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Familie fietstocht brengt deelnemers richting
Duurswouderheide en Weinterper Skar
Zondag 12 juni werd voor het eerst na drie jaar weer een familiefietstocht georganiseerd. Anneke Donker had weer mooie
tochten uitgezet van respectievelijk 20, 30 en 40 km. Ongeveer
65 deelnemers stapten bij Cafe Donkerbroek op de fiets.
De gevarieerde route ging deze
keer via het Bovenveld richting Blauwe bos. Via Haulerwijk
richting Bakkeveen en daarna de
Duurswouderheide. Aangekomen
bij het parkeerterrein bij het kerkje
van Duurswoude kon met genieten
van een ijsje van ijsboerderij de
Haan. Daarna koos je voor de lange
of korte route. De lange route voerde langs Ureterp, Opperhoudmare
en de Weinterper Skar. Alle routes kwamen weer uit op de Leidijk
en de Schapendrift richting cafe
Donkerbroek. Het zonnetje en de
wind zorgden voor een heerlijke
fietsmiddag in de natuur. De organisatie kreeg na afloop veel complimenten voor de mooie routes. Weer
op het startpunt aangekomen kon
met met een verkoelend drankje
nog even op het terras nagenieten.

brug. U snapt dat het noodzakelijk
is dat de deelnemers in het bezit
moeten zijn van een zwemdiploma.
We adviseren de deelnemers ook
waterschoenen te dragen. Daarnaast
zien we graag dat er een ouder/
begeleider bij de kinderen is. Een
paar extra helpende handjes komt
altijd van pas. De jeugd kan vrij
deelnemen.

nen waarvan minimaal 3 dames.
Je kunt je opgeven tot 1 augustus.
Deelname bedraagt 7,50 per team.

Buitenvolleybaltoernooi
Het volleybaltoernooi staat gepland
op 27 augustus. We beginnen om
13.00 uur en streven ernaar rond
de klok van 5 af te kunnen ronden.
Een team bestaat uit 6 perso-

Activiteit voor de kinderen
In de herfst komt de meest populaire activiteit terug van de afgelopen jaren. Zelf maar bedenken
welke dat was. Je kunt kiezen
uit: Vossenjacht, Douanespel,
Veel
of
Levend
activiteiten Lasergamen
Ganzenbord. Al enig idee wat
in de zomer- de meest populaire activiteit
maanden
voor de basisschooljeugd was?
Nee? Ik verklap nog niets. Later
meer. Oh ja, we hebben 5 november vastgelegd. Schrijven jullie het
ook vast in je agenda?
Leden Actief Donkerbroek
Helaas hebben we afscheid genomen van twee van onze leden. Het
was voor Marjan en Evert tijd om
het stokje over te dragen. Lijkt het
je leuk om betrokken te zijn bij één
of meerdere activiteiten of heb je
zelf een sportief idee voor de dorpsgenoten schroom dan niet en laat
het ons weten.

Suppen
Een week voor de zomervakantie
begint voor de leerlingen van het
basisonderwijs kunnen ze zich lekker uitleven op de vaart met suppen.
Op vrijdag 8 juli laten we om 14.30
uur de supboards te water ter hoogte van de Koopmans Welvaartdraai.
In het dorp beter bekend als de fiets-

Eindelijk weer een uitje...
17 dames van “Vrouwen op Weg” gingen 31 mei jl. op weg naar
Ossenzijl. Daar stond met de “Silvia” van het rondvaartbedrijf
Tiemen Vaartjes een vaartocht door de Weerribben gepland.
Een speciaal gebouwde platbodem
voer ons door kleine en ondiepe
slootjes waar soortgelijke of grotere rondvaartboten niet mogen of
kunnen komen. We voeren dwars
door riet- en hooilanden en moerasbossen. Dit alles met enthousiaste verhalen van Tiemen Vaartjes
over alles wat in deze omgeving
leeft en werkt. Elke meter grond
is in de Weerribben door de mens
gemaakt. Door het winnen van turf
veranderde het landschap in een
zompig gebied met waardevolle
moerasnatuur. Kraamkamer van de
otter die echter ook een grote rover/
jager is waardoor veel jong grut de
dupe wordt. Veel vogels en vissen
verdwijnen hierdoor. Waterzuring,
watermunt, lissen, dotters, wollegras en prachtige waterlelies kregen
we te zien. Ook heel veel waterjuffers en libellen zweefden over het
water. Halverwege de tocht kregen
we koffie en een rietsniederslunch
(2 broodjes, krentenbol en mandarijn). Weer terug in het botenhuis
wilden we gezellig koffiedrinken
in het restaurant. Jammer genoeg
wegens personeelsgebrek (hier dus
ook!!!) gesloten. Dan maar naar de

Je kunt je opgeven door een mail
te sturen naar: actiefdonkerbroek@
gmail.com We ontvangen dan graag
je teamnaam, naam van de contactpersoon met telefoonnummer.
Via de contactpersoon ontvangen
de teams de wedstrijdgegevens en
reglement etc.

camping ernaast die een restaurant
bleek te bezitten mét personeel. We
besloten via een toeristische route

weer naar huis te rijden. Een paar
leden wilden graag thuis eten en
de rest verzamelde zich om 17.00
uur in ons plaatselijk Witte Huis.
Hier genoten we nog van uitstekend
eten en gingen voldaan en tevreden
daarna huiswaarts.

Samen feesten
In het eerste weekend van juli is
er na twee corona-jaren weer het
HD tentfeest. Velen kijken er naar
uit. Weer twee avonden van samen
feesten. Elkaar ontmoeten, dansen en gek doen. En wellicht een
paar biertjes te veel. Veel dorpen
op het platteland kennen een traditie van tentfeesten. Veel van deze
feesten vinden in het voorjaar en
in de maanden september en oktober plaats. Er is een grote behoefte
om elk jaar in ons dorp een groot
feest te hebben. Natuurlijk zijn er
ook dorpsgenoten die zeggen dat er
ergere dingen zijn als een paar jaar
geen feest. Toch is een tentfeest voor
veel jongeren de ontdekking van
iets anders. Iets betekenisvols dat
voortkomt uit het “platte” genot van
samen dansen, nieuwe muziek ontdekken in een volgepakte tent. Bier
drinken uit plastic bekers, flirten en
een warme hap halen bij de snackwagen. Jongeren maar mogelijk ook
ouderen die een pilletje nemen om
beter te kunnen feesten. Maar vooral
zijn het meisjes en jongens die om
elkaar heen draaien. Prille liefdes
ontstaan in een volle en warme tent
met een sterke dampende bierlucht.
Maar ook ouderen in ons dorp genieten van het feest. Elkaar ontmoeten
en nog even stoer en gek doen. Even
één of twee avonden in het jaar
samen ontspannen en na afloop wat
“wankel” naar huis te gaan. De tentfeesten in de dorpen hebben voor
jongeren een extra betekenis nu
de discotheken zijn verdwenen. Ze
kunnen in het weekend samen uit.
Zo trekken jongeren van tent naar
tent. En daar is niets nieuws onder
de zon. Dat deden vele ouderen en
voorouders ook al. Het waren gelegenheden waar jongens en meisjes
elkaar konden ontmoeten. Gelukkig
zijn er mensen in ons dorp die elk
jaar het tentfeest willen organiseren. En dat is geen kleinigheid. Er
komt veel bij kijken want er moet
veel worden geregeld. Vergunningen
verleend door de overheid zijn
nodig. Allerlei veiligheidswaarborgen worden gevraagd. Een heel team
wordt gevormd die ervoor zorgen
dat de avonden goed verlopen. En
dan hopen dat er geen vervelende
dingen gebeuren als vechtpartijen
en ongelukken. Op de organisatie
rust deze dagen een zware taak
om alles in goede banen te leiden. Laten we hopen dat vervelende
dingen wegblijven. Dat vrijwilligers
hun werk met plezier kunnen doen.
Samenvattend kunnen we zeggen
dat wij als dorpsgenoten samen kunnen zorgen voor een goed verloop.
Het is en blijft een feest en daar
hoort geen narigheid bij. Dan zijn er
volgende jaar weer de vrijwilligers
die hun schouders er onder zetten
en is het feest een volgend jaar al
bijna gegarandeerd. De klokkenluider proost op een fijn en veilig feest.
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Voor het verzorgen van

UITVAARTEN EN CREMATIES
kunt u een beroep doen op

Zomer Nachtdravers
Zaterdag 2 juli 2022

DRAAGT ELKANDERS
LASTEN
UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK
T. Oldersma, voorzitter
06 12890809
J. D. Klooster, secretaris
0516 491791
J. Baron, beheerder aula
0516 491958

10.00 - 11.30: Koffie drinken 70+ers
14.00 - 18.00
Zomerterras
Inclusief muziek, eten en
drinken. Kom lekker genieten
op ons zomerse terras.
14.00 - 17.00
70m lange stormbaan!
Deelnemen op eigen risico
vanaf 12 jaar. Opgave voor 24
juni in groepjes van 5 pers.
via: nachtdravers@gmail.com

