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Nachtdravers een stunt

Voor het
gehele stuk
zie elders
in de krant!

Spilersnocht krûpt yn
de hûd fan Spilersnocht
Sûnt ein septimber is Toanielselskip Spilersnocht drok dwaande
mei de tariedingen fan de komeedzje Amateurs! Set mar op de
kalinder: sneon 8, freed 14 en sneon 15 febrewaris stean de
spilers fan ús toanielferiening wer op de planken yn Restaurant
’t Witte Huis.
Jo binne alfêst fan herte útnûge
en wolkom! Kaarten binne te keap
fanôf tongersdei 23 jannewaris by
Bloemenhuis Carin. Jo kinne hjir
allinne kontant betelje. Der is wol
in pinautomaat oan de oare kant
van de dyk.
Alfêst in lyts foarpriuwke fan
it stik:
Sân akteurs krûpe yn de hûd fan
de amateurspilers fan Toanielploech
Spilersnocht. De toanielploech
mei einliks repetearje yn de grutte
seal fan de skouboarch. Om it nivo
omheech te heljen, ha se foar dizze
foarstelling in profesjonele regis-

seur ynhierd. De sfear wurdt stadichoan senuweftiger. Der is net folle
tiid mear oant de premjêre, de regisseur wurdt ûngeduldiger, kostúms
binne net ôf, der is gjin dekor en
wa docht no eins krekt wat? En
wa sit der hieltyd mei it ljocht te
kloatsekjen, wannear komt Joop en
wa docht it mei de regisseur en wa
net? Allegear fragen dêr’t noch in
antwurd op komme moat, foar de
jûn fan de premjêre…
Nijsgjirrich wurden?
Net stinne mar hinne!
Sjoch ek ús poster op side 6!

Aanmelden voor snertactie
De verenigingen, die in aanmerking willen
komen voor een snertactie voor het komend
seizoen, moeten deze aanvragen voor 01
april a.s.
Het adres, waar de brief naar toe gestuurd
moet worden, is:
Ronald Brouwer
Dorpsstraat 39, 8432 PM Haule

Kerstpuzzelwinnaars
kregen prijs
Donkerbroek heeft weer fanatiek
gepuzzeld met de kerst puzzel van
de dorps krant. Dit jaar waren er
22 goede inzendingen.

Op de foto v.l.n.r.: Geeske
Hooghiemstra (namens Restaurant
’t Witte Huis), Anneke Kruit en
Lammert van Rozen.

Zij hadden allemaal het antwoord:
”een bruisend dorp” in gestuurd.
Voor twee inzenders was er naast
het plezier van het puzzelen nog
wat extra plezier. Anneke Kruit en
Lammert van Rozen wonnen namelijk de hoofdprijs. Een waardebon

van €25,- te besteden bij restaurant
’t Witte Huis. Beide winnaars gaven
aan blij verrast te zijn dat ze uit de
inzendingen waren getrokken. Wij
hopen dat u ook weer plezier aan de
puzzel heeft beleefd.

HEEL
DONKERBROEK
SHOPT
Shoppen zegt Wikipedia, is bij verschillende zaken of winkels langsgaan en het aanbod vergelijken.
Een middagje winkelen met je
gezin, je dochter of vriendinnen.
Een dagje gezellig naar de grote
stad. Vroeger voor velen een uitje.
Winkels kijken, een kopje koffie of
een terrasje pakken. Gebeurd dit
eigenlijk nog of kopen we bijna
alles op internet? Kleding, schoeisel, waspoeder, hobbybenodigdheden en noem maar op. ‘s Avonds
bestellen en de volgende morgen
in huis. Geen problemen om de
auto kwijt te raken, geen gesleep
van de ene naar de andere winkel.
Nee, vanuit de luie stoel en desnoods óók met een kopje koffie.
Lekker makkelijk.
De “pakjesbusjes” rijden af en aan
én vliegensvlug door Donkerbroek.
Leveren de boodschappen in
allerlei formaten dozen af bij de
geadresseerde af of bij een goede
buur. De papiercontainer is op
deze manier altijd wel snel vol.
24 uur per dag kun je shoppen op
internet. Maar ook in de winkels is
het tot in de late uurtjes mogelijk
boodschappen te halen. In sommige steden zelfs 24 uur per dag
het hele jaar rond.
De vraag rijst dan of dit nu werkelijk zoveel meer voor zowel de
consument als leverancier oplevert. Willen wij dat alles draait
om baantjes, economie en werken. Blijven bij zo’n concept de
toeslagen wel van kracht als de
zondag meer en meer een gewone
werkdag wordt. Wat moet je op de
zondag kopen wat op zaterdag niet
kon. Ja, wat is hierin wijsheid.
Nu zal het in Donkerbroek wel niet
zo’n vaart lopen. Veel winkels zijn
hier niet meer. De noodzakelijkste
dingen zijn hier gelukkig nog op
loopafstand te krijgen. En ach,
voor velen is 6 dagen de mogelijkheid hebben voor boodschappen
doen genoeg.
70+ers kunnen in 2020 hun dagelijkse boodschappen voortaan
doen in een praktische en duurzame tas. Een cadeautje van de
Nachtdravers. De klokkenluider is
er blij mee!
Veel shop plezier of u dit nu 6 of 7
dagen in de week doet.
De klokkenluider
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FAMILIEBERICHTEN

Snertakties 2020

Wilt u ook een familiebericht plaatsen?
Lever dit schriftelijk in bij Wilma Verlaan
(Herenweg 39) of mail het naar
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Bedroefd, maar gesteund
door mooie herinneringen hebben wij afscheid
moeten nemen van onze buurtbewoner

Niek Sickenga
We zullen Niek missen.
We wensen Joke en de familie veel sterkte toe.
Buurtvereniging West-Kapelle
18 december 2019

Op de mooie leeftijd van 87 jaar
is onze oud-buurvrouw en geliefde vriendin

Grietje Anje Hilda
de Haan-Prins
vredig ingeslapen.

We missen haar zeer, maar dragen vele mooie herinneringen aan haar en haar overleden echtgenoot
Pier H. de Haan mee in ons leven.
Wij koesteren die als kleinoden.
Zwaan en Albert Plantinga, Garijp
Anne J. van der Helm, Donkerbroek
Drachten, 9 januari 2020

Voor het verzorgen van
kunt u een beroep doen op

DRAAGT ELKANDERS
LASTEN

01-02-2020: Basisschool de Twirrewyn
29-02-2020: Brassband de Bazuin
21-03-2020: Gymnastiekvereniging Haule

BROEKJES

UITVAARTEN EN CREMATIES

UITVAARTVERENIGING DONKERBROEK

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

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

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

Toanielselskip Spilersnocht spilet “Amateurs!” op 8, 14 en 15
febrewaris. Kaartferkeap is by
Bloemenhuis Carin. Sjoch foar
meer infoarmaasje op side 6

Wilt u ook een Broekje plaatsen? Kijk voor meer informatie
in het colofon op pagina 3!

Op www.donkerbroek.nl vind je
alles over Donkerbroek!

T. Oldersma, voorzitter
06 12890809
W. ten Wolde-Dongstra, secretaris
0516 491389
J. Baron, beheerder aula
0516 491958
Voor informatie en adreswijziging kunt u
terecht via ons secretariaat: secr.del@gmail.com

BODE:

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

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

Worstactie

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

Heb je een
activiteit?

Chr. Jeugdwerk Donkerbroek

Vrijdag
28 februari

Geef dit door
voor de
dorpsagenda!

vanaf
18.00 uur

Uitvaart
de Roos

1 voor
2 voor

€ 2,50
€ 4,50

komen we bij u
langs!

aandacht en eigenheid
maken elk afscheid uniek

want het is
Zaterdag
29 februari
weer
snert-actie!

www.uitvaartderoos.nl - Telefoon 06 538 656 66
Uitvaartvereniging Draagt Elkanders Lasten

De uitvaartvereniging is in 1913 door de inwoners van Donkerbroek
en omstreken opgericht met als doel leden op een zo waardig
mogelijke manier hun uitvaart in goede banen te leiden en te
voorkomen dat een overlijden tot winstbejag leidt.

De bestuurstermijn van onze secretaresse
zit er bijna op

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

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

Daarom zoeken wij op korte termijn een

bestuurslid (m/v)
die haar taak wil overnemen

Inlichtingen over deze functie
kan via mailadres secr.del@gmail.com
of telefoonnummer 0516-491389 (W. ten Wolde)
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Colofon
Uitgever:

Stichting Dorpskrant Donkerbroek

E-mail:

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

Info advertenties:

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

De volgende krant
verschijnt op of rond
28 febreuari 2020
Kopij inleveren kan t/m
23 februari 2020

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 23 februari op
het volgende mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Affiche/poster:

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

De redactie behoudt zich het recht
voor om te selecteren en redigeren

wat geplaatst wordt.

Uitvaartvereniging
D.E.L. Donkerbroek
Geef uw veranderingen van
de gezinssituatie door
aan de Ledenadministratie.
DIT IS IN UW EIGEN BELANG !
Voor adressen :
Zie advertentie in dit blad.

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

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112
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Ontwikkeling DoarpsSintrum
Nu de gelden beschikbaar gesteld zijn voor de nieuwbouw van
het DoarpsSintrum staat Donkerbroek de uitdaging te wachten
om het plan te realiseren. Dit vraagt om keuzes, beslissingen.
Beslissingen die goed zijn voor de toekomstbestendigheid van
ons dorp en de gemeenschap, maar ook beslissingen die emotionele lading met zich meebrengen.

Aansluitend (en misschien ook deels
gelijktijdig) zal in samenwerking
met dorp, gemeente en Dorpsbelang
het verkeersplan en de herinrichting van het centrum gestalte krijgen.

Denk maar eens aan het Dorpshuis
waar op termijn afscheid van genomen moet worden en aan de kerkelijke gemeenschap die zich beraadt
over de toekomstige invulling
van de gebouwen in hun beheer.
Verandering brengt ook afscheid
met zich mee en ondanks dat er
iets moois voor terug komt, is dat
niet altijd even makkelijk. Ook hier
moet oog voor zijn en zorgvuldig
mee omgegaan worden.

