judomat.
Hij moest maar liefst in 7 partijen strijden voor een plek op het

podium.
De concurrentie was sterk en dit
leverde geweldige spannende partijen op. Meeter wist zich zeer goed

staande te houden op zijn eerste Friese Kampioenschap, hij
liet mooi judo zien, aanvallend
en technisch. Ruben won maar
liefst 5 partijen met de hoogste
scores door worpen Wazari en
Ippon.
Door het uitstekende judo dat deze
jonge judoka uit Donkerbroek liet

Voor koken en zo… KookNzo
Bewoners van Donkerbroek kregen een uitnodiging om, vrijdag 13 april, naar het nieuwe pand van KookNzo aan de Oude
Tramweg 17 te komen. Daar werd ruimschoots gebruik van
gemaakt.

Het feest zag je vanuit de verte, het
gevoel kreeg men zeker bij binnenkomst. Wat een prachtige ambiance,
en zéker voor het doel waarvoor dit
ontworpen is. Vrolijke gastvrouwen
liepen met drankjes en hapjes, de
bezoekers lieten het zich heerlijk
smaken. Erik en Yvonne Klos zijn
de trotse eigenaren van deze nieuwe
locatie.
Het organiseren van partijen en
runnen van een eigen bedrijf brengt
meer met zich mee dan alleen
“koken”, er komt ook veel “enzo”
bij. Zo staat het op hun website,

Deze lijn willen we natuurlijk doorzetten en daarom zijn we voortdurend op zoek naar geschikte vakantiegezinnen. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen gelukkiger zijn
wanneer ze op vakantie gaan. Voor
veel kinderen is dit geluk er echter
niet. En daarom hebben wij u nodig!
Gunt u een kind dat beetje liefde,

Toen lang geleden het vuur
werd ontdekt bracht dit vele
nieuwe mogelijkheden voor
de toenmalige holenmens. In
combinatie met de uitvinding
van het vuursteenmes kon vlees
van het vel ontdaan, in stukken
gesneden en op een spit worden klaargemaakt. Dit zorgde
ervoor dat het vlees veel beter
verteerd kon worden dan rauw
vlees Eigenlijk is de bbq dus al
heel lang een goede manier van
vlees bereiden.
Het gaat tegenwoordig alleen
een beetje anders. In de jaren
’60 deden wij het nog op een
houtskoolvuurtje. Het liefst op
een zelfgebouwde bbq van stenen met daarop een rooster.
Wat krantenpapier of kleine
stokjes of de latere aanmaakblokjes, zorgden voor een
gloeiend vuurtje. Menigeen
probeerde het snel aan de gang
te krijgen met wat spiritus,
maar dat zorgde geregeld voor
behoorlijke brandwonden.

zien, won hij de 3e prijs in de
gewichtsklasse tot -34 kg.
www.kooknzo.nl waar uitgebreide
informatie te lezen staat. Voor buffetten, bruiloften, hapjes, maar ook
(bbq) workshops in de zojuist aangelegde, prachtige binnentuin kunt
u bij hen terecht. Uiteraard kunnen
zij ook rekening houden met uw
dieetwensen.
De veelzijdigheid is enorm. Samen
hebben zij ruim 60 jaar ervaring in
de horeca, Erik voornamelijk in de
keuken en Yvonne in de bediening
maar ook in diverse managementen salesfuncties. Die combinatie
zorgt ervoor dat zij als ondernemerspaar samen met hun medewerkers
KookNzo tot een succes maken.

Vakantiegezinnen gezocht!
Het vakantiegezin is de spil in de
activiteiten van Europa Kinderhulp.
Dankzij de inzet van onze vakantieouders en hun gezinnen hebben
al meer dan 100.000 kinderen uit
binnen- en buitenland van een fijne
vakantie kunnen genieten.

Barbecue of BBQ

aandacht, structuur en warmte?
Bent u bereid om deze zomer een
kind voor een korte periode in uw
gezin op te nemen? Meldt u dan
aan via het mailadres, friesland@
europakinderhulp.nl. Voor meer
informatie verwijzen wij u naar de
website www.europakinderhulp.nl

Nu zorgt de elektrische- en gasbarbecue er voor dat binnen
enkele minuten het eerste vlees
er al opgelegd kan worden.
Alleen maar vlees is echter ook
wat achterhaald. Tegenwoordig
is er van alles mogelijk. Vis,
groenten, fruit of kruiden. Via
google zijn er vele recepten te
vinden.
Het is inmiddels een belangrijk sociaal gebeuren geworden. Gasten worden uitgenodigd. Een drankje hoort erbij.
Een ideale afsluiter voor een
verenigingsseizoen. We bouwen
zelfs een keuken hiervoor in
onze tuin zodat het binnen en
buiten wonen bij elkaar wordt
betrokken.
Ook de klokkenluider is van een
bbq zo nu en dan, een liefhebber. Wel met alle gemakken
die er bij horen. Niet prutsen op een houtskoolvuurtje
en gewoon een kant en klare
aankoop van de supermarkt of
slager.
Velen hebben dit jaar de heerlijke lucht van een gegrild
speklapje of worstje al weer op
mogen snuiven. Na een lange,
natte en vaak sombere winter was het de afgelopen dagen
uitzonderlijk mooi weer. Wat
bijzonder dat je dan half april
met zomerse temperaturen tot
’s avonds laat heerlijk in je
eigen tuin je eten kan bereiden.
De klokkenluider, hij genoot
ervan!! en wenst u nog vele bbq
momenten.
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FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen?
Lever dit schriftelijk in bij Loes Ree (Herenweg 102)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Overweldigend dat wij zoveel kaartjes gekregen
hebben na de geboorte van onze kleindochter

Tess
Hartelijk bedankt daarvoor
Simon en Marie Lindeboom
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BROEKJES

De Friese Wouden
werkt samen met u
aan de beste zorg

Voor al uw trouw-en rouwarrangementen. Decora Bloembindsters, Sietske Kamminga
0516-491761; Aafje Rooks,
0516-491299. Kijk ook eens
op onze website: www.decorabloembindsters.nl
Voetfirst Verlaan, gediplomeerd
Pedicure, Wilma Verlaan, Herenweg 39, Donkerbroek, tel.:
0516-426068, lid Provoet. Behandeling volgens afspraak

Zo doen we dat:

Team
Donkerbroek

Huishoudelijke
hulp

dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Bouwkundig Bemiddelingsburo

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

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

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

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

Verpleging

Specialistisch
Centrum

Wonen

Servicepakket
pluZ

Tel. 088 512 58 09

Stuur dit dan naar beide redacties!

UITVAARTVERENIGING
DRAAGT ELKANDERS LASTEN
DONKERBROEK

Verzorging

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:

UW KOPIJ IN DE KRANT EN OP DE DORPSSITE?
dorpskrant.opehichte@gmail.com | donkerbroek@gmail.com

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

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

www.friesewouden.nl

Thuis in de beste zorg

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

bvk
GRAFISCH
VORMGEVER

Oog voor
kwaliteit!

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

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

E-mail:

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

Info advertenties:

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

De volgende krant
verschijnt op of rond
25 mei 2018
Kopij inleveren kan t/m
20 mei 2018
Bezorging:

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

4 MEI HERDENKING DONKERBROEK
Ook dit jaar zal in Donkerbroek de Nationale herdenking worden gehouden.
De Nationale Herdenking van allen –
burger zowel militair – die sinds het
begin van de Tweede Wereldoorlog,
wanneer en waar ter wereld, in
het belang van het Koninkrijk zijn
gevallen, alsmede van allen, die
door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, zal worden
gehouden op vrijdag 4 mei 2018.
De Nationale Herdenking is niet
alleen stilstaan in dankbaarheid aan
hen die het hoogste offer brachten,
doch houdt ook bezinning in op
heden en toekomst.
De herdenkingsbijeenkomsten zijn
tevens een appèl op ieders individu-

Oud ijzer actie
RV DEO en PC de
Ponyvriendjes
Zaterdag 12 mei houden wij, RV
DEO en PC de Ponyvriendjes, onze
oud ijzer actie in Donkerbroek. Met
deze extra inkomsten kunnen we
o.a. onze buitenbak en springmaterialen onderhouden.