Donkerbroek
vlaggen
te koop bij
bloemenhuis:

Voor informatie en adreswijziging kunt u
terecht via ons secretariaat: secr.del@gmail.com

BODE:
Mevr. Erna Jansen
tel. 0512-539898, mob. 06-30389594

Nog geen lid?
Meld u aan via
donkerbroek.nl/
dorpsbelang
facebook.com/
dorpsbelangdonkerbroek
instagram.com/
dorpsbelang_donkerbroek

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Locatie:
Evenemententerrein

Voor informatie over:

❆
❆
❆
❆

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

kunt u contact opnemen met:
dhr. M. Draaistra, Bovenweg 31, 8435 VT Donkerbroek, tel. 06-30467876

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Uitvaart
de Roos
aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek
www.uitvaartzorganja.nl - Telefoon 06 538 656 66
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Spetterend jubileumconcert

leuke gesprekken met oud leden en
andere gasten. Dit ging nog tot in de
late uurtjes door.
Hier was ook de fototentoonstelling met allerlei foto’s door de jaren
heen te zien, prachtig en voor iedereen wel een herkenning van oja, dat
hadden we toen en herken je deze
mensen nog en weet je nog dat?

Stichting Dorpskrant Donkerbroek

E-mail:

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

Al met al was het een geslaagde
dag voor de leden van de Bazuin
en op naar de volgende honderd
jaar! Mocht het bij u/jou zijn gaan
kriebelen om weer muziek te maken
of dit te leren, dan bent u van harte
welkom tijdens onze repetitie avond
op maandag in Pro Rege om 19:45
uur.

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
23 september
Kopij inleveren kan t/m
18 september

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 18 september 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.

Op zaterdag 21 mei jl. heeft de Bazuin haar eeuwfeest gevierd
met een spetterend jubileumconcert, compleet met vuurwerk.
De band is opgericht op 1 april 1922.
De band, onder leiding van dirigent Dirk Vincken begon in een
mooi gevulde Sintrumtsjerke met
a Brand new day, dit stond als een
huis en bepaalde de sfeer voor de
avond, daarna werd het vaandellied
“Eens als de Bazuinen klinken” in
een koraalbewerking gespeeld.
Het was een gevarieerd programma

met muziek door de jaren heen.
Van elk genre werd er wat gespeeld,
van musical tot pop en van filmmuziek tot een mooie koraalbewerking.
Speciale gast was deze avond Iris
Kroes, harpiste en zangeres, zij won
in 2012 TVOH. Een mooie aanvulling voor dit concert, zij bracht een
solowerk en deed drie liedjes samen
met de Bazuin.

Onlangs heeft Geert Mulder afscheid genomen als voorzitter
van de “Stichting Ontwijk”. Geert heeft 34 jaar zitting gehad
in het bestuur. De vacature die ontstond, wordt ingevuld door
Eric Veerenhuis. De voorzittershamer wordt nu gehanteerd
door Dolf vd Stouwe.

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.

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

te Donkerbroek toen in de volksmond de naam van “wandelbos”.
Het gaf veel deining in Donkerbroek
dat de bossen zouden verdwijnen. De
bomen waren gemerkt en alles was
in kleine percelen verdeeld, zodat
vele kopers aan bod konden komen.
Dat ging enkele vooraanstaande
dorpsgenoten zo zeer ter harte, dat
zij besloten de “VERENIGING TOT
BEHOUD VAN NATUURSCHOON
VOOR
DONKERBROEK
EN
OMGEVING” op te richten. Het
gebouw “Ontwijk”, de bossen en
landbouwgronden, strekkende tot
het Tjongerkanaal werden aangekocht.
Het bestuur heeft aanvankelijk veel
zorgen gehad om één en ander rendabel te maken. De moeilijke dertiger jaren waren daar de oorzaak
van. Men heeft nog wel eens met de
gedachte gespeeld het bos als recreatie object te exploiteren, inclusief
het gebouw. Daarom is in de beginjaren ook een doolhof aangelegd.
Dit werd echter zo’n kostbare zaak,
zodat in 1954 het grootste gedeelte
weer werd gerooid. Er moest elk
jaar met de hand ongeveer 1 KM
heg geknipt worden. Het is toen
een speelweide met een zandbak
geworden.

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.

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

Na het officiële gedeelte was het
tijd voor de afterparty, een hapje en
drankjes stonden klaar en er waren

Evert Kamminga, sectieleider van
het slagwerk, werd benoemd tot
erelid.

Stichting Ontwijk ondergaat bestuurswisseling

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

DOKTERSWACHT

Voor Evert Kamminga, sectieleider
van het slagwerk was het zeker een
geslaagde avond, hij werd benoemd
tot erelid voor zijn jarenlang trouwe
lidmaatschap. Hij kreeg een oorkonde en een mooi bos bloemen.
Een totale verrassing voor de trotse
Evert. Lady speaker deze avond was
Heleen Talman.

De “Stichting Ontwijk” is in 1980
opgericht en voortgekomen uit
de “Vereniging tot behoud van
Natuurschoon” De voorzitter van
destijds dhr. Jacob Heida, die in
1980 is afgetreden, heeft bij zijn
afscheid een aantal gegevens opgetekend over de geschiedenis van het
landgoed “Ontwijk” waarvan wij u
graag kennis geven.

In 1928 werd het landgoed
“ONTWIJK” te koop aangeboden.
Het waren landerijen en bossen.
Het was verpacht als boerderij aan
Aitze Bouma. Voor die tijd was het
een vrij grote boerderij. Er waren
ook hooilanden bij op het West
van Donkerbroek, gelegen aan het
Tjongerkanaal. Dit land werd door
Bouma gekocht. De bossen hadden

Tijdens de RUILVERKAVELING
“TJONGERVALLEI” kwamen er veel
veranderingen. De meeste landbouwgronden werden verkocht.
Het Sportterrein en grond voor de
rondweg wordt verkocht aan de
Gemeente. Het bosgebied wordt uitgebreid met naastgelegen bos en
heide. Door deze transacties raakt
de Vereniging enigszins uit de geldzorgen. Toch is het nog moeilijk
de exploitatie rond te krijgen. Het
onderhoud aan de bossen wordt
steeds duurder en het hout brengt
maar weinig op.
De vijf mensen die bij de aankoop, de “VER. tot behoud van
NATUURSCHOON”
oprichten,
waren: M.O. Meek voorzitter, W.W.

Teijema penningmeester, W.H.
Gorter, H. Meek en E.J. Dokter.
Van deze mensen is W.H. Gorter de
langstlevende geweest. Nog voor
zijn sterven heeft het Bestuur kunnen regelen dat de bossen werden
verkocht aan Staats Bosbeheer. Dit
vond plaats in 1969. Hiermede werd
voldaan aan de wens van de oprichters om het bos te behouden voor
het dorp Donkerbroek.
Nog kan worden vermeld dat in
1953 het vennetje is uitgediept door
de bevolking van Donkerbroek.
Vooral op zaterdagen waren vele
tientallen aanwezig. Voorheen was
er wel eens turf gegraven en dat is
het begin geweest van het ontstaan
van de vijver.
In 1980 wordt huize “ONTWIJK”
verkocht aan E. Posthumus, aannemer te Oosterwolde. Deze had
de bedoeling het gebouw te restaureren.
De op 13 dec 1980 ontbonden “Ver
tot behoud van Natuurschoon”
en de op die datum opgerichte
“STICHTING ONTWIJK” heeft als
onroerend goed dan nog in haar
bezit:
- Een stukje bos waarin de gedenksteen staat.
- De in 1971 aangekochte ijsbaan.
De “Stichting Ontwijk” heeft als
doel de uit het vermogen vrijkomende inkomsten te besteden aan
aanvragen voor het behoud van
natuurschoon, culturele, geestelijke, sportieve en recreatieve uitingen
in Donkerbroek.
Het bestuur van de stichting bestaat
uit de volgende personen:
Dolf van der Stouwe, voorzitter
Wietske ten Wolde, secretaresse
Frits Boerrigter, penningmeester
Lenie Veldkamp, lid
Matsje Donker, lid
Jan de Boer, lid
Eric Veerenhuis, lid
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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
Telefoon 0516-480895
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Autobedrijf Verlaan
Uw auto op de 1e plaats

Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van
auto’s en brommobielen
Donkerbroek - T 0516 49 12 66
www.verlaan.nl

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

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

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

Al 60 jaar bijzonder gewoon!
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Eerste prijs voor Excelsior op
muziekfestival Schiermonnikoog

DORPSAGENDA
JUNI
25 Dorpshuis: Bingo zaal open 19.00 uur - aanvang Bingo 20.00
uur, aanmelden: dorpshuis.donkerbroek@gmail.com
30 14:00-16:00 Pro Rege: Inloopmiddag – Bingo