Uitbreidingsmogelijkheden
plannen
In januari werd aan Dorpsbelang
een alternatief plan gepresenteerd
door enkele dorpsbewoners. Dit
plan is na deze gesprekken tevens
aan de stakeholders verstuurd. De
tips uit dit plan zullen door de
uitvoerende partijen waar mogelijk
ter harte genomen worden en waar
nodig meegenomen in de gesprekken die komende tijd zullen plaatsvinden.
Aan de contouren van het gebouw
zal echter, vanwege diverse zwaarwegende redenen (o.a. vanwege
geen draagvlak en de dekkende
exploitatie), niet meer gesleuteld
worden.

De plannen moeten nu verder gefinetuned en uitgewerkt worden. Vele
gesprekken zullen gevoerd gaan
worden met betrokkenen. De nieuwe rechtsvorm moet geformeerd
worden, de indeling van het gebouw
definitief gemaakt en ga nog zo
maar even door.
Doarpswurk zal Dorpsbelang en
de besturen van de stakeholders

Dorpshuis en ProRege ondersteunen bij het formeren van de nieuwe
rechtsvorm.
Dorpsbelang zal op zijn beurt dit
bestuur adviseren om een bouwbegeleider in de arm te nemen,
gespecialiseerd in het begeleiden
van dergelijke projecten en tevens
als bewaker van het budget.

Van Donkerbroekers voor Donkerbroekers
Veranderingen zijn spannend. Zeker
nu er geld beschikbaar gekomen

is, voor iets waar al zolang over
gesproken is en waar velen al van
dachten “Dat wordt toch nooit
meer wat”. En nu is het dan zover.
Donkerbroek krijgt een verzamelgebouw waar zich het totale verenigingsleven af kan gaan spelen. Op
een centrale locatie met voorzieningen die zowel toekomstbestendig als
duurzaam zijn.
Dit gaat iedereen merken in het
gebruik: voldoende ruimten en met
een flexibele afmeting, functioneel
en gezellig met een prettig binnenklimaat, goede geluidsisolatie,
ruime parkeergelegenheid en goed
bereikbaar.
Een gebouw met een huiskamerfunctie voor jong tot oud.
Van Donkerbroekers - voor
Donkerbroekers. Laten we samen de
schouders eronder zetten komende
periode!
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. Meedenken / meepraten? Mail dan naar dorpsbelang@
donkerbroek.nl.

Erik Nijholt Nederlands kampioen
Zwembad de Drieburcht in Tilburg was het laatste weekend van
2019 het strijdtoneel van de Nederlandse Kampioenschappen
zwemmen korte baan. Ook Erik Nijholt, uitkomend voor DZPC
Drachten, deed hieraan mee.
In een sfeervol bad werd het programma afgewerkt met ’s morgens
de series en ’s middags de A en B
finales. Erik mocht op al zijn afstanden uitkomen in de A finale. In deze
finale komen de beste acht zwemmers van Nederland aan de start.

omdat hij de 1500 meter vrijeslag al
in de benen had.

Afgelopen zomer werd hij ook al
kampioen van Nederland op de 1500
meter vrijeslag, dit keer op de lange
baan.
Deze kampioenschappen waren
voor hem zeer succesvol. Naast de
gouden medaille op de 1500 meter

vrijeslag haalde hij nogmaals een
gouden plak, nu op de 800 meter
vrijeslag. Dit vond hij blijkbaar nog
niet genoeg, tenslotte nam hij nog
een bronzen medaille mee naar huis
op de 400 meter vrijeslag.

Op de 1500 meter vrijeslag zwom
Erik een bekeken race waardoor
hij de gouden medaille veroverde.
Zijn directe tegenstander zag zijn
ruime voorsprong in rook opgaan.
Op de laatste honderd meter van de
zwemmijl zwom Erik hem voorbij
en won uiteindelijk met ruim twee
seconden verschil.
Dit trucje paste hij ook toe op de
800 meter vrijeslag. Het lukte hem
echter net niet om een bronzen
medaille te halen op deze afstand.
Hij werd 4e in een tijd van 8.06.59,
een verbetering van zijn pr met
drie seconden. Ook op de 400
meter vrijeslag werd hij vierde van
Nederland. Zijn tijd was 3.54.11.
De 200 meter vrijeslag werd al op de
1e dag gezwommen. Met zijn beste
seizoenstijd 1.50.03 mocht hij door
naar de A finale. ’s Middags wist hij
zijn tijd niet te verbeteren, mede

Acht cursisten geslaagd
voor EHBO diploma
EHBO vereniging HEMD (Haule,
Elsloo, Makkinga en Donkerbroek)
heeft in het najaar een cursus
EHBO georganiseerd, waar negen
mensen zich voor hadden opgegeven.
Na 12 lessen, die in het dorpshuis in
Makkinga door Rene Blom werden
gegeven, konden acht mensen met
het felbegeerde papiertje de cursus
afsluiten. Van deze acht mensen
kwamen er zes uit Elsloo, een deelnemer uit Makkinga en een deelnemer uit Noordwolde.
Op maandagavond 13 Januari worden in een herhalingsles de diplo-

ma’s uitgereikt en onder het genot
van een hapje en een drankje kunnen de cursisten kennismaken met
de opbouw van een herhalingsles.
EHBO vereniging HEMD hoopt in
de toekomst opnieuw een cursus
te kunnen realiseren en mikt dan
ook op deelname uit DonkerbroekHaule. Met name om de evenementen in de dorpen te kunnen
blijven bemannen met gekwalificeerde EHBO’ers is het belangrijk
dat mensen zich aanmelden.
HEMD wenst tenslotte iedereen een
gelukkig en gezond 2020.

DORPSAGENDA
FEBRUARI
1

Snertactie Basisschool de Twirrewyn
14.00 Cafe Donkerbroek: Klaverjassen
8
20.00 Witte Huis: Spilersnocht speelt Amateurs!
14 & 15 20.00 Witte Huis: Spilersnocht speelt Amateurs!
16
19.45 uur Pro Rege Vrouwen op Weg: Jaarvergadering
22
22.00 uur Café Donkerbroek “Heftig” - entree € 5,00
27
14.00 Pro Rege: Inloopmiddag spelletjesmiddag
28
19.30 uur Dorpshuis: Kennismaken met Koersbal.
Opgave niet nodig.
29
Snertactie Brassband de Bazuin
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bvk

Jo
dru uw
d i c k ke r i
htb j
ij!
Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78
info@bvkvormgever.nl

GRAFISCH
VORMGEVER
www.bvkvormgever.nl
www.bvkvormgever.nl

VOOR HET ONTWERPEN & DRUKKEN VAN:

huisstijlen, brochures,
kranten, posters, flyers,
drukwerk bedrijven, stickers,
reclameborden/vlaggen,
geboorte-/trouwkaarten,
rouwdrukwerk

‘t Witte Huis
DONKERBROEK

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

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

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
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Tsjerkeproat
O wee je gebeente …

Reserveer 23 februari alvast in
uw en in jouw agenda.
In de Sintrumtsjerke in Donkerbroek is dan een heel bijzondere
kerkdienst met medewerking van
Gospelband Sinjael en Nicolien

Bergsma. Een dienst voor jong en
oud met in het bijzonder aandacht
voor mensen met een verstandelijke
beperking.
Het thema is: Kijken met je oren.
Dat klinkt heel vreemd, maar dit

zal duidelijk worden door het
Bijbelverhaal dat wij op deze ochtend met elkaar gaan bekijken.
Oh ja…. Wij starten om 10.00 uur.
Bent u/ben jij er ook bij?

Geloven in de 21ste eeuw, een uitdaging

We vullen het vast aan met: “als je niet doet wat ik zeg …”.
Af en toe denk ik wel eens: “Ja, dat zit ons dwars. Dat God niet doet
wat ik Hem vraag”.
Voor 23.59 besteld, is de volgende dag in huis. U vraagt, God draait.
Toen Andries Knevel (een bekende man van de EO) in Pro Rege zijn
verhaal deed, maakte hij het bovenstaande in mij los.
Knevel vertelde die avond van het meisje uit Gouda. Ze wilde kapster
worden. Ze vroeg het aan God. Maar het lukte haar maar niet. God
deed niet wat ze wilde en daarom “deed ze God weg”. Jaren later werd
ze als nog kapster. Toen wilde ze God wel weer.
In mijn geloofsplaatje is God anders. Niet zo’n Sinterklaas als bij het
meisje uit Gouda.
Soms denken mensen dat zij in deze wereld de belangrijkste persoon
op aarde zijn. Alles draait om hen. Als ze zeggen “Spring” dan moet
iedereen springen. Mensen zijn soms net van die kleine baasjes die
alles naar hun hand willen zetten. En soms denken ze dat God ook
nog hun knechtje is.
Het plaatje dat God alles in deze wereld regelt, heb ik al heel lang
geleden los gelaten. Dat ik, -een klein miezerig mannetje-, met een
heel klein beetje verstand, God überhaupt zou kunnen vatten in een
plaatje. Laat me niet lachen … . Waar haal ik het vandaan dat ik het
hele wereldbestuur ooit zou begrijpen? Mijn kleine beetje grijze massa
kan God nooit bevatten.
Bij de voorbereiding van een dienst (elders) vroeg een jonge moeder
vroeg me in december: “Dominee, hou blijft u nou staande als het verdriet groot is?” (want ze leefde wel mee met wat er in ons Donkerbroek
gebeurd was).
Ik heb deze jonge moeder proberen uit te leggen hoe ik er vanuit mijn
geloof tegen aan kijk: “Jullie kindje is allereerst Gods kind. Jullie zijn
de heit en mem van je kindje. Maar allereerst is God de Vader van jullie kindje. En ik vertrouw op Gods liefde. Dat Hij zo onvoorstelbaar
veel van jullie kindje houdt dat Hij altijd boordevol zorg met hem
verbonden is.”
Het is maar een armetierig schetsje van hoe ik mezelf als Gods kind
zie. De stappen van God in deze wereld kan ik niet narekenen. Maar
ik vertrouw Hem wel. Daar heb ik genoeg aan. Mijn leven rust in God,
zoals een boomstam op de wortels rust en gevoed wordt.
Als de storm me mee wil nemen dan houd ik me aan een dikke boom
vast. Als de storm in mijn leven te keer gaat dan is God (als het ware)
die dikke boom (mijn Houvast). Zonder dat kan (en wil) ik ook niet in
mijn leven. Maar: bewijzen kan ik het niet.