Affiche/poster:

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

We komen graag uw oud ijzer ophalen. We vragen u het oud ijzer, wanneer u binnen de bebouwde kom
woont, voor 9.00 aan de weg te zetten. Woont u buiten de bebouwde
kom, dan komen we bij u aan de
deur.
Mocht u vragen hebben, of hebt u
veel oud ijzer, dan kunt u mailen
naar lrdeo@hotmail.com of contact
opnemen met Andrea Veldkamp
(06-10558583).
Volg 4 gratis proeflessen
Meer uit je uit de hand gelopen
hobby halen? Samen met andere
paarde- en pony liefhebbers deze
passie delen? Professionele instructie nodig om je rijden naar een
hoger niveau te tillen?
Volg 4 gratis proeflessen bij rijvereniging DEO en Ponyclub de
Ponyvriendjes en ervaar hoe je
plezier en passie kan combineren bij de leukste rijvereniging
van Donkerbroek en omstreken.
Wellicht bevalt het je zo goed dat
we je kunnen verwelkomen als lid!

mee te gaan. Tijdens de tocht zullen de klokken van de klokkenstoel
luiden.
Van 20.00 uur tot 2 minuten daarna zal op de herdenkingsplaats en
naaste omgeving volkomen stilte in
acht worden gehouden. Aan de burgerij wordt verzocht deze plechtige
stilte overal en algemeen in acht te
nemen. De weg naar de plaats der
plechtigheid zal te voet en in volkomen stilzwijgen worden afgelegd.
Op de begraafplaats zal een krans
worden gelegd bij het monument.
Ook u wordt in de gelegenheid
gesteld bloemen te leggen.
4 mei commissie

Commissie Dorpsfeest Donkerbroek
2018 presenteert Programma
De Commissie Dorpsfeest 2018 maakt met trots het voorlopig
programma voor het Dorpsfeest 2018 bekend. Van 6 t/m 9
September 2018 zullen er allerlei activiteiten georganiseerd
worden, dus hou de agenda vrij.
PROGRAMMAOVERZICHT

C

Het Dorpsfeest begint op
de Donderdagavond. Ik het
kader van het thema verbinden, (tevens het thema
van Leeuwarden Culturele
Hoofdstad 2018), heeft de
Commissie Dorpsfeest 2018
heeft een ludieke manier
bedacht om het feest te openen. Op speciale wijze zullen
de buurten bezocht worden, hoe
en wat precies? Dat houden we nog
even geheim.

sfe

p

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.

Zij die wel willen deelnemen, maar
niet zo ver kunnen lopen, mogen
ook aan het begin van de begraafplaats gaan staan om vandaar verder

Dor

Broekjes/Familieberichten:

Van ’s avonds 18.00 uur tot zons-

Om 19.45 uur zal een ieder kunnen
deelnemen aan een “stille tocht” die
zal aanvangen bij de Posthuisweg
en zal eindigen bij het monument
op de begraafplaats ter nagedachtenis aan de gevallenen in het algemeen en van de niet uit Duitsland
teruggekeerde dorpsgenoot Luite
Middendorp in het bijzonder.

Donderdagavond

Inleveren kopij:

Digitale kopij kunt u aanleveren
tot en met zondag 20 mei 2018 op
het volgende mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

ele verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van
onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid.

ondergang zullen van alle openbare
gebouwen de vlaggen half stok worden gehangen. Onze dorpsgenoten
worden verzocht deze gedragslijn
te volgen.

Vrijdag
De vrijdag opent al vroeg op officiële wijze. Daarna is er een straatontbijt voor iedereen die hieraan
wil deelnemen. In de ochtend zijn
er activiteiten voor de schoolgaande jeugd en voor de ouderen. Aan
het eind van de middag is er een
Kinderoptocht die zal eindigen op
het festivalterrein. Daar zijn dan
allerlei activiteiten georganiseerd,
waaronder een reprise van het succesvolle Food Festival. De avond
zal afsluiten met een daverend
feest.

OM

MISS

IE

De Commissie Dorpsfeest denkt
hiermee een mooi, compleet en
vooral leuk programma te kunnen aanbieden voor jong en oud
en alles daartussen. Een volledig
programmaoverzicht volgt op
een later tijdstip.

Aanmelden
kan nog!

k

Uitgever:

ro
e

Colofon
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Zaterdag
De zaterdag begint met de traditionele optocht. In de middag is
er een zeskamp waaraan iedereen
mee kan doen, of kom gezellig kijken! Aan het einde van de middag
is er een officiële prijsuitreiking.
De avondoptocht krijgt een extra
muzikaal einde, waarna er weer
een bijzondere feestavond wacht
met een spetterende band.

Zondag
Op zondagochtend is er de traditionele kerkdienst. Aan het begin
van de middag volgt dan nog een
mooie afsluiting door Toneelgroep
Spilersnocht.

Wacht niet te lang met aanmelden! De thema’s van de
Buurtverenigingen voor de
buurtversiering of de versierde wagens kunnen aangemeld door een mail te sturen
naar dorpsfeestdonkerbroek@
gmail.com.

Oproep
vrijwilligers
Het organiseren van het Dorpsfeest
kan niet zonder de hulp van veel
enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Ook jongeren vanaf 15
jaar zijn van harte welkom om te
komen helpen – er zijn leuke klussen genoeg! Lijkt het je leuk om
te helpen tijdens het Dorpsfeest?
Meld je aan via dorpsfeestdonkerbroek@gmail.com.

Meer informatie en nieuws is
te volgen op de
Facebook pagina
van het Dorpsfeest
Donkerbroek.

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

RV DEO en Ponyclub de Ponyvriendjes is een vereniging met
ruim 70 leden en wordt gekenmerkt
door het gemoedelijke en vriendschappelijke karakter. Het plezier
in de ruitersport staat voorop, dit
ongeacht de kwaliteit van het paard
of de ruiter.
De gezelligheid en het gezamenlijk
pony- en paardrijden zijn belangrijke factoren. Voor diegenen die
hun prestaties op een hoger niveau
willen brengen, worden naast de
wekelijkse lessen in het zomerseizoen ook clinics georganiseerd in
zowel dressuur als springen.
Neem een kijkje op onze website
www.rvdeopcdeponyvriendjes.net of
neem contact op via de mail (lrdeo@
hotmail.com) voor meer informatie of aanmelding voor de 4 gratis
proeflessen.

Commissie Dorpsfeest Donkerbroek presenteert zich. Van links naar rechts: Freerk, Hans, Andre, Eric,
Marina, Hedde (namens HD Tentfeest), Danielle en Rien.
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eubelstoffeerderij

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

UW ADRES VOOR:
Q
Q
Q
Q
Q

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

Q
Q
Q
Q

Buitenmeubelen
Autostoffering
Leer
Brocante

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

www.visser-stoffering.nl

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

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

15 % korting.
QUALITYPARKET.NL OUDE TRAMWEG 15 DONKERBROEK
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Dorpsbelang heeft een nieuw bestuur

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 6 mei
9.30 uur: da. N. M. Drop
Bijzonderheden: geen

Zondag 27 mei
9.30 uur: kw. dhr. R. de Roos
Bijzonderheden: geen

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

Zondag 3 juni
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: koffiedrinken na
de dienst

Zondag 13 mei
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

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

Zondag 20 mei
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Pinksterzondag

Tsjerkeproat
“WAAR WAS JIJ?”
Dorpsbelang Donkerbroek heeft sinds de algemene ledenvergadering een nieuw bestuur. Zes
nieuwe mensen traden toe tot het bestuur, waardoor dit nu bestaat uit 8 leden. Op de foto staan
achter v.l.n.r.: Wiebren Klaver (penningmeester), Jorrit Kok, Mirjam Bergsma (notulist) en Cita
van der Woude (secretaris). Voor v.l.n.r.: Jo Kalsbeek, Tsjeard Jongsma (voorzitter), Marij GooteKapel en Jan Timmermans.

119 eieren gevonden

De vrijdag voor Pasen vertrok de basisschool jeugd van buurtvereniging Westkapelle per fiets naar het bos
om daar paaseieren te zoeken. Daar waren namelijk 120 eieren verstopt voor de bijna 20 kinderen. Het
vinden van al die eieren was nog een heel werkje. Na een uurtje zoeken was het tijd voor ranja. Sommige
kinderen zochten op het naast gelegen aardappelland nog naar het laatste paasei. Maar verloren daarbij
soms een laars in de modder. Daarna was het tijd om de gevonden eieren eerlijk te gaan verdelen en de
geslaagde dag af te sluiten met een broodje knakworst.