JULI
1-3
8
17
28

HD TENTFEEST!
Actief Donkerbroek: Suppen op de vaart
16:00 Café Donkerbroek: Playbackshow (opgeven voor 10 Juli)
14:00-16:00 Pro Rege: Inloopmiddag – Spelletjes

AUGUSTUS
25 14:00-16:00 Pro Rege: Inloopmiddag – Spelletjes
27 Actief Donkerbroek: Buitenvolleybaltoernooi

SEPTEMBER
29 14:00-16:00 Pro Rege: Inloopmiddag – Uitstapje

Garage Sale Donkerbroek
zaterdag 10 september
Op zaterdag 12 juni deed muziekvereniging Excelsior mee aan
het 63e muziekfestival op Schiermonnikoog. Zij zouden al
meedoen in 2020, maar toen gooide corona roet in het eten en
werd het muziekfestijn een jaar uitgesteld, om vervolgens met
nóg een jaar uitgesteld te worden.
Uitstel bleek echter geen afstel:
vorige week zaterdag was het dan
zover. Een enkeling was al op het
eiland aanwezig, maar de meerderheid vertrok deze dag in alle vroegte
(’s morgens om 5.00 uur verzamelen in Donkerbroek) naar het Friese
(of was het nou Groningse? De
makers van de geografische schoolkaarten zijn het er niet over eens)
Waddeneiland.
Op de boot, die om 6.30 uur vertrok,
kon nog even een oogje dichtgeknepen worden ter voorbereiding
op “het moment”. Er was ook een
heuse “crew” aanwezig, die de bla-

zers en slagwerkers een hoop zorgen uit handen nam. Dit werd door
een ieder zeer gewaardeerd!
Om 9.00 uur werd er verzameld
bij de brandweerkazerne, waar een
Fotoshoot plaatsvond, bij de opgekalefaterde kar. De instrumentenkar
is onlangs namelijk helemaal opgeknapt en doet niet onder voor de
wagen van een professionele band.
Hierna moest er gestemd en ingespeeld worden en om 10.00 uur
mochten de muzikanten aan de jury
laten horen waar zij al bijna drie jaar
mee bezig waren: het muziekstuk
“Queen of the Dolomites”. Rond het

middaguur gingen in muziekkoepel
“het Beukennootje” alle remmen
los (er bestond geen piano, mezzoforte o.i.d. meer) en werd er een
feestelijk (en luid) optreden van een
kwartier gegeven door de korpsleden uit Donkerbroek. Zo was in één
keer alle spanning van het officiële
gedeelte uit de lucht.
De jury bleek erg onder de indruk
van wat zij gehoord hadden en
beloonde Excelsior met een eerste
prijs! Tevreden werd er geproost
en gezamenlijk gegeten. De meeste
leden bleven overnachten in een
kampeerboerderij, waar de muziek
volgens ingewijden voortgezet werd
met nachtelijke snurkconcerten. Of
er een bonte avond plaats heeft
gevonden is niet bekend gemaakt.
Foto’s: Tjalling Kaastra

Zoals jullie wellicht weten is dit de laatste krant voor de zomerstop van de dorpskrant en gaat de redactie genieten van hun
welverdiende vakantie. Hierdoor zullen er geen artikelen meer
geplaatst worden omtrent de Garage Sale.

De eerstvolgende Op é Hichte zal
uitgebracht worden in september,
wanneer de Sale al plaats heeft
gevonden. Daarom wil ik toch nog
graag de gelegenheid pakken om
het onder de aandacht te brengen
in deze krant.
Je zal er vast nog niet aandenken of
mee bezig zijn en met je gedachten
lekker bij de aankomende zomervakantie zitten en groot gelijk heb je,
maar mocht je nu al weten dat je
mee wilt doen aan de Garage Sale
van zaterdag 10 september, geef
je dan alvast op onder het bericht
aanmelden op Facebook of door
een mail te sturen naar garagesaledonkerbroek@gmail.com. Zet in
je bericht je straatnaam en huisnummer. Misschien dat je door alle
vakantie drukte het straks vergeet te
doen en ben je te laat. Opgeven kan
t/m woensdag 31 augustus, de eerste week wanneer de kinderen weer
naar school moeten. Je mag mij
ook altijd persoonlijk een berichtje
doen, aanspreken of doe een briefje
bij mij door de bus (Wemerstraat
26).

Feestelijk midzomerconcert
Het veelzijdige vrouwenkoor Femmes Vocales geeft op zaterdag 25
juni een zomeravondconcert in de
Witte Kerk in Hemrik. Het koor
ziet ernaar uit om in dit eerste
concert sinds lange tijd weer een
grote diversiteit aan repertoire te
laten horen.
Ze brengen werken van Thomas
Morely (renaissance) en Edvard
Grieg (romantiek), maar ook
sfeervolle hedendaagse composities van onder andere John Rutter

en Dan Forrest. Religieuze en
wereldlijke muziek wisselen elkaar
af. Natuurlijk ontbreken op deze
zomeravond de vrolijke noten niet,
zoals onder anderen een koorgrapje
van Mozart.
Het koor staat al sinds de oprichting van “De Femmes” onder leiding van Claartje van Dokkum, die
met haar bevlogen directie garant
staat voor zowel sfeer als vrolijkheid. Zij vertelt ook iets over de
achtergrond van de gezongen wer-

ken. Professioneel begeleider Fedde
Tuinstra zorgt met zijn prachtige
pianospel voor de begeleiding.
Het concert begint om 20.00 uur.
Entree: € 10,-. Jeugd tot 18 jaar
€ 5,-. Wilt u zeker zijn van een
plek, reserveer dan via: femmesvocales.reservering@gmail.com. Meer
informatie: 06-22055397.
Femmes Vocales is één van de vele
activiteiten uit het aanbod van
Stichting Muziek en Meer ‘Ars
Musica’. Voor meer informatie www.
arsmusica.nu en kies vervolgens
onder lessen voor koor.

Ik zal nu door middel van andere
kanalen en media zoveel mogelijk aandacht geven aan de Sale.
Ik zal weer op de site meuk is
leuk een aankondig zetten, in de
online uitagenda van alle dagbladen
in het noorden ga ik een stukje
zetten en ik hoop dat de Nieuwe
Ooststellingwerver weer een artikel wil plaatsen. Verder zal er op
Facebook en Instagram geregeld
een update en vorderingen geplaatst
worden die te maken hebben met de
Garage Sale. Heb je Facebook maar
ben je nog niet lid van de groep,
meld je vandaag dan nog even aan
om niks te missen. Vergeten jullie niet Garage Sale Donkerbroek

ook te volgen op Instagram. Hierop
worden ook zoveel mogelijk updates
geplaatst.
Ik wens jullie allemaal een hele fijne
zomervakantie en zie jullie aanmeldingen graag tegemoet.
Groetjes Annelies
Garage Sale Donkerbroek
E-mail:
garagesaledonkerbroek@gmail.com
Facebook: Garage Sale Donkerbroek
Instagram:
@garagesaledonkerbroek

BROEKJES
Voor al uw rouw- en bruidsarrangementen: Decora Bloembindsters, Aafje Rooks, tel. 06-22901770 en Sietske
Kamminga, tel. 06-80060357, www.
decorabloembindsters.jouwweb.nl
Voetfirst Verlaan, gediplomeerd Pedicure, Wilma Verlaan, Herenweg
39, Donkerbroek, tel.: 0516-426068,
lid Provoet. Behandeling volgens afspraak
Sokkengaren, ritsen, elastiek, naaimachinegaren e.d. bij Meubelstoffeerderij Visser Haulerwijk
Voor al uw rouw- en bruidsarrangementen: Decora Bloembindsters, Aafje Rooks, tel. 06-22901770 en Sietske
Kamminga, tel. 06-80060357, www.
decorabloembindsters.jouwweb.nl
Geboorte-, trouw- jubileum-, of verhuiskaart? BVK grafisch vormgever
heeft heel veel keus. Sl. de Bruïneweg
6a in Haulerwijk, tel. 06-20060378 of
kijk alvast op www.bvkvormgever.nl
Voetenbankjes/hockers in vele soorten en maten, voor binnen en buiten.
Meubelstoffeerderij Visser, Haulerwijk
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Heeft u
iets
te vieren?
„Stap es in”

www.postmahoveniers.nl

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

Hartenrijk

warm/koud buffet,
bbq,
koffietafels,
bittergarnituren

Bovenweg 6
Donkerbroek
www.hartenrijk.nl

[ psychosociale therapie ] [ EMDR ] [ wandeltherapie & hiking ]
[ therapie bij trauma, rouw & verlies ] [ paardencoaching ]

nd informeren!