Met dat onderwerp kwam Andries Knevel donderdag 16 januari
naar Donkerbroek. Andries Knevel bekend van tv maar ook als
predikant en theoloog kwam naar ons dorp toe.
Dit op uitnodiging van de werkgroep
vorming en toerusting. Dat de man
een goed spreker is bleek al zeer
snel. Puntsgewijs benoemde hij alle
aspecten van de tijd en samenleving
waar we nu in leven. Waarom zijn
de kerken nu leger? Waarom komt
de jeugd niet meer? Wat is er verandert in de maatschappij? Lastige

vragen voor een ieder die gelooft. De
vragen die allemaal omkleed werden
met anekdotes die de situatie mooi
omschreven.
“Wij hadden op een gegeven
moment de luxe dat we een fles cola
kregen. Deze kwam in de kast te
staan , maar we mochten zaterdag

pas een glas. Eerst in de tobbe en de
haren netjes gekamd en dan 1 glas
cola en zondag nog een. Een schril
contrast met de huidige tijd waarin
alles nu en ogenblikkelijk is. Dat
zijn we nu zo gewent, maar is een
gebed naar God ook iets waar we
ogenblikkelijk onze zin krijgen? Na
de pauze was er tijd voor vragen uit
de zaal. Hier werd dankbaar gebruik
van gemaakt. Een geslaagde avond
waar ruim 80 mensen op afkwamen.

Kerkdiensten
Data
verschijning
Op ’e Hichte
•
•
•
•
•
•
•
•
•

28
27
24
29
26
25
30
27
18

februari
maart
april
mei
juni
september
oktober
november
december

Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 26 januari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Zondag 23 februari
10.00 uur: Nicolien Bergsma
Bijzonderheden: m.m.v. Sinjael

Zondag 2 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig
Avondmaal

Zondag 1 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: koffie na de dienst

Zondag 9 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen
Zondag 16 februari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Zondag 8 maart
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Dat mijn heit en mem van mij hielden, hebben ze nooit echt kunnen
bewijzen. Maar in hun hele manier van doen, lag voldoende dat voor
mij meer dan genoeg “proof” was. Ze hebben ook nooit tegen me
gezegd: “o wee je gebeente als je dat of dat doet, dan ben je ons kind
niet meer!”. “Ik heb ook nooit tegen hen gezegd: “als ik dat of dat niet
krijg dat zijn jullie mijn heit en mem niet meer”.
Soms zijn dingen in ons leven van een heel andere orde dan dat het te
bewijzen valt. Een blinde heeft nooit de zon gezien. Maar geen blinde
zal beweren dat de zon niet bestaat. Hij voelt toch de warmte van de
stralen en dat is genoeg “proof”.
En blijf je in de schaduw staan? Je levert geen bewijs voor het nietbestaan van de zon.
In ons dorp (en in deze wereld) zijn heel wat dingen de laatste jaren
anders gegaan dan we zelf wilden. Dat raakt me. Maar ik blijf vast houden dat God met ons mee loopt. Ja, daar blijf ik aan vast houden. “Ik
zie dat in het omzien van anderen naar mij”, zegt iemand.
Begrijp ik het hele wereldbestuur?
Nee! Het raakt me heel erg als ik het verdriet op de gezichten zie. Mijn
gebed tot God is: “God, wees er voor ons allemaal. Geef ons aan elkaar
als gids en helper. Geef ons kracht en wijsheid”.
Ben ik vroeger nooit boos op God geweest omdat het anders ging dan
ik wilde? Zeker wel.
“God als ik dit of dat doe, kan ik dat dit of doe van U gedaan krijgen?”
Ik onderhandelde met Hem.
Maar ik ben ouder geworden. En ik heb ontdekt dat mijn plaatjes van
God veel te armetierig en te klein geweest zijn. Mijn plaatjes klopten
niet.
Soms dacht ik mensen te kennen. En toen bleken ze toch heel anders
te zijn. “Mijn plaatje van diegene klopt dan blijkbaar niet!”.
Dan begin ik gewoon weer opnieuw om die ander te leren kennen.
“Houden van” is iets heel speciaals. “Dat er door dik en dun van je
gehouden wordt?”. Het is het mooiste en het kostbaarste wat je kan
overkomen. “Wees er maar heel zuinig op!”
“En als iemand al de wensen van je hart vervuld?”. Dat noemden wij
bij ons thuis “verwennerij”. Daar is jammer genoeg nooit veel goeds
uit voort gekomen.
“O wee je gebeente als je niet doet wat ik zeg …”. Bij ons thuis heette
het chantage.
Mijn leven rust in God. Ik voeg mij graag in Zijn spoor van de liefde
voor alle mensen.
Samen horig zijn aan de liefde.
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Vanaf 1 februari 2020 werkt de
gemeente Ooststellingwerf in
de middag op afspraak.

Waarom gaan we in de middag
op afspraak werken?
U hoeft niet te wachten en bent snel aan de beurt.
Medewerkers hebben voldoende tijd voor uw aanvraag,
weten hoe laat u komt en waarvoor. Uw aanvraag
verloopt daardoor vlotter. Met het langskomen op
afspraak kunnen we de personele bezetting afstemmen
op het aantal gemaakte afspraken. We blijven in de
middag ook telefonisch bereikbaar.

Komt u langs? Maak dan een afspraak via telefoon of
website. Dan zitten wij voor u klaar en bent u snel aan
de beurt. U kunt in de ochtend zonder afspraak in het
gemeentehuis terecht. Ook op donderdagavond hoeft
u geen afspraak te maken.

Wij helpen u graag verder.
Een afspraak maken werkt heel eenvoudig.
1. Maak een afspraak

2. Kies een activiteit

3. Kies een datum en
tijdstip

4. Vul uw contactgegevens
in

ooststellingwerf.nl/
afspraakmaken

Ga naar www.
ooststellingwerf.nl/
afspraakmaken of zoek
op de website naar het
product waar u een
afspraak voor wilt maken
en kies voor ‘maak een
afspraak’.

Dit is het product of de
dienst waar u een afspraak
voor wilt maken. Bij aantal
kunt u aangeven hoeveel
u van deze producten wilt.
Handig als u bijvoorbeeld
voor het hele gezin
identiteitskaarten aanvraagt.

Belt u liever voor
een afspraak?
Bel dan: 14 0516.

Februari

5. Bevestig uw afspraak

@
In uw mailbox ontvangt u
een afspraakbevestiging.

6. Zet de afspraak
meteen in uw
agenda

Dan vergeet u het niet. Een aantal dagen van tevoren ontvangt u van ons ook
nog een herinnering via de mail. Kijk ook nog even wat u mee moet nemen.
Kunt u toch niet? Wijzig of annuleer uw afspraak dan. Dat kan via een link in
de afspraakbevestiging. U kunt ook op de dag zelf nog een afspraak maken
als er nog ruimte vrij is, via de website of telefonisch. Bel de gemeente als
het spoed heeft en echt niet langer kan wachten. Dan kijken we naar de
mogelijkheden.

Kijk voor de veelgestelde vragen op: www.ooststellingwerf.nl/afspraak
Telefonisch bereikbaar:
Maandag t/m donderdag
08.30 – 16.30 uur
Vrijdag
08.30 – 12.30 uur

Open zonder afspraak
Maandag t/m vrijdag
08.30 – 12.30 uur
Open mét afspraak
Dinsdag t/m donderdag
12.30 – 16.30 uur
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Beste dorpsgenoten,
Afgelopen week hebben de Nachtdravers alweer hun laatste
vergadering van het winterseizoen gehad. In deze evaluatievergaderingen hebben we alle punten besproken die volgend
jaar beter kunnen, maar ook punten die dit jaar goed gingen. De Nachtdravers kijken dan ook met trots terug op een
heel mooi seizoen, na onze mening is dit seizoen weer perfect gelopen. Alle activiteiten waren op tijd geregeld en klaar
gemaakt. Ook kwam het boekje in tegenstelling tot vorig
jaar, dit jaar wel bij u op tijd door de brievenbus gegooid.
Graag blikken de Nachtdravers samen met u terug op hoe
het seizoen is verlopen dit jaar.

Boom:
Op de eerste zaterdag van december is er weer een prachtige
kerstboom geplaatst in Donkerbroek. Net zoals vorig jaar
kwam de boom weer uit Donkerbroek zelf. Veldkamp, Postma
hoveniers en smederij de Boer hebben de Nachtdravers
geholpen met het om zagen van de boom, het vervoeren
van de boom en tenslotte geholpen om de verlichting erin
te hangen. Mede door de hulp van deze bedrijven hing de
verlichting weer mooi in de boom, dit zorgde ervoor dat je
de boom van een verre afstand al kon zien branden. Helaas
brandde de verlichting niet altijd even goed, wat natuurlijk
eeuwig zonde is. Volgend jaar zullen we dan ook met een
oplossing komen om dit probleem op te gaan lossen.
Net zoals vorig was de echte kerstboom niet de enige boom
die stond te branden in het dorp, de fairybell van vorig jaar
heeft dit jaar weer een plekje vooraan het dorp gekregen.
De problemen die er vorig jaar waren met de fairybell zijn
dit jaar verholpen, waardoor zij bijna de gehele december
maand stond te branden.
Ook zijn wij alweer rustig aan het rondkijken naar een
boom voor volgend jaar. Weet u een geschikte boom voor de
Nachtdravers? Neem dan gerust contact op met één van de
Nachtdravers, dit waarderen wij enorm.
Stunt:
Midden in de nacht van 30 op 31 december hebben de
Nachtdravers weer een stunt geplaatst op de herenweg, ditmaal was de stunt te vinden bij het welbekende Nachtdravers
bordje. Op deze locatie hadden de Nachtdravers 10 kunstkoeien geplaatst, deze stonden achter een afrastering met
daarbij een aantal spreuken. De koeien komen oorspronkelijk bij het bedrijf Aware uit Heerenveen weg. In de nacht
van maandag op dinsdag 23 december zijn de helft van de
kunstkoeien verdwenen bij het bedrijf. Hierbij is een spandoek achtergelaten met de tekst: “Om de halvering van de
veestapel te voorkomen, hebben wij de helft van deze koeien
meegenomen”.