Vaak zoeken wij rust gevende antwoorden. Want onrust is er genoeg.
En vragen ook. “Waar komt het kwaad vandaan?”
“Hoe is het toch ooit mogelijk geweest dat zoveel Joden de dood vonden in de oorlog?”
De drijfveren achter het kwaad worden onderzocht. Wat heeft het
kwaad in de kaart gespeeld? Welke angstbeelden waren er over en weer.
Welke rol speelt armoede? Hoe speelt de voorspoed van de ‘vreemde
ander’ haar rol mee? Heeft jaloezie ongekende krachten?
Van Joodse sprekers heb ik onderweg begrepen dat het stellen van de
“goede” vragen meer wijsheid brengt dan “goede” antwoorden. Vragen
scherpen het geweten en maken ons soms onrustig. Soms noemen we
dat een heilige onrust die je uit de slaap houdt.
Achteraf (zo weten we) is het altijd heel gemakkelijk om te zeggen
hoe het veel beter had gekund. We weten het: de beste stuurlui staan
aan wal.
De vraag boven dit stukje is een prangende vraag: “Waar was jij?”
Vroeger op het schoolplein kwam deze vraag zo maar tot leven. Toen
een aantal anderen het op die ene voorzien hadden. “Ja, waar was ik
toen?”.
Ja, hoe reageer ik in een bepaalde situatie? Heb ik er een antwoord op?
Anderen wezen mij er op dat in het woord verantwoordelijkheid het
woord antwoord zit. Jouw antwoord is jouw reageren op … . Jouw
reageren laat zien of je bepaalde waarden koestert en overeind houdt.
Of dat je kostbare waarden met voeten treedt.
Enkelen maken zich vandaag de dag zorgen. “Tegenwoordig moeten
we alles maar respecteren en aan alles ruimte te geven. Als het voor
jou goed voelt dan is het goed.”
“Maar”, zo vragen enkelen zich af, “hoe dicht ligt dat (“alles maar
respecteren”) tegen onverschilligheid aan”. Elie Wiesel (als ik me
goed herinner) heeft eens gezegd dat onverschilligheid erger en
vernietigender is dan de haat. “Als het je niks meer doet dan is alles
geoorloofd”. Met alle gevolgen van dien.
’40 – ’45 ligt al lang achter ons. Maar nog steeds is de oorlog niet
uitgespeeld. Steeds opnieuw speelt de oorlog haar wrede spel met ons
mensen. Ik zie de kindertjes in Syrië op beestachtige wijze slachtoffer
worden van het gifgas. Machteloos krimp mijn hart ineen.
De vraag “Waar was jij?” houdt me scherp. Breng ik de vrede dichter
bij huis of verder weg … ? De vraag “Waar was jij?” brengt me ook bij
God. Ik vertrouw op de belofte van God dat de vrede komt. Mijn bidden
vergelijk ik maar met de navelstreng van de nog-niet-geboren-vrede.
Door die navelstreng stroomt Gods kracht naar me toe dat ik wakker
mag zijn en blijven. “Waar was ik toen … toen ik goedkope kleding
kocht en het nog zo jonge kind meer dan 14 uur hard werkte als een
slaafje. “Waar was ik toen … ik mijn lusten vierde maar blind bleef
voor de lasten.
Op 4 mei sta ik om 20.00 uur twee minuten stil. In stilte omarm ik
de vrede … . Als een kind zo blij. Ik zie uit naar de vrede die meer is
dan geen-oorlog …

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

MEI
4 19:45 uur start stille tocht dodenherdenking bij Laurenstsjerke
12 9:00 uur Oud ijzer actie RV DEO en PC de ponyvriendjes
19 20.00 uur Café Donkerbroek: Open Donkerbroek Single
Darttoernooi.
Inschrijfgeld € 10,-. Aanmelden 0516423250/0630209299
26 19:00 uur Levend tafelvoetbal Opgave in teams van min. 7 pers.
Via jeugdcommissiesvdonkerbroek@gmail.com €5 p.p. incl. consumptie
27 Actief Donkerbroek: Familie wandeltocht
31 14:30 Inloopmiddag Pro-rege Film/Dia’s

Red dieren als berberaapje Musa

www.aap.nl
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HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

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

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

www.postmahoveniers.nl

Een aandeel in elkaar

Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen
www.dundelle.nl / info@dundelle.nl
Mjumsterwei 16
9243
SK Bakkeveen
0516
541493
www.dundelle.nl / info@dundelle.nl
0516 541493

Houthandel
Waskemeer
Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer

Midgetgolf:
18 Midgetgolf:
holes wedstrijdbaan

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

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

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

Vuren hout

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

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

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

Geïmpregneerde planken, kopmaat 16*140 mm,
per meter (op bestelling) .................................. €1,00
(lengtes 3000 / 3600 / 4000 / 5000 mm mogelijk)
Bestellingen of prijsaanvragen per mail naar:
info@handelsondernemingvisser.nl
(Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig)
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Zorgaanbieder Schouder aan
Schouder opent nieuwe locatie
voor dagbesteding
Zorgaanbieder Schouder aan Schouder opent drie nieuwe locaties waarvan twee voor dagbesteding en één voor beschermd
wonen.

De locaties voor dagbesteding bieden diverse activiteiten zoals het
plukken van fruit maar ook het zorgen voor dieren en maken van houtproducten.
Locatie De Cuynder (in Donkerbroek, vlakbij Oosterwolde) is een
kleinschalige tuinderij met bijzondere groente- en fruitgewassen.
Daarnaast is er een boomgaard,
een minicamping en een winkeltje.
De locatie biedt deelnemers afwis-

selende en uiteenlopende mooie
activiteiten zoals het werken in de
kassen, plukken van fruit, zorgen
voor de dieren of werken in het
winkeltje. Bijzonder op de locatie is
het Cuynder-Huys waar deelnemers
in een huiselijke sfeer tot rust kun-

nen komen nadat ze buiten hebben
gewerkt.
Op Tuinderij de Cuynder (Donkerbroek) en locatie Geelbroek (Assen)
kunnen deelnemers terecht voor
diverse activiteiten waarmee ze
invulling geven aan hun dagelijks
leven. Locatie de Bloeierd in Assen
is een kleinschalig wooninitiatief
voor beschermd wonen.
Over Schouder aan Schouder
Schouder aan Schouder is een zorgaanbieder in Noord-Nederland. Ze
biedt o.a. zorg op het gebied van
dagbesteding voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt (op
diverse locaties), beschermd wonen
en begeleiding thuis. Schouder aan
Schouder vindt dat elk mens waardvol en uniek is en recht heeft op een
veilige plek om te wonen en te werken. Schouder aan Schouder heeft
een samenleving voor ogen waarin
iedereen mee telt en mee mag doen.
www.schouderaanschouder.nl
Contact
Meer weten over deze bijzondere
locatie en de mogelijkheden voor
dagbesteding neem dan contact op
met Martijn Kuizenga via 06 - 17
67 81 12.

Verslag van de CPB-vergadering
Op 28 maart jl. was Jantsje Kok van Perron 11 uitgenodigd om
haar nieuwe collectie te showen. Ook Kim van de Kappershop
had zich aangesloten bij het showteam. Het beloofde dus een
bijzondere avond te worden.

Zij opende de vergadering met stil
te staan bij het overlijden van Bep
van de Vosse, jarenlang trouw lid
van onze vereniging. Ze las het
gedichtje van de rouwkaart voor en
we waren even stil met elkaar bij
het overdenken hoe snel alles kan
veranderen.
Hierna was er tijd voor enkel huishoudelijke zaken. Na de mededelingen las Martha het verhaal van de
kleermaakster. Dit zette ons allemaal even weer met beide benen
op de grond. Hoezeer we soms met
uiterlijkheden bezig zijn terwijl we

van rokken en broeken.
Daarna kwamen de mannequins aan
bod. Leden van onze eigen vereniging en onze voormalige zuster vereniging Vrouwen van Nu showden
de collectie. Het was een verademing om de mode geshowd te zien
door gewone normale vrouwen,
waarin we onszelf konden terug
zien. Geen broodmagere modellen
maar allen verschillend en daardoor
een eigen uitstraling en voorkeur
voor een stijl. De één wat kleiner, de
ander groot, de één wat slanker, de
ander stevig gebouwd. Voor elk wat
wils en wat past bij het figuur.
De grote verrassing was wel dat verschillende kledingstukken aan twee
kanten gedragen konden worden.
Afhankelijk van je stemming kan je
er voor kiezen een uitbundig shirt
te dragen of een wat stemmiger. En
dat dan voor de prijs van 1 shirt of
mantel of jurk. Erg handig vonden
de aanwezige dames en ook grappig.
Aan het einde van de kledingpresentatie was er voor iedereen nog een
verrassing van Perron 11.

De voormalige vereniging Vrouwen
van NU in Donkerbroek had ook
een uitnodiging gekregen en we
waren dan ook blij dat ze met grote
getale waren gekomen. De zaal was
mooi gevuld toen voorzitter Martha
Veenstra ons welkom heette.

onze innerlijke eigenschappen zouden moeten hoeden en koesteren.
Hierna was er koffie.
Na de koffie begon waar we voor
gekomen waren. De modeshow.
Jantsje Kok lichtte eerst even wat
dingen uit de nieuwe collectie eruit
waar we op moesten letten, gebruik
van stoffen, kleuren, pasvorm,
details aan schouders en lengtes
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Voorzitter Martha Veenstra bedankte Jantsje Kok en haar medewerkers
voor de boeiende show, de mannequins, de harde werksters achter
de schermen en de mensen van Pro
Rege werden ook hartelijk bedankt
voor hun inspanning. Ze kregen elk
een klein presentje.

De Wijkagent
Basisartikel Babbeltruc
Aanleiding:
De laatste tijd krijgt de politie veel klachten meldingen van verkopers aan de deur
al dan niet met goede bedoelingen. Dit zijn mensen die een pannenset
willen verkopen, een goedkoop energie abonnement etc.
Met enige regelmaat komt het voor dat u aan de voordeur aan de
praat wordt gehouden terwijl een ander via de achterdeur uw huis
binnen gaat om daaruit iets weg te nemen. Het gaat dan vaak om
contant geld / bankpassen / computer apparatuur of zilver en goud.