Laat u vrijblijve

WIETSE EN THEA FABER

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek
POSITIEF OPVOEDEN EN
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT
www.hondenschooljoka.nl

Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

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

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

SP :

VERKOOP & REPARATIE
Specialist in Wassen - Drogen
Koelen - Inbouwapparatuur
Merkebuorren 46
9241 GG Wijnjewoude
Telefoon: (0516) 48 18 92

Alleen op afspraak geopend!
Betrouwbaar, betrokken en deskundig
Betrouwbaar,
endeskundig
deskundig
Betrouwbaar, betrokken
betrokken en
Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

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

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

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

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

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

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

T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

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

prdejong.nl

Vakmanschap met passie
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School in Waskemeer. Die reageerde
bijzonder enthousiast en ging gelijk
met me mee. Nadien vergeet je het
niet meer.
De plant heeft een vierkante stengel die sterk behaard is. De gehele
stengel en blad heeft veel gelijkenis op het blad en stengel van de
brandnetel. Maar de plant is daar
geen familie van. Ze behoort tot de
lipbloemigen.
De bloem is donker paars gestippeld
en zit rondom aan de stengel en de
bloeitijd is van juni tot augustus.
Deze wordt druk bezocht door allerlei insectensoorten. De bloeitijd is
van juni tot in september. Ze kan tot
wel een meter hoog worden en de
vermeerdering vindt vooral plaats
door uitlopers en in mindere mate
door de verspreiding van zaad. Al
aangegeven dat het blad op het blad
van de brandnetel lijkt, maar ook de
vierkante stengel die sterk behaard
is heeft er veel van weg.

Een zeer fraaie bloeiende plant,
waarvan de bloeiwijze doet denken
aan de orchidee, maar daar later iets
meer over. Eerst iets over de standplaats van deze soort. Men kan hem
vinden in de randen van het voedselrijke eikenberkenbos. Ook wel in
bosranden die op zichzelf staan. De
Latijnse naam Silvatica geeft al aan

dat de bos bewonend is. Wel moet
het oud en liefst een beetje vochtig
zijn. Ik vond een rijke vindplaats in
het beekdal van het Koningsdiep.
Maar bij de eerste vondst kon ik
de plant niet op naam brengen. De
hulp in geroepen van een uitstekende plantenkenner wijlen Meester
Houtsma van de Willlem Kroese

Ook bij kneuzing van blad en stengel komt er een onaangename geur
vrij. Nu is er nog een familielid van
de bosandoorn en dat is de moerasandoorn. Die heeft wel veel gelijkenis met deze soort maar de bloeiwijze is lang niet zo kleurrijk en
de naam zegt het al de standplaats
is in een zeer natte omgeving. Ik
vond de soort vaak in natuurgebied
De Deelen. Tegenwoordig zijn er
gekweekte planten in tuincentrums
te krijgen.

Zomeravondconcert Excelsior

Op dinsdag avond 21 juni klonken rond 19:30 uur nabij het
toiletgebouw van de turfroute ineens de muzikale klanken van
muziekvereniging Excelsior.

Draag bij aan
een toekomst
zonder MS

Stap es In vernieuwd

Van 27 juni t/m 2 juli 2022 is de landelijke huis-aan-huis collecte van
het Nationaal MS Fonds. Duizenden
collectevrijwilligers gaan langs de
deuren of komen online in actie
voor de strijd tegen MS (multiple
sclerose). Draag bij aan onderzoek
naar deze zenuwslopende ziekte en
geef aan de collectant!

Afgelopen week was Eethuis Stap Es In gesloten. In eerste instantie was
het niet duidelijk waarom. Er waren zelfs al mensen die dachten dat
Wietse en Thea er mee waren gestopt. Niets was minder waar de deur
is weer open en er is een nieuwe vloer van kunststof gelegd. Ook komt
er een nieuwe snackfrituur. De frituur die er staat stamt uit de tijd van
de familie Cats. Die ooit begonnen zijn met de snackbar. Tijdens het
drukken van deze krant zijn de nieuwe bakken geplaatst. Ook zal er
binnenkort een nieuw plafond, een nieuwe kast en nieuwe inpakbalie
geplaatst worden. Deze worden gemaakt door Wood Legacy.

Collectant gemist?
Doneer online via www.nationaalmsfonds.nl of maak je donatie
over op NL 92 INGB 000000 5057.
Wil je zelf in actie komen? Maak
dan een digitale collectebus aan op
www.digicollect.nationaalmsfonds.
nl en begin direct met online collecteren.

Opbrengst is hard nodig
Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Onderzoekers weten nog niet
waardoor MS veroorzaakt wordt en
hoe het genezen kan worden. Met
de opbrengst van de collecte investeert het fonds o.a. in innovatieve
onderzoeken om betere behandelmethoden te kunnen vinden.

Dit betrof het zomeravondconcert. Het toestromende publiek
werd getrakteerd op onder andere
een Abba medley, leef van André
Hazes en Hello Mary Lou. Maar
ook liet Excelsior nog het muziekstuk, Queen of the dolomites, horen
waarmee ze op het muziekfestival
op Schiermonnikoog hoge ogen
gooiden en een eerste plek bemachtigden.

Data
verschijning
Op ’e Hichte
•
•
•
•

23
28
25
23

september
oktober
november
december
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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

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren

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

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

• PVC en isolatie
• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

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

www.bouwservicedvdwal.nl
info@bouwservicedvdwal.nl
Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden
Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden
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Havennieuws Donkerbroek juni 2022
Het Turfrouteseizoen is inmiddels al weer ruim een
maand open en de eerste belevenissen willen we bij deze graag met u delen.
Ondanks dat het reizen naar het
buitenland alweer bijna als
vanouds z’n gang gaat, is het
op en langs de Turfroute alweer
gezellig druk.
De brugwachter heeft op het moment van schrijven alweer ruim
140 boten geteld en ook het aantal bootovernachtingen in Donkerbroek
gaat de goede kant op. Vorig seizoen zijn er 984 bootovernachtingen geregistreerd en we verwachten dit aantal ook dit seizoen minimaal weer te halen. Er
vanuit gaande dat er gemiddeld meer dan 2 opvarenden op een boot verblijven,
kunnen we de teller van het totaal aantal overnachtingen gerust op ruim 2000
personen stellen.
Vorig jaar is ook al aangegeven dat de huidige sanitair-unit en de 5 stroompalen
nodig aan vervanging toe zijn. Dorpsbelang heeft geprobeerd om deze voorzieningen samen met de gemeente voor 15 mei jl. te vervangen, maar dit is helaas
niet gelukt. Er was en is op nog onvoldoende geld beschikbaar om dit allemaal
te kunnen realiseren.
Dorpsbelang en de gemeente zijn hierover in gesprek en het plan is om ervoor
te zorgen dat er voor eind dit jaar wel voldoende budget beschikbaar gesteld

wordt, zodat er in begin 2023 nieuwe douches, wc’s en stroompalen geplaatst
kunnen worden.
Wanneer er mensen zijn die hier verder nog goede ideeën voor hebben of
enthousiast zijn om onder de noemer van eigen inbreng iets voor de vervanging
willen betekenen, dan kunnen die zich aanmelden via Dorpsbelang. Vele handen
maken licht werk en jullie ideeën en inbreng kan ook helpen om de gemeente
nog enthousiaster te krijgen om zo snel mogelijk het schip met geld vanuit
Oosterwolde naar Donkerbroek te varen.
Net als vorig jaar hebben ook alweer vele gasten een reactie achter gelaten in het
aanwezige gastenboek. Ondanks dat het groene hokje er van buiten ‘gedateerd’
uitziet en de stroompalen met kunst en vliegwerk bijeen gehouden worden, zijn
de reacties opnieuw super positief. Vooral de gastvrijheid, de mooie aanlegplekken, de voorzieningen in het dorp en dat alles zo schoon en netjes gehouden
wordt, leveren alom positieve verhalen op. Een aantal van deze recensies kunt
u naast dit verhaal lezen. Wat ook mooi is te lezen is de reactie die een enthousiastste inwoner in het gastenboek heeft achtergelaten.
Wanneer er weer nieuwe zaken en ontwikkelingen te melden zijn dan laten we
uiteraard weer van ons horen.

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

Juni 2022

10

Groep 8 vliegt uit
JANOA

LIEUWE

ALBERT

GIANO

ROAN

Hoi Ik ben Janoa Poortinga.
Ik ben 11 jaar en ik ga naar het
Stellingwerf College in Oosterwolde voor mijn niveau.
Omdat ik kader doe kon ik maar 2
jaar naar het Liudger in Wakemeer.
Het leukst vond ik dat we de beste
voetballers van Oostelingwerf
waren met schoolvoetbal en natuurlijk voetballen met de boys in
de pannakooi.
Ik heb er veel zin in omdat ik dan
nieuwe mensen leer kennen en ik
begin weer helemaal opnieuw.
Groetjes Janoa.