Waarom hebben de Nachtdravers nou een stunt gedaan over
het stikstofbeleid.
Aangezien de boerenprotesten van afgelopen jaar vaak in het
nieuws zijn geweest, was dit voor de Nachtdravers een uitgelezen kans om hier een stunt over te doen. Sinds de nieuwe
stikstof maatregelen is he voor de boeren nog ongunstiger
geworden om te gaan boeren. Aangezien er vele boerenbedrijven in Donkerbroek zijn wouden de Nachtdravers hun
steun betuigen aan de boeren. De Nachtdravers hopen met
deze ludieke actie ook dat er meer aandacht voor de boeren
komt. Zodat er in de toekomst nog steeds vele boerenbedrijven in Donkerbroek en omgeving zijn.
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De stunt is door Aware uit Heerenveen zeer positief opgepakt, dit deden zij mede door een beloning uitteloven voor
wie de gouden tip gaf waar de koeien zich bevonden. Deze
beloning was het eigen lichaamsgewicht in kilo’s kaas, de
winnares van deze kaas komt dan ook uit Donkerbroek.
Daarnaast hebben de Nachtdravers voor hun evaluatievergadering nog een heuse rondleiding door de fabriek gehad. De
stunt is dan volgens de Nachtdravers ook zeer geslaagd. Door
de vele positieve berichten van dorpsgenoten, een interviews
met kranten en omrop Fryslân voor op de tv en alle krantenberichten waaronder het AD.
Presentjes rondbrengen en koffiedrinken.
Na de stunt te hebben geplaatst en een paar uur te hebben
geslapen, verzamelden de Nachtdravers zich op oudejaarsdag
’s morgensvroeg alweer in de sportkantine van Donkerbroek.
Na een bakje koffie of thee zijn de Nachtdravers rustig
wakker geworden. Hierna was het tijd om de presentjes en
bloemetjes in en om Donkerbroek rond te gaan brengen.
Ze werden zoals elk jaar weer enthousiast ontvangen door
ouderen en zieken. Dit jaar was het presentje een kantoenen
tas met daarop het Nachtdravers logo en jaartal. Nadat alle
koffie was opgedronken en alle verhalen verteld waren, was
het tijd om de ouderen een gelukkig nieuwjaar te wensen.

Hierna moesten de Nachtdravers zich weer haasten om zo
snel mogelijk in de kantine terug te zijn. Het koffiedrinken
voor de ouderen die zich hadden opgegeven was alweer in
volle gang, zoals elk jaar was het weer een drukke boel met
als dit jaar ruim 58 ouderen. Zoals gewoonlijk begonnen
we rustig met een kopje koffie en gebak, waarna al gauw de
droge worst met kaas op tafel kwam te staan. Met hierbij
natuurlijk een borrel of fris. Tijdens deze borrel was er een
bingo, met deze bingo kon je verschillende prijzen winnen
van bedrijven uit Donkerbroek. Volgens de Nachtdravers was
het een groot succes en vonden de ouderen het ook een leuke
activiteit. Rond de klok van 12 uur was het koffiedrinken
alweer ten einde en konden de ouderen met een presentje de
kantine weer verlaten.
Kindermiddag:
Voor de vierde keer op rij hadden de Nachtdravers een thema
voor de kindermiddag op oudejaarsmiddag. Ditmaal was het
thema: “politie en boef”, vele kinderen kwamen verkleed als
politie of juist als boef. De jongere kinderen, van groep 1
t/m 4 hebben in de kantine verschillende spelletjes gedaan.
Hierbij gingen ze onder andere: Dansen, tikkertje spelen,
rijmen, ballontrappen, schminken en natuurlijk het wel
bekende cake versieren.

uit de mist Hielke (Harold vogelzang) en Sietze (Wessel de
Haan) Klinkhamer ter voorschijnen, waarbij ze meteen op
buurmeisje Esther (Maaike Hoekstra) stuiten. Eenmaal bij
de kar aangekomen botsen Hielke en Sietze tegen Zwart
(Nico de Boer) op. Hielke en Sietze mogen van Zwart niet
naar binnen en moeten op de kar blijven staan, waarna
heit (Sybrand Draaistra) en mem (Marissa van der Ploeg)
Klinkhamer op de kar komen. Gedurende de periode daarna
wordt de stunt besproken en komen ze erachter dat de
nozems de koeien hebben “gejat”. Tussen de scenes door
kwamen er nog verschillende mensen op de kar.
Als allereerst mocht de burgermeester zijn Nieuwjaars
speech geven. Hierna kwam al gauw de Donkerbroekemer
van het jaar aanbod, dit jaar was het de eer aan Pietsje
Dijkstra om de beker onder luid applaus in ontvangst te
nemen. Pietsje heeft het afgelopen jaar de Alpe d'Huez gelopen, de Nachtdravers waren hier ontzettend trots op dat ze
dit heeft kunnen bereiken. Het verhaal ging verder met het
uitdelen van de giften van dit jaar, zodoende mocht er een
van buurtvereniging de vossewal op de kar komen om een
cheque van €600,- in ontvangst te nemen. Hiermee gaan
zijn ervoor zorgen dat de verlichting boven de vaart wordt
opgeknapt en er eventueel verlichting aan de overkant van
de vaart komt. Vervolgens was het de beurt aan het bestuur
van de voetbal om de kar te komen. Volgens Gerben (Aukejan van de Belt) was het nogal lastig om erachter te komen
tegen wie het eerste van Donkerbroek nou moest voetballen.
Daarom schenken de Nachtdravers een bord waarop staat
tegen wie het 1e moet voetballen en waar ze voetballen. Dit
bordt zal in het loop van dit jaar worden geplaatst. Dan rest
er nog een gift over om te geven, dit waren bloembollen.
Deze gift werd gegeven aan de Nachtdravers zelf, deze zijn
gegeven om weer bloemen te plaatsen ter hoogte van het
Nachtdravers bord. Eerder stonden deze er ook, alleen zijn
deze helaas vernield. Een van de Nachtdravers kwam op de
kar om de bloembollen in ontvangst te nemen en het jaar
door te bespreken met buurmeisje Esther. Nadat alle giften
waren uitgedeeld kwamen de Nachtdravers tot de conclusie
dat het wel heel mistig was die avond. Dit zorgde dat de
dj van die avond helaas niet kon komen. Gelukkig hadden
de Nachtdravers al snel een vervanger gevonden, niemand
minder dan Niek van Middelaar wou de dj wel vervangen,
zodat het feest in café Donkerbroek toch nog door kon
gaan. Uiteindelijk wenst Nico de Boer iedereen gelukkig en
voorspoedig 2020 en wordt het drinken ingeschonken en het
vuurwerk ontstoken. Onder het laatste nummer; “Ik voel de
wind door mijn haren” begeeft het publiek zicht naar café
Donkerbroek. Hier was het een gezellig feest, wat nog door
ging tot in de laatste uurtjes.
Radio Odrie:
Op 1 Januari 2020 begonnen de Nachtdravers alweer
snel met het opruimen van
oudejaarsdag. Nadat dit
was opgeruimd waren de
Nachtdravers met al haar
leden en oud-leden aanwezig
in de tent van Langedijke.
Hier was radio Odrie live aan
het uitzenden om alle oudejaarsverenigingen uit de
buurt te interviewen. Nico,
Sybrand en Harold hebben
het verslag gedaan op de
radio over de activiteiten van
het afgelopen jaar van de
Nachtdravers. De avond is
na de live uitzending gezellig en geslaagd afgesloten met alle
oudejaarsvereniging uit de buurt.

De oudere kinderen, van groep 5 t/m 8 zijn het bos in gegaan
om daar levend stratego te gaan spelen. Hierbij zijn er 2
teams met elk hun eigen vlag. Deze vlag moesten ze goed
verstoppen in een specifiek gebied. Doormiddel van verschillende kaartjes konden de kinderen andere kinderen tikken.
Als de vlag gevonden was moest deze teruggebracht worden
naar een van de Nachtdravers om te winnen.
Op het einde van de kindermiddag werd er nog een prijs
voor wie het mooiste verkleed was uitgereikt aan 1 van de
80 kinderen.
Nieuwjaarsshow:
Om 00:00 werd de schapendrift omgebouwd tot een heuse
setting van de kameleon. De Nachtdravers speelden bepaalde
stukjes uit de kameleon na, hierbij kwamen verschillende
bezoekers langs. De nieuwjaarshow begint met een wel
bekend stukje muziek van de kameleon. Uit het niets komen

Eerder dan normaal gaan jullie ons alweer terug zien, aangezien we dit jaar weer een zomerseizoen gaan beleven.
We zullen u dan ook weer snel op de hoogte stellen van al
onze activiteiten tijdens dit zomerseizoen. Wij willen alle
dorpsgenoten bedanken voor hun bijdrage, komst bij de verschillende activiteiten en natuurlijke positieve reacties. Dit
allemaal zorgt ervoor dat elke Nachtdravers zich weer hard
gaat inzetten voor het komende seizoen.
Tot het volgende Nachtdravers seizoen!!!
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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
mail@kootstra.info
(06) 13 01 21 47

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

BELANGRIJKE TIP

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

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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Geloof en wetenschap
Als christenen kunnen we niet claimen dat de wereld van God is
en tegelijkertijd wantrouwend zijn
jegens de natuurwetenschappelijke
studie van diezelfde wereld.
Iedereen maakt gretig gebruik van
de kennis en het inzicht dat natuuronderzoekers ontdekken.
“Wetenschap en religie zijn niet strijdig met elkaar. Natuurwetenschap
is eenvoudigweg te jong om religie te begrijpen. Wetenschap vindt
alsmaar meer overtuigend bewijs
voor de Schepper” (Dan Brown).
We hoeven niet, en we moeten niet,
kiezen tussen:

Vogelwacht Donkerbroek
De BVFW afdeling Donkerbroek
heeft in de eerst week van januari
10 kinderen mogen verwelkomen
bij de activiteit nestkast timmeren
en uilenballen pluizen, het was
weer zeer geslaagd.
De tweede en derde week is een

koekactie gehouden met groot succes. We hebben niet alle adressen
kunnen bezoeken omdat de koeken eerder uitverkocht waren, ons
excuses hiervoor. Maar onze hartelijke dank voor de grote afname. Dit
geeft ons weer mogelijkheden om
nestkasten en uilenkasten te finan-

Brass at the Movies
Om alvast in de agenda te zetten:
Op zaterdag 28 maart a.s. zal de Sintrumtsjerke
omgebouwd worden tot een filmzaal. U kunt
deze avond genieten van prachtige filmmuziek,
gespeeld door Chr. Brassband “De Bazuin”.