Kijk uit voor mensen
die met een smoesje binnen
willen komen
Helaas zijn het vaak ouderen zoals u die slachtoffer worden van babbeltrucs. De politie en de gemeente Ooststellingwerf maken zich daar
zorgen over. Oplichters en dieven proberen u van alles op de mouw
spelden met maar één doel: bij u binnenkomen en u iets afhandig
maken. Het kan zijn dat u voelt dat er iets niet in de haak is, maar het
onbeleefd vindt om zo iemand niet te woord te staan of binnen te laten.
Toch … laat nooit onbekenden binnen, hoe onaardig u dit ook vindt.
Oplichters zijn er in alle soorten en maten: van vriendelijk ogend tot
vertrouwenwekkend, van man tot vrouw en van jong tot oud. Kortom:
u kunt ze niet vooraf herkennen. Ze kunnen bij u aanbellen en zich
voorstellen als medewerkers van de thuiszorg of energiebedrijf, of als
nieuwe buur. Ze kunnen u om hulp vragen, bijvoorbeeld geld voor
benzine of een taxi, maar het kan ook zijn dat ze u iets willen aanbieden. Over deze smoesjes hebben ze goed nagedacht en daarom klinken
ze ook vaak geloofwaardig. Laat u echter niet foppen, want ze willen
maar één ding en dat is bij u binnenkomen. Eenmaal binnen zorgt de
dader - soms zijn het er meer - dat u wordt afgeleid en wanneer hij of
zij weer weg is, ontdekt u dat uw bankpas, geld of sieraden verdwenen
zijn.
Wat kunt u het beste doen?
Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de
persoon niet en vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie het is en wat
hij of zij komt doen. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met een kierstandhouder.
Of laat een deurspion in deur zetten. Zo kunt u zien wie er voor de
deur staat zonder uw deur open te doen.
Vraag altijd naar een legitimatiebewijs. Ook als iemand zegt van de
gemeente, een bedrijf of instelling te zijn. Heeft iemand geen legitimatiebewijs bij zich, maak dan een nieuwe afspraak. Vertrouwt u het
niet? Bel dan 112.
Laat nooit zomaar mensen uw huis binnen. Om aan buit te komen
maken sommige dieven gebruik van geweld. Raak dan niet in paniek.
Blijf altijd rustig en probeer met praten de man of vrouw naar buiten
te krijgen. Kijk goed naar de man of vrouw en probeer te onthouden
hoe hij of zij er uit ziet. Zijn ze de deur uit, kijk dan door het raam
waar ze heen lopen. Bel direct 112 en vertel uw verhaal.
Loop nooit met iemand mee naar buiten. Vaak komen dieven met z’n
tweeën. De ene persoon maakt een praatje met u, terwijl de andere uw
huis binnensluipt om uw spullen te stelen.
Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand
via de achterdeur uw huis binnen om uw spullen te stelen.
Uw wijkagent
Filip Bahlmann
Bezoek adres: Groote Singel 7 Oosterwolde.
tel. 0900-8844

Martha besloot de avond met het
gedicht ‘Wees wie je zijn wil’ en
wenste iedereen wel thuis.

Rêstich sitte “net opfalle”. Dêr kinne minsken in foarbyld oan
nimme. Noch in tolve dagen dan komt de drokte oan. Maaitied,
lit maor komme.
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KAPSALON

ELLY
www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s

Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525
06 230699687

Tel. 0516-491203

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

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

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

www.bakkerijvandermolen.nl

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

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

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

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

www.vogelzangtentverhuur.nl
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Een uit de hand gelopen hobby
Verslaggevers zijn wel eens op vakantie, bij deze neemt iemand
anders van de redactie het over, misschien merkt u het wel aan
de manier van schrijven. Het onderwerp blijft gelijk. Ik heb het
dicht bij huis gezocht. Deze persoon is onze huisvriend Ton
van Parera. We zeggen het hem wel eens: Jouw hulp aan andere
mensen loopt weer eens uit de hand.

geworden. Hij heeft er inmiddels
een stuk of zes, in alle maten en
soorten. Eenmaal in de maand tuft
hij naar Noordwijkerhout om met
de band te oefenen. Een optreden
komt er dan ook wel eens van. Het
is wel 180 km maar ook dat ziet Ton
als een hobby, autorijden. Muziek
uit de jaren 60 is wel zijn ding. Een
tweetal keyboards zijn door Ton
inmiddels ook aangeschaft. En via
Youtube is Ton vaak opzoek naar
prachtige muziek.
“Verleden jaar zijn we voor het
eerst met vrienden en vrienden van
vrienden in in elkaars tuinen wezen
muziek maken. Muziek kent geen
grenzen en maakt blij. Dit jaar zal
dit ook zeker een paar maal voor
komen. En er mogen altijd mensen
bij komen. Een hapje en een drankje zelf meenemen en natuurlijk
een instrument als je die bespeelt.
Familie vrienden zijn dan ook zeer
belangrijk wanneer je ouder wordt.”

Ton verteld: “Vanuit Noordwijkerhout kwamen wij mijn vrouw
Gon en ik in Donkerbroek wonen.
Hadden in 1974 het huis aan de
Bovenveld ons plekje gevonden.”
Na een omscholing te Leeuwarden,
kwam Ton als hand en machinaal
onderhoud bankwerker in Appelscha
terecht. Kregen een rijkelui wens,
een zoon en een dochter. En daar
zijn ook kleinkinderen uit voort
gekomen, waar Ton natuurlijk heel
blij mee is.
In 2001 wordt Ton door een hersen-

En je klussen Ton? Want dat loopt
soms ook wel eens uit de hand.
“Tja een zomerhuisje in Leiden en
Krimpen a/d IJssel. In Veendam
geholpen met een schuur te bouwen. De buurman daarvan, vroeg
mij een overkapping te maken waar
een sauna in kwam en opslag. En
de mensen in Donkerbroek weten
ook waar mijn huis woont.” Zegt
hij vaak grappig. Een voorbeeld, wanneer Ton hoort:
“De
“Ik zou daar weleens
mensen
een raam willen hebben!” Staat er al snel een
weten waar
kozijn in de tuin zoals
mijn huis
bij ons, de schrijfster van
woont”
dit verslag. Mantelzorger
hoort ook bij zijn hobby.
Daar zijn de overburen maar
infarct getroffen waarna afkeuring
wat blij mee. Even een visje halen,
in het werk volgde en zijn rijbewijs
bij onze Thijs, samen boodschapjes
werd voor een jaar afgenomen. Dat
doen, optillen wanneer de buurheeft 4 jaar tijd nodig gehad om
vrouw soms haar evenwicht verloredelijk te herstellen. Dan in 2010
ren is, Ton doet dit met alle liefde.
verliest Ton zijn vrouw aan een nare
Klusjes groot en klein daar draait
hersentumor. Samen waren zij 42
deze man zijn hand niet voor om.
jaar getrouwd.
Genieten van het leven, zo af en toe
Ton verteld: “Door familie en je zelf verwennen met een biertje of
vrienden ben ik er weer bovenop een borreltje. Lekker een maaltijd
gekomen en heb de muziek weer koken of naar ons plaatselijk eetopgepakt.” In zijn geboorteplaats huis. Dat is het verhaal over Ton van
zat Ton namelijk toentertijd in een Parera met zijn uit de hand gelopen
band. Zijn gitaar is weer belangrijk hobby.

Gemengd Koor Boyl
behaalt tweede prijs
Het Gemengd Koor Boyl behaalde
zaterdag 7 april een tweede prijs op
het jaarlijkse concours van de Bond
van Friese zangkoren.
Helaas kampte het koor met veel
afwezigen, waardoor het niet op
volle sterkte kon aantreden. Toch
was het resultaat mooi te noemen.
Het koor vertolkte twee nummers
uit het prachtige Magnificat van

Vivaldi. Tijdens het juryberaad zongen alle aanwezigen in het kader
Leeuwarden Culturele Hoofdstad De
Grutste Kanon Fan Fryslân, onder
de bezielende leiding van Hindrik
van der Meer. Met zoveel zangers
in de zaal was dat absoluut een collectief succes van alle aanwezige
koren.
Het Gemengd Koor Boyl, opge-
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richt in 1939, zingt een gevarieerd
4-stemmig repertoire. Het koor
bestaat uit 38 enthousiaste zangers
uit de verre omtrek van Boijl, die
iedere week met veel plezier repeteren en enkele malen per jaar een
concert geven. Leden komen uit de
wijde omtrek van Boijl. Zoals zovele koren kan het koor nog steeds
nieuwe leden / zangers gebruiken.
Repetities op maandagavond 20.00
uur in het Dorpshuis te Boijl.
(Foto: Rob Schwier)