Hallo, ik ben Lieuwe Hamstra.
Ik zit in groep 8 en ben 12 jaar. Na
de zomervakantie ga ik naar ``het
Liudger`` in Waskemeer.
Mijn niveau is HAVO-VWO. Ik heb
zin om naar de middelbare te gaan,
omdat ik misschien nieuwe vrienden ga maken en ik kom bij drie
van mijn vrienden in de klas.
Ik vond het leukste van de basisschool de leesboeken van Carry
Slee.

Ik ben Albert de Jager.
Ik ben 12 jaar.
Ik ga naar het Stellingwerf College
in Oosterwolde en ik doe het havoniveau.
ik heb zin om naar de middelbare
te gaan want ik zit nu 8 jaar op
deze school en ik heb zin in wat
nieuws.
Ik vond het leuk om vrienden in de
klas te hebben.

Mijn naam is Giano Kingma.
Ik ben 12 jaar oud
Ik ga naar het Stellingwerf College
in Oosterwolde en daar ga ik het
niveau kader/mavo doen. Het lijkt
mij wel leuk om naar de nieuwe
school te gaan en ben wel een
beetje zenuwachtig.
Het leukst op de basisschool vind
ik de musical. We oefenen voor de
musical “Het laatste level”.

Ik ben Roan van der Honing
en ik ben twaalf jaar!
Ik ga naar het Stellingwerf College
in Oosterwolde
daar kom ik op vwo niveau.
Het leukste van de basisschool
vind ik het knutselen
Ik ben best zenuwachtig voor de
middelbare, maar het komt vast
goed.
Ik ben er klaar voor!!

JELKE

ELINE

ELIN

Mijn naam is Jelke Houwing.
Ik ben 12 jaar oud.
Ik ga naar het Stellingwerf College
in Oosterwolde en ik ga het niveau
vwo doen.
Ik heb zin om naar de middelbare
school te gaan.
Het leukste op de basisschool vond
ik kamp.

Hoi ik ben Eline Stegeman en ben
12 jaar oud.
Ik ga volgend jaar naar het
Stellingwerf College in Oosterwolde.
Ik ga daar Havo/vwo niveau doen.
Het lijkt me leuk om naar het
Stellingwerf College te gaan omdat
mijn vriendin daar ook op school
zit en hoop daar ook andere vriendinnen te maken.
Het leukste op de Basisschool vond
ik: op kamp gaan en de schoolreisjes.

Hallo
Ik ben Elin Daling en ik ben 12
jaar oud.
Na de zomer ga ik naar
Het Stellingwerf College in
Oosterwolde.
Mijn niveau is VWO. Het lijkt me
heel erg leuk om naar een nieuwe
school te gaan en nieuwe mensen te ontmoeten. Het leukste van
de basisschool vond ik toch wel
kamp. Ik heb ook erg veel zin in
de musical.
Groetjes Elin

HESTER

ISABEL

Hoi ik ben Hester de Boer en ik
ben 12 jaar.
Na de zomervakantie ga ik naar
het Stellingwerf College in
Oosterwolde.
Mijn niveau is VWO+. Ik heb zin
om naar de middelbare school te
gaan, maar ik ga mijn vriendinnen
wel missen. Van de basisschool
vond ik het kamp het allerleukste
en ik heb ook zin in de musical.

Hoi, Mijn naam is Isabel Tamourt
en ik ben 13 jaar oud.
Ik ga volgend schooljaar naar het
Liudger in Waskemeer. Ik ga mavo/
havo doen. Ik heb heel veel zin om
naar de middelbare te gaan, want
ik heb al 1 jaartje langer op de
basisschool gezeten dan normaal.
Het leukste op de bassischool vind
ik wel de musical doen.

NOA

JULIA

Ik ben Julia Blok en ik ben 12
jaar oud.
Ik ga naar het Stellingwerf College
in Oosterwolde.
Daar ga ik havo/vwo doen.
Ik vind het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en ik hoop dat ik
veel nieuwe vrienden krijg.
Het leukste van de basisschool
vond ik dat ik altijd veel leuke
dingen met al mijn vriendinnen en
vrienden meemaakte.
BETIEL

Hoi ik ben Betiel Medhanie.
Ik ben 12 jaar oud en ik ga
naar het Stellingwerf College in
Oosterwolde.
Mijn advies is kader-beroeps.
Ik heb zin in de nieuwe school
omdat ik dan nieuwe vrienden kan
maken.
Ik heb maar één jaar op de basisschool gezeten, hiervoor heb ik
op de Vlinderboom in Drachten
gezeten.

Ik ben Noa Boerrigter en ik ben 11
jaar oud.
Ik ga naar het Stellingwerf College
in Oosterwolde Daar ga ik havo/
vwo doen en ik krijg les op havoniveau. Ik vind het heel leuk om
naar een nieuwe
school te gaan en leuke nieuwe
mensen te leren kennen.
Het leukste van de basisschool
vond ik de gezelligheid met mijn
vrienden en de klas zelf.

JADE
HISKE

Hoi
Ik ben Hiske Houwing, ik ben 12
jaar.
Volgend jaar ga ik naar het
Stellingwerf College in Oosterwolde
Ik ga mavo/havo doen.
Ik heb zin in de middelbare school
want dan kan ik nieuwe vrienden
maken. Het leukste van de basisschool vond ik kamp en ook de
musical.

Hallo ik ben Jade Heikens.
Ik ben 12 jaar en ik ga naar het
Stellingwerf College in Oosterwolde.
Mijn niveau is mavo/havo.
Ik vind het wel en niet leuk om
naar de brugklas te gaan ik vind
het wel leuk omdat je nieuwe mensen gaat leren kennen en ik vind
het niet leuk omdat je heel erg veel
moet leren.
Ik vond de schoolreisjes het leukst
van de bassischool en in groep 8 de
musical en het eindfeest.
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SYTO

DEAN

Hallo mijn naam is Syto Nijholt.
Ik ben 12 jaar oud.
Ik ga naar CSG Liudger in Waskemeer.
Ik ga TL doen.
Ik vind het wel leuk om naar de
nieuwe school gaan.
Ik vond kamp het leukst van de
basisschool.

Ik ben Dean Bruinen en ik ben 12
jaar oud.
Ik ga naar Stellingwerf College in
Oosterwolde.
Ik heb zin om opnieuw te beginnen daarom kijk ik er wel naar uit.
Het leukste dat ik op deze basisschool heb gedaan is op kamp
gaan, want dat was zeer gezellig.
En natuurlijk de musical :)

THOMAS

Mijn naam is Thomas de Vries.
Ik ben 12 jaar oud.
Ik ga naar Liudger in Waskemeer.
Mijn niveau is mavo.
Het lijkt me wel leuk om naar de
Liudger te gaan.
Het leukste op de basisschool vond
ik gym.

COLLIN
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MATHIJS

NOA

Hoi,
Mijn naam is Noa Flokstra.
Ik ben 12 jaar.
De school waar ik naartoe ga is het
Liudger in Waskemeer.
Ik heb mavo/havo niveau.
Het lijkt me leuk om naar de
nieuwe school te gaan.
Wat ik het leukste vind van de
basisschool is kamp en de musical,
omdat je dat met je hele klas doet.

THIJS

ARNE

Hallo Ik ben Thijs van der Stouwe.
Ik ben 11 jaar.
Ik ga naar de Stellingwerf College
in Oosterwolde.
Ik ga basis-beroeps doen als niveau.
Ik vind het leuk om naar een
nieuwe school te gaan.
Ik vond de schoolreisjes heel leuk
op de basisschool.

Mijn naam is Arne Kristiaan.
Mijn leeftijd is twaalf jaar.
Ik ga naar het Stellingwerf College
in Oosterwolde.
Ik doe het niveau vwo.
Ik vind het leuk om naar de nieuwe
school te gaan.
Het leukste op de basisschool was
kamp.

HEDZER

JORDI

Hallo ik ben Hedzer Nijboer.
Ik ben 11 jaar oud en ga naar de
BHS in Gorredijk.
Mijn advies dat is Kader Beroeps.
Ik heb heel veel zin in de middelbare school te gaan omdat het me
heel leuk en gezellig lijkt.
Het leukste op de Basisschool vond
ik kamp. Omdat het heel gezellig
en leuk was.

Hallo ik ben Jordi Kootstra en ik
ben 12 jaar.
Ik ga volgend jaar naar het Liudger
in Waskemeer. mijn niveau is Mavo/
Havo. Ik ga naar het TL(MAVO) op
het Liudger. Ik vind het wel leuk
om erheen te gaan. Het leukste op
de basisschool vond ik kamp en de
schoolreisjes.

CHARISSA

Ik ben Mathijs Klooster en ik ben
12 jaar.
Ik ga volgend jaar naar het
Stellingwerf College in Oosterwolde en daar ga ik Mavo/Havo
doen. Ik vind het leuk om naar
de nieuwe school te gaan. En het
leukste op de basisschool vond ik
kamp, voetballen in de pannakooi
en rond de tafel.