Weer zo’n leuk initiatief
van de jeugd in Donkerbroek

cieren en indien nodig de vogels bij
te voeren.
De jaarlijkse ledenvergadering word
gehouden op vrijdag 21 februari
2020 in Dorpshuis Oan`e Feart de
aanvang is 19:30 uur
Het Bestuur

START nu en
STOP met roken
Roken heeft een negatief effect op
uw gezondheid en uw conditie. In
Nederland is roken de belangrijkste
oorzaak van voortijdig overlijden. 1
op de 2 rokers overlijdt aan roken!
Met elke sigaret krijgt u (en diegene
die in de buurt staat) gevaarlijke
stoffen binnen. Roken vergroot de
kans onder andere op een beroerte,
kanker (zoals longkanker en alvleesklierkanker) en aderverkalking.
Roken zorgt ook voor gele tanden,
slechte adem, een grauwe en gerimpelde huid, trage genezing van een
wond en geeft risico’s voor een
ongeboren kind. Redenen genoeg
om te stoppen met roken!
Stop nu met roken en verbeter uw
gezondheid, voel u fitter, krijg een
betere conditie, haal makkelijker
adem, proef en ruik beter, krijg
schonere vingers en tanden, bespaar
een hoop geld en wees trots op
uzelf!

Op vrijdag 6 maart wordt er, door
de Soosgroep, een stamppot buffet
georganiseerd voor de 65+ jeugd.
Voor maar € 7,50 kunt u genieten
van overheerlijke stamppotten met
worst, spek en natuurlijk een kuiltje
jus. Voor dit bedrag krijgt u er zelfs
nog een toetje bij!

U kunt zich opgeven via de mail op
stamppot.donkerbroek@gmail.com
of via de inschrijflijst die vanaf 24
januari in ProRege hangt.
Wees er snel bij, want vol = vol.
Wij hopen U op 6 maart om 18:00
uur in ProRege te zien.

Dorcas depot Wijnjewoude
Al meer dan 30 jaar sorteren
wij voor Dorcas, een internationale hulporganisatie die in OostEuropa, het Midden-Oosten en
Afrika met noodhulp werkzaam is.
Ook heeft Dorcas meer dan 30
kringloopwinkels.
Dorcas helpt,geïnspireerd door
Mattheüs 25,de allerarmsten in de
wereld,ongeacht ras,religie,geslacht
of politieke overtuiging.
In 2019 zijn er weer vele goederen
ingezameld: 1300 zakken gesorteer-

de kleding, giften 70,00 euro en vele
andere goederen.
Dorcas streeft naar blijvende verandering voor degenen die in armoede leven. Samen met u hulp kon
Dorcas dit jaar weer veel goed werk
doen.
Hartelijk bedankt voor de steun die
u het afgelopen jaar hebt gegeven.
We hopen dat u ook in 2020 weer
samen met ons in actie wilt komen
voor de allerarmsten! Omdat het
nog steeds nodig is.
Wat kunt u doen?
Kleding, schoenen, dekens of ander
textiel, afgedankte mobiele telefoons brengen bij Dorcas depot
familie B. Karssen, Opperhaudmare
11 in Wijnjewoude (tel. 481758).

Vanaf 1 januari 2020 hoeft u geen
eigen risico meer te betalen wanneer
u een stoppen-met-rokenprogramma volgt bij uw huisartsenpraktijk.
Een stoppen-met-rokenprogramma
bestaat uit begeleiding door uw
huisarts of praktijkverpleegkundige
met eventueel nicotine-vervangende producten of medicatie. Dus
ook de hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld nicotinepleisters, kauwgom
of medicatie worden volledig vergoed als u begeleiding ontvangt
vanuit uw huisartsenpraktijk. Dus
twijfel niet en maak een afspraak
om te STARTEN met STOPPEN met
roken.

Want geloven gaat over het onvoorstelbare en elke voorstelling daarvan schiet tekort en veroudert met
de tijd vanwege natuurwetenschappelijk onderzoek.
Religie roept gevoelens op van
oneindigheid van onmetelijkheid en

van eerbied en devotie. De natuurwetenschap doet dat ook. Ons liedboek heeft veel teksten die hierbij
aansluiten en dat begint al met de
tekst van Psalm 8 als mooi en eerste
voorbeeld.
De presentatie gaat over: het universum; het ontstaan van de elementen, de bouwstenen van ons
lichaam en ons DNA en het gaat
over de geloofsbeleving van enkele
natuurwetenschappers. Dit alles
wordt vervlochten met orgel/pianomuziek en samenzang van hierbij
passende liederen.
U bent van harte uitgenodigd voor
deze avond, die wordt georganiseerd
door de protestantse gemeenten
van Appelscha, Donkerbroek-Haule,
Frieslands End en Oosterwolde
onder het kopje Vorming en
Toerusting en vindt plaats op donderdagavond 20 februari om 19.30
uur in de Schutse te Appelscha.

Kerstfeestviering
Dorpskerk Haule
Op kerstavond, 24 december,
zagen we op de agenda van PKN
Donkerbroek-Haule de kerstviering
in de Dorpskerk in Haule staan,
een gezinsdienst voor jong en oud.
Het thema van deze avond was
“Een ster, teken van hoop”.
Bij binnenkomst speelde muziekvereniging Excelsior uit Donkerbroek
kerstmuziek en om 19.00 werden de
aanwezigen welkom geheten door
dominee Baas. De liturgie was ditmaal op de beamer te zien, waarvoor
Cita van der Woude zorgde.
De dienst begon met het aansteken
van drie kaarsen: 1 voor Rwanda, 1
voor alle zieke jongetjes en 1 voor
alle zieke meisjes. Hierna werd er
gezamenlijk, onder begeleiding van
het orgelspel van Jan Bouma “Eer
zij God in onze dagen” gezongen. Er
werd gebeden en vervolgens begeleidde Bouma de gemeente tijdens
het zingen van “Komt allen tezamen”. Toen was het tijd voor het
kerstverhaal: Andrea Veldkamp vertelde het verhaal “Liselotje en het
kerstfeest”, geheel op rijm.
Daarna werd, samen met Excelsior,
“Stille nacht” gezongen. Er werd
een kaars aangestoken en Ria
Jonkman vertelde over haar reis
voor ‘kerk in actie’. Ria heeft in
Rwanda Mama Rose en haar weeshuis bezocht en terwijl zij vertelde
over haar reis, was er op de beamer
een fotopresentatie te zien. Vooral
een foto van iemand met een heel
varken achterop de fiets maakte
indruk op de aanwezige kinderen.
Na afloop van Ria’s presentatie werd
er een speciaal voor deze gelegenheid geschreven lied gespeeld door
Excelsior, waarbij de aanwezigen
meezongen: “Nta wundi wasa na
yesu”.
Terwijl Excelsior nog wat kerstliederen speelde, werd er een collecte
gehouden voor het weeshuis van
Mama Rose en was er pauze met
warme chocolademelk en een lekkere kerstkoek. Na de pauze stond
de uitslag van de kleurplaten op het
programma, er waren alleen geen
kleurplaten uitgedeeld………..
Samen met de orgelklanken van
Jan Bouma werd “Zeg eens herder” gezongen en hierna vertelde
dominee Baas, deze dienst verkleed
als herder, het verhaal ‘kerst toen
en nu’, met een link naar Rwanda.
Vervolgens zette Excelsior het “Er
is een kindeke geboren op aard” in,

waarbij de goed gevulde kerk meezong. Terwijl de koperklanken de
kerk vulden met “Mary’s boy child”
werden er kerststerren uitgedeeld.
Dominee Baas deed het dankgebed,
waarna Bouma de eerste klanken
liet horen van “Ere zij God”, wat
staande werd meegezongen. De
dienst werd besloten met de zegen
en terwijl “Silver bells” ten gehore
werd gebracht, gingen de aanwezigen weer huiswaarts.
Het was een mooie dienst in ongedwongen sfeer, wat een beetje deed
denken aan het vroegere kerstfeest
met de zondagschool. Er waren veel
kinderen, de kerk was mooi versierd
met een grote boom (maar dan
niet met echte kaarsjes erin en de
emmer water eronder zoals vroeger), kersttakken en lichtjes, warme
chocolademelk en koeken, met
heen-en-weerlopende en pratende
kinderen, die met de muziek mee
mochten doen en met een dominee
die niet op de preekstoel terecht kon
(want de enorme kerstboom stond
ervoor), niet op het podium voor
in de kerk stond (want dat was vol,
daar zat de muziek), maar tussen de
mensen, in het gangpad de dienst
leidde.
Door Wilma Verlaan.

Heb je een
activiteit?
Geef dit door
voor de dorpsagenda!

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

dorpskrant.opehichte@
gmail.com
DORPSSITE:

donkerbroek@gmail.com
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Centrale verwarming
Water & Sanitair
Dak- en Zinkwerk
Gasinstallaties
Zonnepanelen
Onderhoud
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
0516 - 42 15 10

info@devegt.nl

www.devegt.nl

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

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

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren
• PVC en isolatie

• Timmerhout

• Etc.