50 jaar
Donkerbroek in het nieuws

Bron: Friese Koerier 8 mei 1968

DeZes Snackjes
Een bord met goudgele patat is niet
echt compleet zonder een snackje
er bij. Staand voor de vitrine van
“Stap es in” lijkt het allemaal zo
lekker en dat maakt kiezen niet
altijd makkelijker. Daarom deze
keer de zes populairste snackjes van
Donkerbroek.
Hamburger
Je kunt hem los bestellen maar het
liefst natuurlijk op een broodje met
saus en uitjes. De hamburger stamt
af van de frikadel, niet te verwarren
met de frikandel, een soort platte
gehaktbal die nog steeds populair is
in Duitsland. Deze werd in Amerika
steeds een stukje platter gemaakt en
de hamburger was geboren.
Frikandel
Deze worst zonder velletje is speciaal gemaakt om te frituren en dat
zorgt ook gelijk voor de karakteristieke look. Het tv-programma “De
keuringsdienst van waarde” zocht
uit wat er in onze oer-Hollandse
snack ging. Hoewel niemand zijn
recept precies prijs geeft kwam
men tot de volgende ingrediënten:
Kippenvlees is samen met varkensvlees het hoofdingrediënt. Dit wordt
aangevuld met kruiden, paneermiddel en uien. Wie liever nog meer
uien in zijn frikandel heeft kan
zijn hart ophalen met een frikandel
speciaal.
Kroket
Heerlijk krokant met een zachte
binnenkant. Met die zachte binnen-

kant begint het allemaal. Eerst word
een bouillon getrokken waar een
ragout van gemaakt wordt. Twee
paneer laagjes er om en hij kan
in de frituur. Maar eigenlijk draait
het voornamelijk om het stukje dat
daarna komt: het op eten.
Kaassoufflé
Met een soufflé heeft de snack weinig te maken: met kaas des te meer.
In het laagje paneermeel en bladerdeeg zit de kaas, die door het
frituren heerlijk warm wordt. Dat
verheft het eten van de kaassoufflé
zonder je mond te verbranden tot
een echte vaardigheid.
Loempia
De naam komt van het Indonesische
woord “lun pia” dat zoveel betekent als zachte pannenkoek. Dat
is namelijk ook wat alle loempia’s
verbind. De vulling loopt zeer uit
een maar bestaat voor het grootste
deel uit groente.
Berenhap
Laten we beginnen met vast te stellen dat er geen beren in de berenhap
zitten. Een berenhap bestaat uit een
gehaktbal en een ui. Beide zijn ze in
plakken, om en om, aan een spies
geregen. En wat voor saus je er ook
bij neemt. Hij is “berenlekker”.
Hij staat nog niet in de top zes maar
komt er wel aan: de eierbal Deze
ambachtelijke snack halen Wietse
en Thea speciaal op bij hun leverancier omdat ze zo vers zijn. Ze
worden met de hand gemaakt en dat
zorgt ervoor dat hij steeds populairder word in ons dorp

Schoorst een april
Vorige maand berichten we
over de schoorsteen die weer
ging roken op de eerste paasdag. Deze dag viel op 1 april en
het initiatief van Een Ambacht
Pracht bleek dan ook een grap
van de redactie. Heeft u staan
te kijken naar de schoorsteen
om de rook te zien? Dan hopen
we dat u er nu om kan lachen.
Verder kunnen we u geruststellen: De berichten in deze
krant berusten allemaal wel op
waarheid.
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Waar: Sportpark Ontwijk
Aanvang: 14.00 tot 16.00 uur
Kosten: € 1,00 – voorverkoop via trainingen

Gezelligheid op straat
tijdens levend ganzenbord
Door de winterse temperatuur en ziekte binnen de organisatie
is het spel noodgedwongen een maand uitgesteld. Wie had kunnen bedenken dat het nu onder zomerse omstandigheden plaats
zou vinden.
Al om 18.15 uur meldden de eerste
kinderen zich bij de start. Om de 3
minuten vertrok een groep deelnemers, nadat ze uitleg hadden gekregen en gedobbeld, met de adressenlijst. Bij een 8-tal adressen kon een
opdracht uitgevoerd worden mits je

het juiste aantal ogen had geworpen. Er waren echter ook een 8-tal
opdrachten die verplicht uitgevoerd
moesten worden. Deze opdrachten
telden mee voor de uiteindelijke
uitslag. Er konden tenslotte prijzen verdient worden. De opdrachten

varieerden van het oplossen tot een
rebus, je kennis over het dorp, het
benoemen van de olympische wintersporten tot het
o e r- H o l l a n d s e
spijker poepen,
was ophangen,
suikerklontjes
stapelen en ring
werpen. Er werd
door de deelnemers
fanatiek

gespeeld. Door het mooie weer
trokken vele buurtbewoners naar
buiten. Tuinstoel erbij, kopje koffie
bij de hand wat wil een mens nog
meer. Geweldig! Hierbij nogmaals
een heel groot compliment voor
de betrokken buurtgenoten van
de Schapendrift, Laurentiusstraat,
Mr. Brunstingweg, Veerhuisweg en
Helmholtstraat. Mede door jullie

inzet was het een zeer geslaagde avond. Bij terugkomst in café
Donkerbroek was er voor alle deelnemers met begeleiders drinken en
een broodje knakworst. Nadat alle
60 kinderen verdeelt over 11 teams
binnen waren konden de punten
worden geteld en de winnaars
bekend gemaakt.
De 3e prijs was voor de dames Silvia
en Evelien de Boer. Een 2e prijs was
voor het team bestaande uit Jochem
Koopmans, Kars en Rimmer
Houwing, Niels en Anouk van der
Wal. De taart, behorende bij de eerste plaats, was voor Daan Gronsveld,
Jenze en Doutzen Heida, Jort, Niels
en Eva Boonstra. Gefeliciteerd!
De organisatie kan terugkijken op
een geslaagde avond. Op naar de
volgende activiteit.

Veel variatie in
combi-sport programma
Nu het seizoen ten einde loopt blikken we terug op het afgelopen jaar.
Het jaar begon heel zen met een
maand Tai Chi. Daarna volgden 2
swingende maanden met Zumba.
Vorig jaar was iedereen ze enthousiast over de basketballessen dat
besloten is om de lessen nogmaals
te volgen.
Tijdens het schrijven van dit stuk
worden de badminton vaardigheden naar een hoger niveau getild.
In mei gaan we onder leiding van
Lenny Veldkamp volleyballen om
goed beslagen ten ijs te verschijnen
op het jaarlijkse buurtenvolleybaltoernooi.
Mocht je mee willen trainen dan is

dat mogelijk. Graag een berichtje
via de Facebook pagina van de combi-sport of contact opnemen met
Elly Oosterhof. In juni sluiten we
het seizoen af met lessen in de kale
duinen maar daarover later meer.
Inmiddels zijn ook de voorbereidingen voor het volgende seizoen
in volle gang. Op het wensenlijstje
van de sporters staat o.a. boksen en
softbal. Daarvoor zijn al de eerste
contacten gelegd met verenigingen
in de omgeving.
Wil je meedoen dan kan dat. Neem
daarvoor contact op met bovengenoemde. Het is ook mogelijk om per
losse module deel te nemen. Meer
informatie hierover is te verkrijgen
via de Facebook pagina of Elly.
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Voor al uw:

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

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

Gerookte vis
Verse vis

Gebakken vis
Zoute haring

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

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

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren
• PVC en isolatie
• Etc.

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

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

Herenweg 132 A, 8435 WZ Donkerbroek
Tel.: 06 22 63 29 26

www.bouwservicedvdwal.nl
info@bouwservicedvdwal.nl
Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden

Hout met FSC keur mogelijk

Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden
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Klein Hoefblad
Latijnse naam: Tussilago Farfara
Fryske namme: Lyts Hoefbled
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want de vorm van het blad heeft de
vorm van een paardenhoef.
De plant bloeit dus zeer vroeg in
het voorjaar met een groot aantal
lintbloemen in een trosje. Hierbij is
het opvallende aan de plant dat de
stengel rondom bezet is met schubben. De stengel wordt ongeveer 25
centimeter lang. Opvallend is tevens
dat het blad tot nu toe ontbreekt.
Dat komt pas boven de grond als de
bloei over is. Als de bloei over is dan
ontstaat een soort pluizen bol vergelijkbaar als bij de paardenbloem.
Door de wind worden deze pluisjes mee genomen en zo vindt ook
de verspreiding plaats want in het
uiteinde van de pluisjes zit een
heel klein zaadje. Die moet wel op
een gunstig plaatsje terecht komen
want de kiemkracht is zeer kort,
zo ongeveer 3 maanden. Ook zijn
er maar enkele zaadjes gevormd
want door de zeer vroege bloeitijd
heeft er maar weinig insectenbezoek plaats gevonden. En wat is dan
een ideale plek voor deze plant? Men
vindt haar vaak op plaatsen waar
iets met de grond gebeurt is dus
lang wegen en bouwterreinen en
soms in slootkanten. Een voorwaarde is wel dat er leem in de grond zit

en vaak is de grond aangevoerd van
elders .In deze losse grond vormt de
plant lange taaie uitlopers die soms
wel een lengte van een paar meter
kunnen bedragen. Voor pas aangebrachte slootkanten een perfect
middel om het talud voor verschuiven te behoeden.
Waar kunnen we de plant vinden
in onze omgeving? Een paar jaar
terug stonden ze in vrij grote aantallen in de slootkant langs de

Stobbepoelweg. De laatste paar jaar
is het daar niet meer waar genomen.
Waar deze foto’s zijn genomen is
langs het pad van de zogenaamde
Kettingsingel in Lippenhuizen en
dat is precies de goede groeiplaats
want dit zandpad is enkele jaren
geleden opgehoogd met leemhoudend zand dat was aangevoerd van
de zandwinplaats Beetsterzwaag.
Foto’s Marga