Ik ben Charissa de Jong.
Ik ben 12 jaar oud.
Ik ga naar het Stellingwerf College
in Oosterwolde.
Mijn advies is basis beroeps.
Ik heb zin in de nieuwe school
vooral om nieuwe vrienden te
maken en nieuwe vakken te leren.
Wat ik het leukste aan de
Basisschool vond was leuke dingen
te doen met elkaar.

NOAH

FAMKE

Hoi mijn naam is Collin Tolman
en ik ben 11 jaar.
Ik ga naar het Stellingwerf College
in Oosterwolde met VWO niveau.
Mij lijkt het leuk om naar de middelbare school te gaan omdat het
heel anders is dan de basisschool.
Ik vond het leukste van de basisschool om weer naar huis te gaan
uit school.

Hoi ik ben Noah Tolman. En ik ben
11 jaar oud.
Ik ga naar het Stellingwerf College
in Oosterwolde.
Mijn niveau is HAVO/VWO. Ik vind
het leuk dat ik naar de middelbare
ga want daar leer je alle maal nieuwe kinderen kennen. Het leukste
op de basisschool vind ik zijn de
schoolreisjes.

Hoi ik ben Famke van der Meulen,
ik ben 12 jaar en ik ga naar CSG
Liudger in Waskemeer.
Daar ga ik mavo/havo als niveau
doen. Ik vind het super leuk om
naar de middelbare te gaan omdat
daar hele lieve docenten zijn. Maar
ik vond de basisschool ook heel
leuk. Het allerleukste vond ik de
schoolreisjes en kamp.

RUBEN

HIDDE

MARTIJN

FARDAU
ARWEN

Hoi ik ben Arwen van der Meulen
en ik ben 12 jaar oud.
Ik ga naar Stellingwerf College in
Oosterwolde en ik doe Vmbo kader.
Ik vind het erg leuk dat ik naar
de brugklas ga want dan kan je
nieuwe vrienden maken.
Ik vond het leukste van de basisschool het leren kennen van mijn
beste vriendin Fardau Rodenburg.
JASPER

Hoi ik ben Ruben Rinsema en ik
ben 12 jaar.
Ik ga mavo doen op het Gomarus
College in Drachten.
Ik vind het wel leuk om naar de
brugklas te gaan omdat je dan
nieuwe kinderen leert kennen.
Maar ik heb niet zo zin in dat ik
huiswerk moet maken.
Het leukste op de basisschool vond
ik de schoolreisjes en kamp.

Hallo ik ben Hidde Timmermans
en ik ben 11 jaar oud.
Ik ga naar het Stellingwerfcollege
in Oosterwolde en mijn niveau is
basis-beroeps. Ik heb wel zin in
de middelbare school omdat je
dan ook nieuwe kinderen ontmoet,
maar ik vind het nog wel een
beetje spannend omdat je niemand
kent. Het leukste op de basisschool
vond ik de schoolreisjes.

Hoi ik ben Martijn Stalenhoef ik
ben 11 jaar oud en ik ga naar CSG
Liudger in Waskemeer.
Mijn niveau is VWO. Ik vind het wel
leuk want het is heel anders als de
basisschool. Maar ik vind het huiswerk niet leuk. Het leukste wat ik
ooit op de basisschool heb gedaan
is schoolreisje in Duinezathe.

Hoi ik ben Fardau Rodenburg en
ik ben 11 jaar.
Ik ga naar CSG Liudger in
Waskemeer mijn niveau is havo/
vwo. Aan de ene kant lijkt het
me leuk om naar het VO te gaan
omdat je nieuwe mensen leert kennen maar aan de andere kant lijkt
het me niet zo leuk want dan ga ik
mijn beste vriendin ga missen.
Ik vond het leukste op de basisschool het leren kennen van mijn
beste vriendin Arwen van der
Meulen.
EVA

Hallo ik ben Jasper Kruit en
ik ben 11 jaar oud. Ik ga naar
het Stellingwerf College in
Oosterwolde, daar ga ik vwo+
doen. Het lijkt me wel leuk om
naar het voortgezet onderwijs te
gaan want ik ben wel aan iets
nieuws toe, al heb ik geen zin in
al die toetsen en het huiswerk.
Het leukste op de basisschool vond
ik alle schoolreisjes en natuurlijk
de pauzes maar ook de gezellige
momenten in de klas.

Hallo, ik ben Eva Koopmans.
Ik ben 11 jaar oud en ik ga naar
CSG Liudger in Waskemeer. Ik doe
HAVO als niveau.
Ik vind het wel leuk om naar de
middelbare school te gaan, omdat
ik dan mijn droom achterna kan
gaan, maar ik vind het ook best wel
spannend. Ik vind kamp het leukste van de basisschool, omdat we
daar heel veel leuke dingen deden.
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Autorijschool Piet van Veenen

DE EERSTE TIEN LESSEN
VOOR € 400,-

Het Hoge Stuk 27
8431 KL Oosterwolde Fr
0516-515717 | 06-22650279
autorijschoolpietvanveenen@gmail.com
www.autorijschoolpietvanveenen.nl

Voor al uw:

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

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

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

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar

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

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

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

Maak nu een afspraak:

06 - 303 757 66

 Voedsel allergie en –intoleranties
 Maag- en darmklachten
 Suppletie advies

BELANGRIJKE TIP

voor het aanleveren van foto’s
voor de Dorpskrant
Stel de camera in op een zo hoog mogelijk aantal pixels.
Voeg de foto’s toe als losse bijlage in de mail.
Geen foto’s in een Word document!
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Zomerpuzzel Op’e Hichte
De dorpskrant komt gedurende de zomer niet uit. Om verveling te
voorkomen hebben we dit jaar een zomerpuzzel gemaakt. Hierbij kun
je met de krant onder de arm het dorp in om hem op te lossen. Met
het zonnetje op je bol er even op uit.
We hebben 17 foto’s genomen van gebouwen en voorwerpen in de
bebouwde kom van Donkerbroek. We zijn steeds opzoek naar de
locatie hier van. Lees de vraag goed: Soms zoeken we een straat, dan
weer een huisnummer of zelfs de naam van het gebouw.

1

6

Denk je alle plekken te hebben ontdekt? Dan kun je de antwoordstrook invullen en inleveren bij Coop Boonstra in de daarvoor
bestemde bus, of in de brievenbus bij Wilma Verlaan op Herenweg 39.
Bij een zomerse puzzel hoort natuurlijk een zomerse prijs! IJsmakerij
de Haan heeft 2 heerlijke ijskoude prijzen beschikbaar gesteld die we
gaan verloten onder de juiste inzenders.
Veel plezier en succes met het invullen van de puzzel!

3

2

11

10

9

8

7

5

4

15

12

14
13

17

16

SPELREGELS
Het strookje met de oplossing kan worden uitgeknipt en ingeleverd Bij Coop Boonstra of op in
de brievenbus van Herenweg 39 bij Wilma Verlaan.
OPLOSSINGEN MOETEN VOOR 1 SEPTEMBER 2022 WORDEN INGELEVERD.
Enkel originele, uit de krant geknipte, strookjes worden in behandeling genomen. Onder de
juiste inzendingen zullen de winnaars worden getrokken. Prijswinnaars krijgen persoonlijk
bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden
ingeruild tegen hun geldelijke waarde.
VRAGEN
1

Wat is de volledige tekst op dit bordje?

2

Deze rode gevel met huisnummer 7 staat aan de:

3

Dit stukje Donkerbroek kennen we als:

4

Deze mooie luiken vind je in de volgende straat:

5

In welke straat zweeft dit mooie ronde struikje:

6

Wat staat er op het gebouw waar deze ramen in zitten?

7

In welke straat staat deze brievenbus?

8

Dit Hynder vind je bij nummer 24 aan de straat met de naam:

9

Deze "klimiglo' vind je aan deze straat:

10 Deze “wipkip” vind je aan de straat met de naam:
11

Dit gebouw draagt de naam:

12 Deze gans zit op de gevel van nummer 23 van de straat:
13 Dit gouden plekje vind je aan de straat met de naam:
14 Deze zware vogel staat in de tuin op de volgende straat:

ANTWOORDSTROOKJE

✁

1...............................................................................................................................................................................

10..........................................................................................................................................................................

2...............................................................................................................................................................................

11............................................................................................................................................................................

3...............................................................................................................................................................................

12...........................................................................................................................................................................

4...............................................................................................................................................................................

13...........................................................................................................................................................................

5...............................................................................................................................................................................

14..........................................................................................................................................................................

6...............................................................................................................................................................................

15...........................................................................................................................................................................

7...............................................................................................................................................................................

16..........................................................................................................................................................................

8..............................................................................................................................................................................

17...........................................................................................................................................................................