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

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

Hout met FSC keur mogelijk

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

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

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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die hier alleen in de zomermaanden
verblijft.
Vermeerdering
Deze vermeerdering komt mede
door de grote broeddrang van de
vogels. In goede jaren kan het leiden
tot wel 5 broedpogingen per jaar.
Alleen bij strenge vorst wordt even
een pauze ingelast maar verder kan
het bijna het gehele jaar doorgaan.
Maar nu is het wel zo dat als er veel
jongen worden geboren er ook veel
niet groot worden. Vaak waait het
nest uit de boom want het nest stelt
helemaal niets voor, wat takjes die
over elkaar gelegd zijn en bij de
geringste wind waait het zaakje zo
uit de boom. Ook de boomsoort
heeft geen bepaalde voorkeur dat
kan een struik zijn, maar ook wel
een hogere boom. Ook is de soort
een belangrijke voedselbron voor
soorten als de sperwer en de havik
en niet te vergeten de steenmarter. Per legsel, wat uit twee eieren
bestaat, die gedurende 14 dagen
worden uit gebroed.

Dan worden de jongen nog een tijdje gevoerd en daarna wordt direct
aan een volgend legsel begonnen.
In onze omgeving is dat minder
dan in de stadsparken. Daar komen
ze op sommige plaatsen veelvuldig
voor. Het voedsel bestaat vooral uit
zaden en bessen. Zo eten ze ook
graag vlierbessen maar in de winter
maanden wordt ook de voedertafel
bezocht. Vooral als er door het voer
zonnebloempitten aanwezig zijn.
Bij ons was dat ook het geval en
prompt komen er elke dag twee

tortel duiven op bezoek. Heel opvallend is de grijze kleur van de vogels
met alleen een zwarte streep in de
nek. Verder zijn de vleugel pennen
zwart. Ook opvallend is de roep van
het mannetje dat je kunt vertalen
als I Love You. Het vrouwtje antwoord met een geluidje dat klinkt
als krr krr. Al met al is deze soort
een welkome gast. Vaak geven de
soorten die hier niet inheeems zijn
overlast maar dat is met deze soort
niet het geval.

diction” gezongen door het koor
van de Medische Universiteit van
Warschau “Wum”. Hierna wenste

Martha ons welthuis, goede kerstdagen en een goed nieuw jaar.

Deze vogel behoort ook tot de
duiven familie. De eerste melding
van de soort kwam in 1950 vanuit
Musselkanaal. Het eerste broedgeval
kwam uit Harlingen in 1959. Het
is een soort die het de laatste jaren
ontzettend goed doet. Al merk je
er in onze omgeving niet heel veel
van, bij de laatste vogeltellingen
kwam men op een aantal van 70000.
Dit was weer een enorme toename.
Van oorsprong komt de soort zoals
de naam ook al aangeeft vanuit de
Baltische landen en heeft zich over
bijna heel Europa verspreidt. Het is
een standvogel wat inhoudt dat ze
er het gehele jaar aanwezig is. Dit
in tegenstelling tot de Tortel duif

Kerstbroodmaaltijd
Vrouwen op Weg
Op 18 december 2019 was om zes uur de zaal mooi gevuld.
Allen die zich hadden opgegeven waren ook aanwezig. Martha
heette iedereen van harte welkom en sprak de wens uit dat we
met elkaar een mooie zinvolle, goede avond zouden beleven.
Bij de opening stak zij een kaars
aan voor ieder die het licht zo nodig
heeft in deze soms zo donkere tijden, waarna zij ons voorging in
gebed.
We zongen onder begeleiding Stille
nacht, Heilige nacht, waarna de

soep kon worden opgediend en er
gezellig met elkaar kon worden
gepraat.
Na de soep gingen we verder met
de liturgie. Het kerstevangelie uit
Lucas werd gelezen door de verschillende bestuursleden, afgewis-

seld met gedichten en mooie oude
kerstliederen. Nadat we van de
engelen in het veld hadden gezongen was het tijd voor de broodmaaltijd. Deze was weer prima verzorgd
door het beheerdersechtpaar en we
deden ons er aan tegoed terwijl we
ook met elkaar van gedachten konden wisselen.
Toen iedereen min of meer verzadigd was, werd de liturgie vervolgt.
Martha las het verhaal van de vrouw
van de herbergier voor ons. Dat
besloten we met het zingen van het
Ere zij God.
We kregen nog een kop koffie ter
afsluiting en beluisterden de wondermooie zegenbede “A Clare bene-

Brassband De Bazuin
op zoekt naar versterking
De chr. brassband De Bazuin heeft hier en daar wat versterking nodig in de band. Dat betreft vooral de zware kant van
de band, bariton, euphionum en bassen zijn zeer welkom.
Ook het slagwerk kan wel wat versterking gebruiken. Maar
natuurlijk is elke muzikant en/of oud-muzikant van harte
welkom.
Wij zijn een band met veel jongere leden en komen uit in de 4e divisie
brassband. Repetities worden gehouden op maandagavond van 19.45 tot
21.45 uur in Pro Rege, achter de Sintrumtsjerke in Donkerbroek. Ook
kun je eerst even komen luisteren op onze repetitieavond.
De brassband staat onder enthousiaste leiding van dirigent Sijtze van
der Hoek uit Veenhuizen.
Aanmelden kan bij onze secretaresse Marjan Stoker,
debazuindonkerbroek@outlook.com.
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Autorijschool Piet van Veenen

DE EERSTE TIEN LESSEN
VOOR € 380,-

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

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

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

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

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

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

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

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

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

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

T: (0516) 491223 www.frisozekerheid.nl

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

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

prdejong.nl

Vakmanschap met passie

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

www.postmahoveniers.nl
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Inwonertal Donkerbroek
stijgt boven de 1900!
Ook in 2019 nam het aantal inwoners toe in Donkerbroek.
Daarmee lijkt de krimp geen vat te krijgen op ons dorp. En dan
te bedenken dat er nog zo veel groeipotentie is.
Aan de westkant verrijst er voorlopig nog maar één woning en achter de Buursterlaan ligt ook nog
gemeentegrond waar in de toekomst op gebouwd kan worden. In
twee jaar (2018: +33 en 2019: +36)
is het inwonertal van Donkerbroek
gestegen naar 1901 inwoners.

Vrouwen op Weg naar Antarctica
Martha Veenstra, onze voorzitter opende de vergadering met een
hartelijk welkom aan iedereen en in het bijzonder aan de heer
en mevrouw Jannenga die ons deze avond zullen vertellen over
hun reis naar Antarctica.
Na onze gebruikelijke opening met
welkom, gebed, meditatie, gezang
en de andere huishoudelijke punten
konden we snel aan de koffie zodat
daarna de familie Jannenga ruim de
tijd had voor hun verslag over hun
reis naar Antarctica. De reis was
een verjaardagscadeau voor Marga
Jannenga omdat ze zo dol was op
pinguins.
De Shackleton Tour die ze maakten,
is genoemd naar een Britse ontdekkingsreiziger. De reis begon eigenlijk pas in Ushuaia in Argentinië, de
meest zuidelijke stad van de wereld.
Daar begon de expeditie op de MS
Explorer.
Het eerste doel was de Falkland
eilanden. Daar werden de eerste
de pinguïns gespot. De rockhoppers. Deze zijn zo 'n 65 cm. groot
en vormen paartjes voor het leven.
Een andere soort was de Gentoo of
Ezels-pinguïn die iets groter is en
nestelt op kiezelstenen. En tijdens
een wandeling met de meereizende
ornitholoog werden de Magelhaenpinguïns gezien, zij maken een hol
en leven solitair.
De meest bedreigde vogelsoort daar
is de wenkbrauw-albatros, er verdrinken duizenden van deze vogels
door de Japanse vismethode van
lijnen met haken.
Op reis naar het eiland South
Georgia
werden
walvissen,
Zuidkapers, gezien, uit de vele zeepokken op zijn huid bleek dat het al
een ouder exemplaar was.
Bij South Georgia wilden ze een
fjord binnen varen, maar het werd
opeens heel slecht weer, het begon
te stormen en ze moesten beschutting zoeken. Bijna iedereen aan
boord was zeeziek.
We zagen prachtige beelden van het
landschap en van de wandeling die
door een gedeelte van de passagiers
werd gemaakt over de gletsjer, 1400
m. naar boven, 6 uur lopen in de
stilte, een hele ervaring.
Foto’s van zeeleeuwen met een
harem van 20 vrouwen, van rendieren waarvan de voorouders door
de Noren zijn meegenomen om
daar te dienen als vers voedsel, Van
koningspinguïns met pluizige jongen, van zeeolifanten en reuzenalbatrossen. Van een luipaardzeehond
die een pinguïn vangt. En nog veel
meer.

Ze bezochten de locaties waar de
Noren een walvisvaarders-station hadden en de begraafplaats
van Shackleton op Grytvicken.
Onderweg naar de Zuidpool werd
ook het eiland waar de bemanning
van ontdekkingsreiziger Shackleton
630 dagen had overleefd bezocht…
Maar toen... Op 180 km. van
Antarctica kreeg de Explorer met
steeds meer ijs te maken, het was
een veld golvend pakijs van 1,5
m. dik. Het schip werd geraakt
door het golvend ijs en scheurde
onder de waterlijn open. Er werden S.O.S. seinen en noodsignalen uitgestuurd. Maar in de wijde
omtrek was geen schip te bekennen.
Iedereen moest zijn zwemvest pakken, want er stroomde water in het
schip, het maakte slagzij. Er werd
uit alle macht geprobeerd het gat te
dichten. De kapitein deed zijn best
om de moed erin te houde, maar
het lukte niet om het gat te dichten.
Het bevel om het schip te verlaten
moest worden gegeven. Er moest
worden overgestapt op rubberboten en in de reddingsboten. Zes
uur na het verlaten van het schip
zonk de MS Explorer. Zeven en een
half uur werd er rondgedobberd
in de ijskoude poolzee, verscheidene mensen raakten onderkoeld.
Gelukkig werde de Jannenga’s en
alle overige opvarenden werden

opgepikt door de NordNorge, een
cruiseschip uit Noorwegen. Op de
Nordnorge werd meteen een kledinginzameling gehouden, zodat ze
snel droge en warme kleren aan kregen. Na een korte tocht werden ze
op een Chileense luchtmachtbasis
op Antarctica afgezet. Daar waren
noodbedden in een sporthal neergezet Zeven en een half uur werd
er rondgedobberd in de ijskoude
poolzee, sommige mensen raakten
onderkoeld. en konden ze eerst bijkomen van de verschrikkingen. Met
een Hercules vrachtvliegtuig van de
Chileense luchtmacht, werden ze
na een paar dagen naar de vaste wal
gevlogen in Zuid Chili, en daarna
volgde snel de vlucht naar Santiago
de Chile. Daarvandaan werden er
door de reisorganisaties en de consuls de terugvlucht naar de thuislanden geregeld.