Dit is wel de eerste bloeier in het
voorjaar, soms al eind januari staat
is ze al in bloei. Maar eerst even over
de naamgeving. De Latijnse naam
Tussilago betekend hoest en slijm
verdrijvend. De plant werd vroeger
in de geneeskunst gebruikt als men
problemen met de luchtwegen had.
De Romeinen gebruikten ze om hun
pijp mee te roken en dat beschouwde men als een genotsmiddel. Het
is niet bekend welk deel van de
plant gebruikt werd en of dat als
een soort drugs ervaren werd. Het
Fafara betekend meel of stuifmeel.
En dan de Fryske namme Lyts hoefblêd, dat is eenvoudig te verklaren

Buxus ziekte

Chinese beshulst
Ilex crenata ‘Dark Green’: Is geschikt voor
hagen tot 1,5 m, bollen en kegelvormen.
Deze lijkt het meest op buxus met klein
donkergroen blad.
Ilex crenata ’Blondie’: Een snelle groeier
met lichtgeel uitlopend blad. Maak hier een
haagje van rondom een vak met vrouwenmantel (Alchemilla) of de gele roos ‘Friesia’.
Ilex crenata ‘Convexa’: Wordt vaak in een
bolvorm gesnoeid. De glanzende blaadjes
staan bol. Plant hier een wolkenhaag van.
Struikkamperfoelie
Lonicera
nitida
‘Maigrun’: Een snelle groeier, lichtgroen
blad. Groeit na een misknip of snoeifout snel
weer dicht.

Bruin blad en zwarte takken in de buxus?
Dan heeft de plant een schimmelziekte.
Deze buxus ziekte verspreidt zich razendsnel.
Aandachtspunten
Je hoeft een aangetaste buxus niet meteen
uit je tuin te bannen. Als je de plant wat
extra aandacht geeft, blijven ze gezond en
zijn ze minder vatbaar voor schimmels.
1. Geef de buxus rondom ruimte, zodat zon
en wind de kans krijgt de plant te drogen
na een regenbui.
2. Zorg dat buxus niet telkens nat gesproeid
wordt; verplaats de beregeningssproeiers.
3. Snoei aangetaste takken weg, ontsmet de
snoeischaar om besmettting te voorkomen. Lees meer bij buxus snoeien.
4. 
Bespuit buxus na het snoeien met een
bestrijdingsmiddel. Voorkom dat de
schimmelsporen verse snoeiwonden
infecteren.
5. Behandel bij een beginnende of minimale
aantasting ook de gezonde buxus in de
buurt met een plantversterkend middel.
Soorten buxus schimmel
Er zijn eigenlijk twee buxusschimmels
actief, die de buxusziekte veroorzaken:
Cylindrocladium en Volutella.
Cylindrocladium: Deze aantasting begint
met zwarte vlekken op het blad. Na enkele
dagen vallen de aangetaste bladeren massaal
af en er ontstaan zwarte strepen op de jonge

Health-Mix, twist plus spray of Topbuxus
Health-mix. Dit was in 2012 één van de winnaars van de Sanoma Tuinawards. Het is een
bruistablet dat je oplost in water. Het werkt
op natuurlijke basis en houdt de buxus fraai
en gezond. Kijk op www.gazonbemesting.nl

twijgen.
Volutella:Deze aantasting begint met bruinverkleuring van de bladeren die daarna
verdorren en tijdelijk aan de plant blijven
hangen. Onderaan de bladeren ontstaan er
bleekroze schimmelsporen.
Buxus ziekte bestrijden
Om de buxus ziekte te voorkomen en te
bestrijden, kun je de planten in het groeiseizoen (van maart tot en met oktober)
elke twee weken bespuiten met topbuxus

Alternatief voor buxus
Wil je niet regelmatig spuiten, kies dan
voor een alternatief. Een plant die sprekend
op buxus lijkt, maar niet gevoelig is voor
buxus ziektes. Buxus alternatieven moeten
dezelfde eigenschappen hebben als buxus.
• wintergroen
• kleinbladig
• goed in vorm te snoeien
• regelmatige groei
• gezond
• op elke grondsoort
• ook in de schaduw
• goed vertakkend

Snoeien en bemesten
De verzorging van de alternatieven is vrij
eenvoudig. Snoei de hagen in juli en eventueel nog een keer eind september. Bollen
en kegels snoei je voor een strakke vorm in
mei, juni en september. Bemest de planten
jaarlijks met buxusmest. Spit voordat je
ze in de grond zet, de aarde goed om. Alle
buxus alternatieven houden niet van natte
voeten. De wortels rotten dan makkelijk
weg. In een pot overleven ze een extreem
strenge winter niet. Zet ze met pot en al
tijdelijk in een schuur als het overdag hard
vriest.
Gertjan Hilarius
Buursterlaan 32 Donkerbroek
www.gazonbemesting.n
Tel. 0657869921
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dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

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

VERKRIJGBAAR BIJ:

U kunt Sanne de Ree, diëtist en
voedingskundige bereiken middels:
Telefoon : 06-30375766
Email : info@sannederee-dietist.nl
Consulten zullen op afspraak
worden gehouden bij
Huisartsenpraktijk Donkerbroek,
Herenweg 43, 8435 WP Donkerbroek

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Voor informatie over:

C
C
C
C

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

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

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek
Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516
Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

POSITIEF OPVOEDEN EN
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT
www.hondenschooljoka.nl

Vakmanschap met passie

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

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

h Renovatie
h Onderhoud
Theo Kamminga

Koelkasten

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

h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk
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Pinksterfeest 316
Van vrijdagavond 18 mei tot en
met maandagochtend 21 mei vindt
de tweede editie van Pinksterfeest
316 plaats aan Ald Duerswâld 4a te
Wijnjewoude. Het thema is dit jaar:
IK BEN! Jezus zegt dat Hij het
brood is dat Leven geeft. Hij zegt:
‘Wie bij Mij komt zal geen honger
meer hebben en wie in Mij gelooft
zal nooit meer dorst hebben’.
We willen in dit Pinksterweekend
samen kijken naar Jezus, het verwachten van Hem en ons samen
keren tot Hem en zo de belofte van
de Heilige Geest ontvangen. Ben jij
erbij?

Programma
Er is een afwisselend programma
voor kinderen, tieners, jongeren
en volwassenen, met workshops,
sprekers en muziek in verschillende samenkomsten, maar ook een
struggle run voor tieners, jongeren
en mannen!
Het kinderprogramma is dit jaar
voor het eerst is opgesplitst:
• Op het Benjaminplein is er kinderoppas 0-4 jaar en een kindertent vanaf 3,5 jaar t/m groep 3 van
de basisschool.
• King Kids is voor groep 4, 5 en 6
van de basisschool.
• Corner Stone is voor groep 7 en 8
van de basisschool.
Het tienerprogramma heet Level-Up
en is voor tieners vanaf de brugklas
t/m 16 jaar. Het jongerenprogramma heet Next-Level en is voor de
17-plussers. Deze laatste 2 starten
vrijdagavond beiden met een film en
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een kampvuuravond.
Het volwassenenprogramma heet
Celebration. Dit begint op vrijdagavond met een samenkomst met
Jelle de Kok en Hadassa Praise
Ureterp.
Op maandag sluiten we Pinksterfeest
316 af met een liefdesmaaltijd en
een gezamenlijke afsluiting op
het veld. Het programma staat op
de website https://www.pinksterfeest316.nl/timetable/.
Kamperen
Kom je meerdere dagen op
Pinksterfeest 316 en ben je op zoek
naar een slaapplek? Rondom het
Pinksterfeestterrein zijn er verschillende campings waar je kunt overnachten.
Voor het eerst is het dit jaar ook mogelijk om op het Pinksterfeestterrein
zelf te overnachten, met gezelligheid en verbondenheid met andere
Pinksterfeestbezoekers en vrijwilligers. Reserveren kan via de site
https://www.pinksterfeest316.nl/
kamperen/.
Vrijwilligers
Pinksterfeest316 is een feest wat we
samen willen bouwen. Heb je zin
om mee te doen? Op de site (https://
www.pinksterfeest316.nl/meewerken-1/) kun je zien op welke plekken je kunt meewerken. Is er een
plek waar jij enthousiast over bent?
Meld je daar direct aan! Switchen
naar een ander team dan vorig jaar
kan natuurlijk ook! Stuur dan een
e-mailbericht naar je teamleider of
naar vrijwilligerspf316@uniteinchrist.nl.
Voor aanvullende informatie kunt u
contact opnemen met:
Daniela Donker, d.donker.pf316@
uniteinchrist.nl, 06-11795777.