9...............................................................................................................................................................................
Naam: ............................................................................................................................................................................................................................................

15 Dit deurtje vind je in het bouwwerk dat wij kennen als:

Adres: ............................................................................................................................................................................................................................................

16 Deze mooie gevel heeft huisnummer:

Telefoonnummer: ............................................................................................................................................................................................................

17

Dit wel bekende bouwwerk heeft huisnummer
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Jouw drukkerĳ
dichtbĳ!
Slotemaker de Bruïneweg 6a
8433 MB Haulerwĳk

DRUKKERĲ
PRINTSHOP

huisstĳlen,
brochures,
kranten, posters,
ﬂyers,
drukwerk bedrĳven,
stickers,
reclameborden,
beachvlaggen
en ...
geboortekaarten,
trouwkaarten,
rouwdrukwerk
T: 06 20 06 03 78
E: info@bvkvormgever.nl

www.bvkvormgever.nl

KANTOOR

schrĳfblokken,
balpennen,
plakband/stift,
opberghoezen,
paperclips, nietjes,
printpapier

KAARTEN

verjaardag,
beterschap,
condoleances,
geluk, dank je wel,
sterkte, etc.

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

SCHOON
ZONDER WATER!

Ekowax Cleaning Products zijn ecologisch
veilige schoonmaak- en onderhoudsproducten die met weinig inspanning de
beste resultaten leveren.
Hygiënisch Schoonmaken
Biologisch Afbreekbaar
Krasvrij
Water- en Vuilafstotend
Nieuwste Nano-Technologie
Particulier en Professional

www.ekowax.nl

Tel: 06-82232347
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Ontwikkeling
DoarpsSintrum
Zomer 2022
Via de nieuwsbrieven die zowel op
Facebook als de dorpskrant verspreid
zullen worden, houden wij u op de
hoogte van de voortgang en de ontwikkelingen rondom het DoarpsSintrum.
Vragen, opmerkingen, ideeën? Mail naar
doarpssintrumdonkerbroek@gmail.com.

Stand van zaken de stuurgroep
Op basis van de rapporten van de adviseurs
is de nieuwe bouwkostenraming op het
Definitief Ontwerp afgestemd. Deze wordt
binnenkort aan het bestuur gestuurd. De
verwachting is dat hierin alleen de landelijke

bouwkostenstijging zichtbaar zal zijn. De in
2019 opgestelde begroting is goed gespecificeerd gebleken en het plan is niet gewijzigd
in vergelijk met het schetsontwerp van toen.
Als alles ontvangen is zal het bestuur in
gesprek gaan met de gemeente. Ook kan dan
het vergunningstraject opgestart worden.
Door persoonlijke omstandigheden heeft
algemeen bestuurslid Jeanette van der Horn
van den Bos besloten het bestuur van de
stichting te verlaten. Jeanette hield zich
bezig met de aanvraag van de subsidies,
deze werkzaamheden zullen overgenomen
worden door Paul Goote. Jeanette zal gemist
worden in het bestuur en wordt hartelijk
bedankt voor haar inzet.
Medio juni is er door de PKN weer een
gemeenteavond georganiseerd voor de leden

van de protestantse gemeente. Binnen de
PKN wordt hiervoor een interne procedure
doorlopen. Hierbij wordt voor het landelijk orgaan van de PKN toegewerkt aan de
toestemming voor de herbestemming en
overname.

meer zichtbaarheid te creëren.
Naast de website www.doarpssintrumdonkerbroek.nl en de facebookpagina @doarpssintrumdonkerbroek, zal het bestuur acties
gaan opzetten om zo veel mogelijk mensen
het definitief ontwerp te laten zien.

Binnenkort wordt het voorlopig koopcontract voor de overname van de locatie verwacht.

PR
Tijdens de jaarvergadering van Doarpsbelang
Donkerbroek heeft de architect het definitief
ontwerp gepresenteerd. Helaas was hierbij
slechts een gering aantal mensen aanwezig.
Het stichtingsbestuur zal dan ook de periode
tot en met de zomer ook gaan gebruiken om

Zomer Nachtdravers
Zaterdag 2 juli 2022
10.00 - 11.30: Koffie drinken 70+ers
14.00 - 18.00
Zomerterras
Inclusief muziek, eten en
drinken. Kom lekker genieten
op ons zomerse terras.
14.00 - 17.00
70m lange stormbaan!
Deelnemen op eigen risico
vanaf 12 jaar. Opgave voor 24
juni in groepjes van 5 pers.
via: nachtdravers@gmail.com

Locatie:
Evenemententerrein

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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varing
Ruim 30 jaar er
d erhoud,
in service en on
iek en
installatietechn
dak- & zinkwerk

• CV ketels

• Riolering

• CV onderhoud

• Sanitair

• Gas/water

• Dak- en zinkwerk

Uw E-bike Specialist!

JONG

DE

Gratis haal en breng service
in een straal van 10 km
vanaf Oosterwolde.

Volg ons op Facebook en Instagram
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer

www.dejongtweewielers.nl
’t Oost 26 in Oosterwolde Tel: 0516-522532

Tel. 0516 - 42 15 10 | www.devegt.nl

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

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

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

Jan Boonstra & Zn.
installatiebedrijf

UW TOTAALINSTALLATEUR
• Gas, water en riolering
• Verwarming
• Sanitair
• Elektra
• Ventilatie
• Dak- en zinkwerk

GA VOOR DUURZAAM!
• Pelletkachels
• Zonneboilers
• Zonnepanelen

Oosterwoldseweg 2C | 8433 PV Haulerwijk | www.boonstrainstallatie.nl | 0516 421178

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde
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‘t Witte Huis
DONKERBROEK

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

Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

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
Naast
behandelingen
geven wij ook
voorlichting en
adviezen.

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

Kijkt u voor meer
informatie
op onze website!

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

eubelstoffeerderij

Visser
Creatief in stoffering

Leeksterweg 2A • 8433 KV Haulerwijk • T: (0516) 42 31 70

UW ADRES VOOR:
■ Herstofferen van meubelen

■ Buitenmeubelen

■ Caravan- en bootkussens

■ Autostoffering

■ Meubelstoffen

■ Leer

■ Stoffeermaterialen (ook voor D.H.Z.)

■ Kleinvakartikelen

Tevens leveren wij ook tapijt, laminaat,

P.V.C., vinyl en gordijnen

www.visser-stoffering.nl

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud, storingen en zonnepanelen

Leidijk 36 8434 NC Waskemeer
Tel. 0516-858234 / 0627145396

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl
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HIER!
Kan UW advertentie staan

Vraag eens naar de mogelijkheden
dorpskrant.donkerbroek@gmail.com
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JAARVERSLAG OMNI 2021
Het was stil, doodstil. Niet alleen in en rondom de vereniging
met al haar afdelingen en leden. Dat wil zeggen als het om de
normale activiteiten en bedrijvigheid gaat die normaal gesproken plaats vinden. Wanneer het om uiten van meningen gaat is
het nog nooit zo rumoerig geweest.
Als bestuurder is het een continue
laveren geweest tussen diplomatie,
ventileren en een eigen denken
en vinden van, parallel naast die
van beslissingen van overheden en
instanties proberen te laten lopen.
We zijn in 2021 veel te weinig met
de hoofdzaak, sport, bezig geweest
en voornamelijk met randzaken om
te zorgen dat het kleine beetje dat
mogelijk was in goede banen te
leiden. Kortom geen leuk jaar als
het gaat over terug kijken betreft
het sportieve gedeelte. Dat gaan we
dan ook niet meer doen want wat
geweest is, is geweest. Gaan we niets
meer aan veranderen.

klap op de vuurpijl heeft de ‘Klup
fan fyftich’ ook een bijdrage aan
het geheel toegezegd zodat er
extra puntjes op de i kunnen worden gezet.
Iedereen die de afgelopen tijd op
het sportpark is geweest heeft de
vorderingen in de werkzaamheden kunnen zien. De trainingsvelden zijn voorzien van LED verlichting, op het dak van de kantine zijn zonnepanelen gemonteerd, het plafond is verlaagd
en heeft een kleurmetamorfose
ondergaan.