Als "poort van Ooststellingwerf" is
het mooi wonen in Donkerbroek
zo blijkt. Goede dubbelbaans verbinding met grote kernen als
Groningen, Leeuwarden, Drachten
en Heerenveen en vlakbij toerisme (Bakkeveen en Appelscha) en
natuur (Drents Friese Wold en
Fochtelooërveen). Nog een paar van
dit soort jaren en de 2000-grens
komt in zicht.
Zes dorpen krijgen
er inwoners bij
Oosterwolde - Ooststellingwerf
telde op 1 januari van dit jaar 25.479
inwoners. Dat zijn er 26 minder dan
op 1 januari 2019, toen de gemeente 25.505 telde. Van de dertien
Ooststellingwerfse dorpen kenden
er zeven een daling van het inwoneraantal. Oosterwolde heeft 9609
bewoners, vijftig minder dan een
jaar geleden. Appelscha telt 4734
inwoners ten opzichte van 4757 een
jaar geleden.

Oldeberkoop moet het met vijf
inwoners minder doen. Het inwoneraantal daalde van 1564 naar
1559. Makkinga heeft 1019 inwoners, een daling van tien in vergelijking met een jaar geleden. Het
aantal inwoners van Waskemeer
veranderde nauwelijks. Op 1 januari
2019 waren dit er 841, een jaar later
staat de teller op 839. Haule zag het
inwoneraantal dalen met negentien.
Het dorp kelderde van 592 naar 573
inwoners. Fochteloo zakte van 362
naar 359.
Zes dorpen kregen er inwoners bij.
Donkerbroek ging er liefst 36 inwoners op vooruit. Het dorp telt nu
1901 ingezetenen. Een jaar geleden
waren dit er nog 1865. Elsloo kreeg
er zeventien inwoners bij. Het dorp
heeft nu 654 inwoners, tegen 637
een jaar geleden. Haulerwijk kreeg
er ten opzichte van een jaar geleden twaalf inwoners bij (3247 om
3235 in 2019). Ravenswoud groeide van 409 naar 414 inwoners en
Langedijke maakte een sprong van
287 naar 302 inwoners. Nijeberkoop
blijft qua aantal inwoners het kleinste. Het dorp kende een minieme
groei: van 268 naar 269.
(bron: Nieuwe Ooststellingwerver)

Terug op Schiphol was het een emotioneel weerzien met de familie,
die erg in spanning had gezeten na
de eerste berichten dat het schip
gezonken was.
Wij waren allemaal erg onder de
indruk van dit drama en hadden
nog veel vragen voor de familie
Jannenga. Zij waren al hun film en
fotomaterialen kwijt geraakt, maar
doordat ze contact hielden met
hun medereizigers kregen ze veel
beeldmateriaal van degenen die hun
camera mee hadden genomen in de
reddingsboten. Daarmee hebben ze
deze presentatie gemaakt, dat hielp
hen ook met het verwerken van de
traumatische ervaring.
De voorzitter bedankte Pieter en
Marga Jannenga voor het indrukwekkende verhaal en de prachtige
beelden. En wenste hen nog een
goede tijd met mooie reizen en
een betere afloop. De avond werd
besloten met een gedicht en een
gemeend wel thuis voor een ieder.

Nieuwe activiteiten
voor reumapatiëntenvereniging
Mede dankzij een subsidie uit
Het
Fonds
Ooststellingwerf
kan Reumapatiëntenvereniging
Ooststellingwerf (RPVO) in januari starten met twee nieuwe activiteiten.
Het betreft ‘Bewegen op muziek’ en
‘Goed om te weten’. ‘Fantastisch dat
we nu kunnen beginnen”, reageert
penningmeester Henk Vlaming blij.
Beide activiteiten stonden al langer
op het wensenlijstje van de RPVO.
Nu er in januari uit Het Fonds een
totaalbedrag van € 7500,- beschikbaar is gekomen, werd er direct
gestart.
‘Bewegen op muziek’ is een wekelijkse activiteit voor mensen met
reuma en andere gerelateerde
klachten en ‘Goed om te weten’ is
een maandelijkse voorlichtings- en
ontmoetingsbijeenkomst voor deze
doelgroep.
De RPVO organiseert al jaren
met ondersteuning van Reuma
Nederland in zwembad De
Boekhorst het ‘zwemmen in extra
verwarmd water’.
‘Er worden geregeld andere activi-

Het bestuur van de RPVO krijgt
een proefles ‘Bewegen op muziek’
in dansstudio Clarette en Léon.
teiten georganiseerd, variërend van
bedrijfsbezoeken tot creatieve workshops. Ook krijgen ze vier keer per
jaar ons verenigingsblad in de bus
boordevol informatie’, benadruk
Vlaming.
Voorlichting
Iformatievoorziening is volgens de
vereniging ook erg belangrijk. Dat
is ook de reden om de maandelijkse
voorlichtings- en ontmoetingsbijeenkomst ‘Goed om te weten’ op
te zetten. Ook deze bijeenkomsten
vinden plaats in de dansstudio. Het
betreft elke laatste donderdag van
de maand.
Voor meer informatie kan telefonisch contact worden opgenomen
met Zweitse Haveman, secretaris
van de RPVO (0516-515073).

Heb je een activiteit?
Geef dit door voor de dorpsagenda!
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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

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

Autobedrijf Verlaan
Uw auto op de 1e plaats

Reparaties, onderhoud,
APK en verkoop van
auto’s en brommobielen
Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Donkerbroek - T 0516 49 12 66
www.verlaan.nl
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Valentijnscup komt er weer aan!
Programma
Een aantal weken zijn we al weer bezig met de voorbereidingen
de valentijnscup. Dit jaar op 15 en 16 februari, wederom in
Actief Donkerbroek van
de sporthal te Oosterwolde. Elke keer bieden wij 500, deze keer
zelfs 600 kinderen een extra wedstrijdmoment door een van de
gezelligste acrowedstrijden van het jaar te organiseren.

Achter de schermen wordt
hard gewerkt om een mooi
programma voor de inwoners
van Donkerbroek in elkaar te
zetten.
De jaarlijkse gezinswandeltocht en
familiefietstocht staan op de planning voor respectievelijk 17 mei en 14 juni. Het buitenvolleybaltoernooi is weer terug op zijn oude plek en wel vlak voor het begin van het
nieuwe schooljaar op 15 augustus. We luiden de vakantie in op 26 juni
met het suppen voor de basisschooljeugd. Tot zover geen ingrijpende
wijzigingen.
Wat wel verandert is de outdoor run. In plaats van één dag gaan we hier
een tweedaags spektakel van maken en gemeente breed. Alle basisscholen hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen. Er zijn al een
aantal meldingen binnen gekomen. Noteer hiervoor vast 1 en 2 oktober
in de agenda. Daarover later meer.
Expeditie Robinson
Op 18 april starten we het seizoen met een heuse expeditie Robinson
activiteit bedoelt voor de kinderen van de basisschool. Er wordt druk
gezocht naar geschikte opdrachten. Deze opdrachten wordt een combinatie van behendigheid, kracht, uithoudingsvermogen en slim denk
vermogen. Zo mogen ook de eetproef en vuurproef natuurlijk niet
ontbreken.

Ik hoor u denken, het is toch geweldig dat zo’n kleine gymvereniging
zoveel doet voor zoveel kinderen.
Zou ik ook op een of andere manier
kunnen helpen? Natuurlijk kan dat!
Naast de wedstrijd organiseren we
een verloting waarbij we enveloppen
verkopen met al dan niet een lootje
erin. Zit er een lootje in dat is er een
prijs gewonnen.
Nu komt u in beeld. Deze prijsjes kunnen dingen zijn voor jong
en oud. Denk aan kaarsenhouders,

sokken, vazen, speelgoed, enz.
Misschien heeft u thuis nog iets
liggen waar u niks mee doet maar
nog wel mooi is en denkt u: He das
net wat voor de valentijnscupverloting (mooi scrabblewoord). Dan
mag u het brengen bij Bernou (Van
Zandenstraat 17) of in de gymzaal in
het invalidentoilet neerleggen. Ook
wil ik het wel bij u weghalen. Dan
kunt u bellen met 06-12496383.
Natuurlijk bent u ook welkom om
te komen kijken beide dagen!! We

beginnen om 8 uur smorgens en
zijn er tot ongeveer 19.00 uur. We
vragen een beetje entree: 1.50 voor
kinderen tot en met 12 jaar iedereen
die ouder is dan 12 jaar 2,00 euro.
Kunnen we de kosten weer een
beetje drukken!!
Alle andere hulp is natuurlijk ook
welkom!! Leuke ideeen? neem contact op!! Info@valentijnscup.nl
Oh ja we verzamelen ook flessen bij
de Coop in Donkerbroek. U kunt
u statiegeld doneren aan de valentijnscup bij de inleverautomaat!
Weet u er even van!!
Groeten: het project team: Saskia
Anbergen, Rianne Jansma en
Bernou Veenstra

Vrouwen van Nu aan de wandel
door Donkerbroek

Voor deze activiteit gaan we de hulp inschakelen van de bewoners van
de wijk. Net als we met Levend Ganzenbord hebben gedaan in 2018. Dit
jaar wordt gespeeld in de wijk tussen Vicariestraat en Nijhof. Hou voor
de voortgang deze krant en onze Facebookpagina in de gaten.

☛
☛
☛
☛
☛
☛

18 april Kinderactiviteit: Expeditie Robinson.
17 mei Gezins wandeltocht
14 juni Familie fietstocht
26 juni Suppen
15 augustus Buitenvolleybaltoernooi
1 - 2 oktober Outdoor run

Alle data zijn onder voorbehoud. We proberen zoveel mogelijk rekening
te houden met de andere activiteiten in het dorp. Om dat goed te kunnen laten verlopen is het belangrijk dat alle verenigingen en organisaties
zodra er data bekend zijn dit direct door te geven aan de website beheerder van donkerbroek.nl (via het contactformulier).