3 Provinciën Wandeltocht

Lekker wandelen rond beekdal Koningsdiep
De 3 Provinciën Wandeltocht speelt
zich af in het hart van NoordNederland. Het gebied rond het
punt waar de grenzen van de provincies Friesland, Groningen en
Drenthe bij elkaar komen. Elk jaar
worden de routes in een andere
richting uitgezet.
Zaterdag 12 mei wordt het de 10e
aflevering. Je zult dit jaar kunnen genieten van de prachtige,
natuurlijke omgeving van het
gebied ten westen van Bakkeveen.
Dit is het gebied van beekdal het
Koningsdiep, waar je over de hoge
zandruggen aan weerszijden van het
Koningsdiep loopt en op sommige
punten het water van het “Ald Djip”
aan kunt raken.
Er zijn schitterende routes uitgezet,
deze voeren je voor een deel door
gebieden die anders niet toegankelijk zijn. De routes gaan onder meer
via Wijnjewoude, het Oude Bosch,
Wijnjeterper Skar en Landgoed
De Slotplaats. Je loopt dwars door
kleurrijke weilanden, over landwegen en door bossen. Als de toestand
van de terreinen het toelaat is er
weinig asfalt onderweg. Kortom,
bijzonder afwisselende routes door

het unieke landschap van beekdal
Koningsdiep. Met routes van 5 tot
40 kilometer is er voor iedereen een
geschikte afstand.
Inschrijven doe je via www.3wandel.
nl . Kosten bedragen € 6,-- pp bij
voorinschrijving (en € 7,-- ter plekke). De opbrengst is dit jaar bestemd
voor het goede doel: Hulphond
Nederland.
Voor-inschrijvers mogen eerder

Programma Famillement 2018 bekend

Spilersnocht valt
in de prijzen
Toneelvereniging Spilersnocht ontving bij de viering van het 100 jarig
bestaan van STAF twee mooie nominaties. Ze ontvingen een nominatie
voor de meest bijzondere voorstelling en een voor beste muziek. Deze
ontvingen ze voor de voorstellingen van afgelopen oktober. Hierbij
werd op drie locaties in Donkerbroek eenakters opgevoerd. Naast de
nominaties wist Spilersnocht met 198 punten een tweede plaats in de
wacht te slepen bij part B. (Foto: Spilersnocht)

Het Famillement strijkt zondag
3 juni neer in Leeuwarden. Het
belooft hét grootste evenement op
het gebied van familiegeschiedenis
in Nederland te worden. Op het programma staan lezingen, workshops,
rondleidingen en een informatiemarkt. Sprekers zijn onder anderen Harmen Snel, Els Kloek, Pieter
Winsemius en Maarten Larmuseau.
Nieuw dit jaar zijn de kinderactiviteiten. De organisatie is in handen
van CBG|Centrum voor familiegeschiedenis, Tresoar en Historisch
Centrum Leeuwarden (HCL).
Het
CBG
organiseert
het
Famillement tweejaarlijks met een
regionale partner-organisatie. Dit
jaar vindt de vierde editie plaats in
Leeuwarden, de culturele hoofdstad
van Europa in 2018. Het gratis evenement heeft zowel leken als gevorderden op het terrein van (familie)
geschiedenis veel te bieden.
Focus Friese geschiedenis en
DNA-onderzoek
Op het programma staan lezingen,
workshops, rondleidingen en een
(internationale) informatiemarkt
bij Stadsschouwburg De Harmonie.
Daarnaast zijn er diverse activiteiten bij Tresoar en HCL. Dit jaar is
er speciale aandacht voor Friese
geschiedenis in lezingen over
AlleFriezen.nl, de Sonttol-registers

en de Sailing Letters. Een ander
thema is DNA. In dat kader kan ter
plekke een DNA test worden afgenomen. Genetisch-wetenschapper
Maarten Larmuseau en DNAgenealoog Gerrit Woertman delen
hun kennis over Y-DNA, mt-DNA,
autosomaal DNA en X-DNA en de
samenhang met genealogie. Cisca
Wijmenga van het UMC Groningen
vertelt over het onderzoeksproject
Lifelines waarbij onderzocht wordt
waarom de één ziek wordt en de
ander niet.
Hoogtepunten programma
Een interview met één van de hoofdpersonen uit Verborgen verleden
mag niet ontbreken. Dit jaar vertelt
presentatrice Dieuwertje Blok over
de verrassingen die de zoektocht
naar haar familiegeschiedenis haar
bracht. Archivaris Harmen Snel
praat over het notarieel archief, professor Oscar Gelderblom over Het
Kasboekje van Nederland en Oudminister Pieter Winsemius over het
harde maar meeslepende leven van
een e-sneuper. Ook heeft de organisatie historica Els Kloek weten te
strikken. Haar boek 1001 vrouwen
uit de Nederlandse geschiedenis
werd verkozen tot beste geschiedenisboek aller tijden. Kloek geeft
een kijkje in de keuken van het
immense project.

starten dan mensen die zich ter
plekke nog inschrijven. Bij redelijk
wandelweer worden ca 2500 wandelaars verwacht. Je kunt meedoen als
vriendengroep, sportclub, familie of
bedrijfsteam, maar natuurlijk ook
individueel. Onderweg genieten en
even bijpraten, terwijl je gezond
bezig bent. Start en finish is bij
Dúndelle in Bakkeveen.
Meer info en inschrijven:
www.3wandel.nl
Overige activiteiten
Na het succes van de eerste editie
GenTalks krijgen amateurgenealogen dit jaar opnieuw het podium
om hun kennis én ervaring op
het gebied van familie-historisch
onderzoek te delen. De Nederlandse
Kring voor Joodse Genealogie laat
de Medienedag dit jaar samenvallen
met het Famillement. In dat kader
zijn er diverse activiteiten rondom
het thema Joods Leeuwarden. Ook
worden de Nederlandse Prijs voor
de Genealogie en Dr. De Bruijnprijs
uitgereikt. Verder is het mogelijk
één-op-één vragen te stellen aan
specialisten in expertmeetings of
de stad te ontdekken tijdens een
stadswandeling of praamvaart. Tot
slot kan het publiek de Oldehove
beklimmen en bij HCL en Tresoar
terecht voor diverse tentoonstellingen, filmvertoningen, rondleidingen en kinderactiviteiten.
Het Famillement is een samenwerkingsproject waarin het CBG,
Tresoar en HCL samenwerken
met de Freonen fan de Argiven
yn Fryslân (FAF), de Nederlandse
Genealogische
Vereniging
(NGV) Afdeling Friesland en het
Genealogysk Wurkferbân fan de
Fryske Akademy.
Meer informatie is te vinden op
www.famillement.nl
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Professionele voetverzorging
Gediplomeerd
Aantekening diabetische voet
Pedicure
Aantekening reumatische voet
voetverzorging
Lid Provoet
Alma van der Meulen Voetverzorgingsproducten
Praktijkruimte begane grond
Meester Geertswei 36
Garantie
9241 GL Wijnjewoude
Ook bij u thuis
Cadeaubonnen verkrijgbaar
Behandeling volgens afspraak
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Voor nieuw-, Verbouw
en renoVatie
ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

Telefoon 0516-480895

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

Wij helpen u graag!
Schoterlandseweg 40 • 8413 NB Oudehorne • Tel.: 0513-541214 • info@kuperus.frl • www.kuperus.frl

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

Al 60 jaar bijzonder gewoon!

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

www.devegt.nl

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde
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Finaleplaatsen WK voor Donkerbroekster Gymnasten
Op de Wereldkampioenschappen
Acrogym in Antwerpen, België,
werd in de finale een vierde plaats
behaald door het Jeugd damespaar
Robin Hooijenga en Anna Koster.
Tot aan de laatste oefening bleef het
spannend in de categorie damesparen tot en met 16 jaar, maar uiteindelijk misten de dames het podium
op een haar na. De zestienjarige
Robin uit Oudega en de tienjarige Anna uit Donkerbroek vormen
sinds september 2016 samen een
team bij topsportstichting Acro
Academy als combinatieteam met
SV Donkerbroek, en komen uit in
de jongste leeftijdscategorie van het
In een groot deelnemersveld dat
gedomineerd wordt door toplanden als Rusland, Groot Brittanië,
Israël en Portugal is Nederland als
acrogym-land in opmars. De afgelopen vier WK's is het niet gelukt
een Nederlands damespaar Jeugd in
de finale te krijgen, en nu bereikten Robin & Anna zelfs bijna het
podium.
De Wereldkampioenschappen werden van 4 tot 15 april gehouden in
Antwerpen. De teams uit de jongste
leeftijdscategorie - Jeugd tot 16 jaar
- hebben met deze finales hun WK
afgerond. De komende week is het
de beurt aan de Junioren teams.
Eind volgende week komen dan de
senioren nog op de wedstrijdvloer.
Robin Hooijenga & Anna Koster
(Foto: Jack Welten)
Marten-Lin & Tess
(Foto Martine Hoojienga-Le Duc)