Gelukkig zijn we weer ‘los’ en kunnen we na twee jaar zelfs weer een
algemene ledenvergadering houden.
In de tussentijd zijn er een aantal
wisselingen binnen het algemeen
bestuur geweest wat uiteindelijk
één iemand heeft opgeleverd die
hopelijk voor langere tijd de financiële zaken wil behartigen.
De vraag blijft dan over of er verder
nog (leuke) dingen zijn gebeurd die
we graag willen delen.
• Op het gebied van accommodatiebeheer heeft de maandagochtend
ploeg zich zeer nuttig gemaakt.
Tijdens de periode dat alles stil
lag zijn alle kozijnen en deuren
daar waar nodig opgeknapt en
voorzien van een nieuwe laag lak
zodat dit er weer jaren tegenaan
kan. Daarnaast ligt het sportcomplex er door de inzet van deze
ploeg geknipt en geschoren bij!
• Wat we in 2020 al hadden aangekondigd: verduurzaming van
de accommodatie is in 2021 in
gang gezet. Er is een projectplan
gemaakt; fondsen aangeschreven;
externe advies partij uitgenodigd.
Dit heeft geresulteerd dat we subsidie hebben mogen ontvangen
van onder andere het Mienskip
Fûns, fonds Ooststellingwerf,
Stichting Ontwijk en Rabo sport
Support. We zijn deze instanties
hier zeer erkentelijk voor want
zonder deze bijdragen kunnen
we onze plannen niet verwezenlijken. Daarnaast mogen we de
inwoners van Donkerbroek hierin
niet vergeten want de afgelopen
twee jaar zijn de bijdragen aan
diverse acties (Grote Clubactie,
Oliebollenactie) ook richting de
verduurzamingspot gegaan. Als

• De veldcoördinatie commissie die
is aangesteld om alle zaken rondom de accommodatie te regelen en de communicatie tussen
en met alle betrokken partijen
pleegt, werkt optimaal. De korte
lijnen met de gemeente en de
verschillende afdelingen zijn duidelijk en is nu voor alle partijen
herkenbaar.
• Via Dorpsbelang is er een AED
aangeschaft en gemonteerd bij de
ingang. Hierdoor is de dekking
binnen Donkerbroek compleet.
• Omdat we als Omni ons verder
willen profileren hebben we ons
aangesloten bij het Lokaal Sport
akkoord. Het Lokaal Sportakkoord
is een lokale invulling van het
Nationaal Sportakkoord dat de
Rijksoverheid in 2018 sloot met
gemeenten, landelijke sportorganisaties en andere betrokken
partners. Het doel is om zoveel
mogelijk mensen met plezier te
laten sporten en bewegen. In het
Lokaal Sportakkoord beschrijven
de gemeente, lokale stichtingen
en (sport)verenigingen hoe ze
zich in gaan zetten om de doelen
van het landelijk sportakkoord en
de gemeente te halen. Daarnaast
heeft het dagelijks bestuur een
afgevaardigde geleverd voor het
bestuur van het akkoord.
Ondanks stilstand zijn we toch in
beweging gebleven zodat we straks
hopelijk voorbereid zijn voor de toekomst, wat die ons ook brengen zal.

Juni 2022

ging betekent dit onder andere dat
afdelingen daar waar mogelijk met
elkaar blijven samenwerken, van
elkaar leren, blijven ontwikkelen
en vooral elkaar ondersteunen. Dit
kan zonder dat de eigen identiteit
verloren gaat.
De afgelopen jaren heeft het dagelijks bestuur getracht hier aan te
werken. Er zijn kleine stapjes gezet
maar we ervaren toch vaak nog
weerstand en onbegrip tijdens dit
proces.
Het komende jaar zullen we ons
gaan oriënteren hoe de Omni sv
Donkerbroek een meerwaarde kan
zijn voor zowel de afdelingen als de
positie die het dagelijks bestuur hier
in neemt.
Nu alles weer is zoals het hoort te
zijn merken verenigingen wel dat de
bereidheid om vrijwilligerstaken uit
te voeren is afgenomen. Hopelijk is
dit van tijdelijke aard.
Bij sv Donkerbroek ervaren we dit
(nog steeds) in mindere mate maar
hier en daar begint het toch te kraken en te piepen. Bestuursfuncties
zijn moeilijk in te vullen, manschappen vinden voor de diverse
acties vergen veel tijd en hier en
daar klinkt een ontevreden geluid.
We willen nogmaals benadrukken
dat zonder vrijwilligers een vereniging niet kan bestaan. Daarbij is
iedere vrijwilliger gelijk en verdient
dezelfde waardering!
Alleen met z’n allen kunnen we sv
Donkerbroek laten bloeien en een
bestaansrecht bieden.
Een vereniging is van alle leden die
recht hebben op inspraak, stemrecht en een transparant beleid.
Echter brengt lid zijn van een vereniging tegenwoordig met zich mee
dat we naast de sportieve plicht ook
faciliterende plichten hebben zodat
vele schouders alle lasten kunnen
dragen.

Overig nieuws
Esther de Boer gehuldigd
als Erelid

Deze zomer, en dan kijken we toch
lekker vooruit, worden de kleedkamers gerenoveerd en een terras
overkapping geplaatst.
• Het kantinepersoneel is weer IVA
gecertificeerd en we hebben twee
nieuwe mensen bereid gevonden
om hun Sociale Hygiëne papieren
in te zetten waar de kantine op
kan draaien.

Wat de afgelopen jaren ons hebben
geleerd is dat door onverwachte
gebeurtenissen alle planningen en
goede voornemens overboord moeten worden gegooid. Alleen door alle
schouders er onder te zetten en op
een positieve manier blijven kijken
wat nog wel of anders kan kunnen
verenigingen zoals sv Donkerbroek
overleven. Voor een omni vereni-

Tijdens de Algemene jaarvergadering, die na twee jaar uitstel eindelijk kon worden georganiseerd, is
Esther de Boer benoemd als Erelid
van sv Donkerbroek.

Esther heeft deze titel verdient vanwege haar grote inzet voor de afdelingen gym en korfbal. Gedurende
vele jaren heeft zij diverse functies
binnen de afdelingen vervuld en
schoof zij als vertegenwoordiger aan
bij de Omni vergaderingen.
Wij willen Esther hierbij nogmaals
feliciteren en bedanken voor al haar
diensten door de jaren heen!
Voortgang verduurzaming en
opknappen accommodatie
Nu de LED verlichting in de masten
hangen, de zonnepanelen hun werk
op het dak aan het doen zijn en het
plafond is afgemonteerd zijn we toe
aan de laatste stappen. Hiervoor was
het wel wachten op de zomerstop
betreft de sport activiteiten.
Wanneer deze krant wordt gedrukt
zijn kleedruimten en douches
voorzien van nieuwe gietvloeren.
Binnenkort worden de wanden van
de doucheruimten bekleed met
goed reinigbare trespa beplating.
Tevens zullen de funderingen worden versterkt om verdere verzakkingen te voorkomen.
Zodra de materialen voor de overkapping van het terras binnen zijn
zal worden begonnen met de bouw
hiervan. De ‘Klub fan Fyftich’ zal
hierna de aankleding voor zijn rekening nemen zodat we voor de start
van het nieuwe seizoen er helemaal
klaar voor zijn!
We hopen het resultaat in de volgende editie te kunnen presenteren
maar voor nu iedereen een prettige
vakantie, geniet er van!

Teams Acro Academy
Noord Nederland
geplaatst voor het NK
Zondag 29 mei deden de teams van Acro Academy Noord
Nederland in Den Bosch mee aan de plaatsingswedstrijd voor
het NK Acro.
De teams lieten prachtige oefeningen zien en er werden nieuwe elementen
uitgeprobeerd. Alle teams zijn geplaatst voor het NK Acro op 25 en 26 juni
in Rotterdam. Bij de senioren was er een gouden medaille voor Anna Koster
(SV Donkerbroek) en haar sportpartners Esmee de Graaf en Sarai Huitema.
Een gouden medaille voor het mix pair Ties Oosterhof uit Donkerbroek
en Lizz Stoker. Kuna Vlasma (SV Donkerbroek).en haar sportpartner
Dieuwke Boomsma behaalden bij de jeugd een gouden medaille. (Foto:
Lisa Vermaning)

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.com of (0516) 491614 of 491661
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Moskouwei 2a
Moskouwei
2a
9241
HJ Wijnjewoude

9241 HJ Wijnjewoude

Rinse Taekema
Taekema
06Rinse
- 46 03
84 42

06 - 46 03 84 42

info@taekemabouw.nl
info@taekemabouw.nl
www.taekemabouw.nl
www.taekemabouw.nl

Onno Lieuwes
Onno
06
- 31Lieuwes
53 94 03

06 - 31 53 94 03

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

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

Kim de Boer
Kijk voor onze openingstijden &
het maken van een afspraak op
www.dekappersjop.nl
0516491550

iTOVi-Bodyscan
Aroma Therapie
Raindrop Massage
Essentiële Oliën
Aroma Freedom Technique
www.bewustzijnmetolie.nl

COOPCOMPACT BOONSTRA
& OPENINGSTIJDEN
ma t/m vr 8.00 - 20.00 uur
za
8.00 - 18.00 uur
zondag gesloten
CoopCompact Boonstra
Herenweg 13, Donkerbroek
Tel. 0516-491313

COOP.NL

ouperus
C
Autoverhuur

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
TE HUUR
Alle kilometers vrij!

Ook voor al uw auto onderhoud,
apk en zomer- & winterbanden!
Banden netto prijzen. U betaalt bij ons alleen voor de montage!

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