Eerste wedstrijd van
De Kleine Dobber
De eerste wedstrijd van dit nieuwe
seizoen voor hengelsportverening
De Kleine Dobber Donkerbroek
werd op zaterdag 14 april georganiseerd.
Om 6 uur ochtends rijden wij met
9 man (geen dames deze keer)
richting Akkrum. De locatie waar
vandaag gevist zal worden ligt aan
de Wjitteringswei. Hier zijn mooie
visplaatsen aangelegd. Na loting van
de visstekken kon een iedere zijn
stek opbouwen. De ruim aangelegde
stekken bieden ons een comfortabele visplek.
Na het optuigen en uitpeilen wordt
het startsignaal geblazen. De eerste
voerballen plonsen in het water.
Al snel is het duidelijk dat er een
sterke stroom staat. Dit maakt het
niet eenvoudiger, ook is het hier
behoorlijk diep. Algauw wordt er vis
gevangen. Dus er is vis aanwezig!
Echter na verloop van tijd blijkt de
gevangen vis toch wel overwegend
aan de kleine kant te zijn. Wat ontbreekt zijn de grotere vissen.
Een enkeling legt de vaste stok
opzij, en probeert het eens met de

feeder. Echter dat levert ook niet het
gewenste resultaat op. Waar we wel
blij mee zijn is dat het vanochtend
droog is.
Ondertussen is de beroepsscheepsvaart op goed op gang gekomen. De
grote schepen veroorzaken een zeer
sterke stroming in het water, hierdoor is het moeilijk om een goede
voerplek te onderhouden.
Na het het luiden van het eind
signaal wordt de vis gewogen. Met
weegschaal en notitieblok wordt per
deelnemer zijn gevangen vis gewogen. Vandaag waren de vangsten als
teleurstellend ervaren. Uiteindelijk
hebben we wel weer 5 winnaars
kunnen feliciteren.
De vangsten waren als volgt:
Leon Visscher 4470 gram
Jouert Hoekstra 2270 gram
Jan Willem v/d Molen 1270 gram
Piet Douwsma 610 gram
Berend Joustra 590 gram
Jan Rozenberg 510 gram
Gradus Schievink 360 gram
Joop Bolt 290 gram
Gerrit Hoogeveen 200 gram

SV Donkerbroek in nieuwe voetbaltenues
Met dank aan Friso Zekerheid en Café Donkerbroek voetballen de seniorenteams van Zaterdag 1
en Zondag 2 van SV Donkerbroek sinds kort in nieuwe voetbaltenues. Vanuit de club zijn we zeer
blij dat we Friso Zekerheid en Café Donkerbroek meerjarig als sponsor aan de club hebben kunnen
verbinden. We zijn er van overtuigd dat deze nieuwe tenues gaan leiden tot sportieve en zakelijke
successen! Vanuit de club, beide teams en de sponsorcommissie willen we onze dank uitspreken
aan beide sponsoren.
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Verhuur van:

verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

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

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

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

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

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

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

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

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

Herenweg 3 8435 WN Donkerbroek
T: (0516)3 491223
www.frisozekerheid.nl
Herenweg
8435 WN
Donkerbroek

T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl

Openingstijden: maandag 13.00-20.00 uur
dinsdag 9.00-15.00 uur
woensdag 9.00-15.00 uur
donderdag 9.00-15.00 uur
vrijdag 9.00-15.00 uur
zaterdag gesloten

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

Helden met sokken
Ouverture
De voorjaarscompetitie is halverwege. Het is momenteel heerlijk
weer om buiten te sporten. En dan
in teamverband. En het liefst met
nog veel meer sportgenoten om je
heen. Welke sport dan ook. Paps en
mams om je aan te moedigen. Een
coach die de longen uit zijn/haar
lijf schreeuwt om te sturen. Of een
coach die tevreden, non-verbaal, de
prestaties van zijn/ haar team aanschouwt.

Wakker worden
De pupillen C1 en D1 doen mee om
het voorjaarskampioenschap. Kijk
eens naar de stand bij de C1 !!
De D2 en E1 hebben het wat moeilijker, maar de eerste punten verzamelt.
De jonkies van F1 hebben nog geen

punten. Maar Rodenburg staat op de
nominatie om in de return gepakt
te worden. (1e wedstrijd eindigde in
een 7-6 verlies)

(uitgeblust na het kampioenschap
in de zaal?)
Nou ja, er komen nog 3 wedstrijden
om het goed te maken.

Programma
korfbal

De Tinnen Leppel
De senioren 1 doen het nog steeds
erg goed. De 3e positie wordt
gehandhaafd. En dat zal waarschijnlijk ook zo blijven. Een goede partij op ons sportpark Ontwijk tegen
koploper DTL. (De Tinnen Leppel).
Maar de winst was nipt voor de
ploeg uit Hantum. (16-18). Veel
meer senioren 1 te zien op sportpark Ontwijk.

Website
Voor alle kampioensfoto’s, algemene info en rangen en standen en
wat meer naar www.korfbaldonkerbroek.nl .

t/m 3 juni 2018
(Wijzigingen
voorbehouden

Ook de grote steun en toeverlaat
van het vlaggenschip, geheten senioren 2, is te aanschouwen op onze
groene greide. Maar op 1 of andere
manier wil het in de voorjaarsreeks
niet meer gelukken.

Facebookpagina
In de lucht : De Facebookpagina
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroekafdeling-korfbal. Nog sneller info de
wijde wereld in. Like. Delen !!!
10 mei: Lintjo Serie te
Oldeberkoop
15 juni: Rommelmarkt
sv Donkerbroek

Tussenstanden veldcompetitie voorjaar

Korfbaljarigen
in mei
07-05
07-05
07-05
11-05
19-05
20-05
23-05
27-05

Sybrand Jansma
Ilona Feikema
Marten Oosterhof
Rimmer Houwing
Iris de Wit
Marc Kristiaan
Myrthe Postma
Lisa Ausma

Pupillen C1
NKC (N ) C1
Donkerbroek C1
Udiros C2
Vitesse (Be) C2

3
3
3
2

Pupillen D1
De Hoeve/Forward D3
Donkerbroek D1
Kios (R ) D1
Wordt Kwiek D3

3
3
3
3

4
4
4
0

Aspiranten B
Sparta/OWK/Rodenburg B1
Drachten B2
Donkerbroek/ VZK B1
Noordenveld B1

3
2
2
3

6
2
2
0

6
4
2
0

Junioren A
Wordt kwiek A1
Donkerbroek/ VZK A1
Dio A1
Oerterp / VKC A1

3
3
2
2

6
3
1
0

Pupillen D2
UDI D1
Udiros D2
Donkerbroek D2
HHV D2

3
3
3
3

6
4
1
1

Pupillen E1
Noordenveld E2
AVO E5
Donkerbroek E2
Vitesse (Be) E2

3
3
3
3

6
4
1
1

Pupillen F1
Harkema F1
Quick ’21 F1
Rodenburg F1
Donkerbroek F1

3
3
3
3

4
4
4
0

Senioren 1
Koru 1
DTL 1
Donkerbroek/VZK 1
Roreko 1
WSS 1
De Pein 1
TFS 1
DES (N ) 1

10
9
10
10
10
10
9
10

17
16
13
10
9
7
4
2

Senioren 2
OKO/BIES 4
Lintjo 3
LDODK 6
VZK/Donkerbroek 2

2
2
2
2

3
3
1
1

Zaterdag 12 mei:
Donkerbroek C1 – Vitesse C2
Donkerbroek D2 – UDIROS D2
Donkerbroek F1 – Harkema F1
Donkerbroek D1 – Wordt Kwiek D3
Donkerbroek E1 – Vitesse E2
Wordt Kwiek A1 – VZK/D’broek A1
Drachten B2 – VZK/Donkerbroek B1

13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
14.15 uur
14.15 uur
12.30 uur
10.30 uur

Zondag 13 mei :
Lintjo 3 – Donkerbroek/VZK 2
De Pein 1 - Donkerbroek/VZK 1

11.30 uur
14.30 uur

Vrijdag 25 mei:
VZK/Donkerbroek A1 – Dio A1

19.00 uur

Zaterdag 26 mei:
Donkerbroek C1 – Udiros C2
Donkerbroek D2 – HHV D2
Donkerbroek F1 – Rodenburg F1
Donkerbroek D1 – KIOS (R ) D1
Donkerbroek E1 – Noordenveld E2
VZK/Donkerbroek B1 – OWK/Sparta A1

13.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
14.15 uur
14.15 uur
11.00 uur

Zondag 27 mei :
Donkerbroek/VZK 2 – LDODK 6
Donkerbroek/VZK 1 – Koru 1

14.00 uur
15.30 uur

Zaterdag 2 juni:
UDI D1 – Donkerbroek D2
Quick ’21 F1 – Donkerbroek F1
Hoeve/Forward D3 – Donkerbroek D1
AVO E5 – Donkerbroek E1
NKC (N ) C1 – Donkerbroek C1
Oerterp/VKC A1 – VZK/D’broek A1
Noordenveld B2 – VZK/D’broek B1

9.30 uur
9.00 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.30 uur
12.15 uur
13.15 uur

Zondag 3 juni :
Roreko 1 - Donkerbroek/VZK 1
OKO/Bies 2 - Donkerbroek/VZK 2

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

warm/koud buffet,
bbq,
koffietafels,
bittergarnituren
n
Laat u vrijblijve

d informeren!

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

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

BOONSTRA