Wikke bedankt
De afdeling gymnastiek is een
belangrijk lid armer. Wikke Jonker.
Volgens mij 58 jaar lid van de gym
geweest. Zolang het bestaat! Van
alles hebben we samen meegemaakt. Bruiloften, begrafenissen,
high tea’s, heerlijke fietstochten,
midgetgolfen, boerengolf. Je kunt
het zo gek niet bedenken of we hebben het wel met met de gymgroep
gedaan en ik denk dat er maar weinig is dat Wikke heeft gemist.
Wel nu, wat heeft Wikke er doe toen
besluiten om ermee te stoppen. Is
het om de gezondheid? Misschien
een beetje. Kan ze niet meer mee
komen met de groep? Zeker wel!
De ruim 80 jaar levensjaren hebben
haar meer dan goed gedaan! Nee de
gymlessen werden verplaatst naar
de maandag vanwege nieuw werk
van de gymjuf. Dit heeft de juf doen

besluiten op donderdag de freerunlessen over te dragen aan Stijn om
zelf op de BSO haar toetrede te
maken en de seniorendames te verhuizen naar de maandagmiddag.
Nu is Wikke op maandag altijd aan
het zwemmen bij juf Ingrid. Ook al
een hele tijd, niet zolang als de gym
natuurlijk maar ook een behoorlijk
tijdje. En dat is eigenlijk veel beter
voor de spieren. Dus na lang Wikke
(hahaha) en wegen heeft ze toch
maar besloten om te blijven zwemmen. Dapper besluit!

Zaterdag
18
januari
werd
Donkerbroek bezocht door een
wandelgroep van 20 dames. De
groep bestaat uit dames van verschillende “Vrouwen van Nu” verenigingen uit heel Friesland.
Samen leggen ze het kuierpaad af.

Dit pad loopt dwars door Friesland
van Stavoren naar Appelscha en is
270 kilometer lang. Elk jaar organiseren de dames een wandelweekend
en leggen ze een deel van de route
af. Elk weekend zo’n 40 kilometer.
Dit jaar was de achtste keer en legde

men het achtste stuk van de route af
die door Donkerbroek voerde. Hier
staken ze aan voor een lunch om
daarna hun route te vervolgen naar
het eindpunt Appelscha, waarmee
hun wandel avontuur tot een einde
komt.

Nachtdravers bedankt!!!!!

Lieve Wikke ik ga je enorm missen
en wil je graag bedanken voor al je
gezelligheid van de afgelopen 25
jaar!! Blijf lekker actief en als we iets
leuks gaan doen met de groep hoop
ik dat je er ook nog bij bent!!
Dikke kus! Bernou

Damclub Donkerbroek
Voor de Provinciale Friese Dambond
(P.F.D.B.) speelde Donkerbroek
thuis tegen Rinsumageest.
L. Snijder speelde een prima partij
tegen bord één van Rinsumageest
en behaalde remise en werd de man
van de wedstrijd.
Uitslag
Donkerbroek-Risumageest
1. L. Snijder-B. Oegema
2. J. Smid-Tj. Oegema
3. J.D. Klooster-A. Wiegersma
4. L. vd. Sluis-R. Ringnalde
5. J. Sikkens-M. Elgersma
6. B. van Ek-D. Douma

5-7
1-1
1-1
1-1
1-1
0-2
1-1

Onderlinge competitie
De eerste ronde van de onderlinge competie zit er bijna op. G.
Poortinga gaat ongeslagen aan kop
met 14 punten, gevolgd door vier
spelers met 9 punten. Dat zijn J.D.
Klooster, B. van Ek, J. Smid en J.
Sikkens. H. Hoks, L. vd. Sluis en
L. Snijder hebben 5 punten en J.
Klooster 1 punt.

De buurtvereniging De Vossewal
werd op Oudjaarsavond verrast met
de aanbieding van een cheque ter
waarde van 600 euro bestemd om
de verlichting over de vaart te renoveren. Kabels moeten vernieuwd
worden, LED lampjes aangeschaft
etc. Een dure kostenpost.
De renovatie zelf wordt door een
aantal buurtbewoners uitgevoerd.
Van verschillende kanten hoorden

we hoe mooi het zo zijn als ook aan
de andere kant van de vaart soortgelijke kerstverlichting de donkere
dagen rond de Kerst in het licht
zetten. Over de financiën hiervoor
zijn we met een aantal partijen in
gesprek.
Jaren geleden hingen er aan de
andere kant van de vaart soortgelijke kerstlichting. Het gaat om
3 armaturen. Deze zijn al langer

onvindbaar. We denken dat deze
misschien ergens opgeslagen liggen
op een plek, die wij niet weten.
Mocht u hierover informatie hebben, wilt u dat dan laten weten? Dat
kan telefonisch: 06-49209219 of per
mail ahmveenhuis@gmail.com.
Buurtvereniging de Vossewal
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WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Koelkasten

Voor al uw:

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

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!

Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

januari 2020

17

WK limiet voor gymnaste Anna
we partners Nova Houtman en Indy
Gjaltema gelijk al het hoge puntenlimiet te halen voor kwalificatie.

Op 11 en 12 januari werd in Mierlo
de eerste kwalificatie wedstrijd
gehouden voor het WK Acrogym.

Anna Koster uit Donkerbroek, die
traint bij topsportstichting Acro
Academy, wist hier met haar nieu-

De dames zijn pas enkele maanden
samen en deze kwalificatiewedstrijd
was hun eerste wedstrijd als team.
Dat zij nu al een hoog WK limiet op
zak hebben, geeft veel zelfvertrouwen voor de rest van de kwalificatie.
Om zich definitief te kwalificeren
moet er zowel aan een hoog als een
laag puntenlimiet voldaan worden,
en moeten de dames bij de beste
twee teams van Nederland horen.
Een doel wat binnen handbereik
lijkt. Vorig jaar won Anna Koster
nog zilver op het EK in Israël met
haar toenmalige partner Robin
Hooijenga. Het WK Acrogym wordt
in mei gehouden in Genève.
Op de foto wordt Anna opgetild
door haar medeturnsters.

Koersbal start het nieuwe jaar
met twee gratis proeflessen
Koersbal is bijna een jaar terug in
Donkerbroek. De club is inmiddels voorzien van een bestuur en
een naam. Koersbalclub H.D.J.K.
Donkerbroek wat staat voor: "Houd
De Juiste Koers".
De gezellige groep telt inmiddels 21
leden en zijn elke woensdagmorgen vanaf 9.30 uur tot ongeveer
11.00 uur in het dorpshuis actief.
Belangstellenden zijn altijd welkom
om eens te kijken of mee te doen.
Proeflessen
Om de club wat meer onder de aandacht te brengen organiseren zij op
vrijdag 28 februari en 6 maart van
19.30 - 20.30 uur 2 proeflessen. Er
is bewust voor de avond gekozen om
zo een bredere doelgroep te bereiken. Tijdens deze lessen worden,
onder het genot van een kopje koffie, de beginselen van het koersballen geleerd. De proeflessen worden
aangeboden door de koersbalclub.
Opgave is niet nodig.

dorpsbelang en het dorpshuis bijgedragen aan de aanschaf van een
nieuwe koersbalset. De huidige mat
begint slijtageplekken te vertonen.
Daarnaast is een tweede mat geen
overbodige luxe daar de groep dan
in twee poules opgesplitst kan worden.
Twee competities
Er worden twee competities
gespeeld. De herfst competitie is
op 18 december afgesloten. Teake
Soepboer en Anneke Cornelissen
ieder met 73 punten waren winnaar.
Coop Boonstra stelde twee verrassingspakketten beschikbaar. De poedelprijs was voor Sijke Kuijsten en
Bertie Hoefsloot met respectievelijk

36 en 34 punten. Voor hen was er
de traditionele worst. Vol enthousiasme is men begonnen punten te
verzamelen voor de voorjaarscompetitie die per januari van start is
gegaan. Echter is aansluiten ten
alle tijde mogelijk.
Jeu de boules
In de zomer worden de koersballen vervangen door jeu de boules
ballen. Op de parkeerplaats bij het
dorpshuis zijn 2 jeu de boules banen
gerealiseerd waarop men naar hartenlust kan spelen. Vanwege de
vakanties is het deelnemersveld dan
afwisselend maar dat weerhoud de
"thuisblijvers” er niet van om gezellig en sportief bezig te zijn.

Ruben Vehoff zwom naar
zilver en twee keer brons
Ruben zwom in deel drie van het
minioren circuit te Beilen een super
goede wedstrijd. Ruben zwemt bij
de Wellerobben uit Haulerwijk waar
veel aan de techniek word gewerkt
en op de tweede plaats de snelheid.
Ruben zwemt zowel technisch als
de snelheid al prima op zijn jonge
leeftijd.
Door een goede en persoonlijke
begeleiding wordt iedere zwemmer bij de Wellerobben op zijn/
haar eigen kwaliteiten getraind. Het
plezier staat voorop. Dit gaat samen
met de prestaties en dat Ruben
zich goed thuis voelt bij de club
uit Haulerwijk blijkt iedere keer
weer in de wedstrijden die hij mee
zwemt.
Zo ook in deze minioren wedstrijd
waar hij 400 meter borstcrawl, 100
meter vlinder, 100 meter wissel en

Nieuwe koersbalset
Naast het gemeentefonds hebben

Ruben Vehoff (rechts) en zijn
teamgenoot Sverre Bosboom.
de 50 meter borstcrawl benen heeft
gezwommen. De 400 meter borstcrawl zwom hij 19 seconden sneller dan de inschrijftijd de tijd van
6.40.07 was goed voor het brons,
de 100 meter wisselslag in 1.34.39
wat een pr is van 5 seconden en
goed voor het brons, de 100 meter
vlinderslag eerste keer in een wedstrijd zwom hij in 1.54,89 goed voor
het zilver, als laatste de 50 meter
borstcrawl benen won hij het goud
in 49.25. Totaal werd Ruben overall
in zijn categorie tweede.
Zijn team genoten Sara Batist en
Sverre Bosboom presteerden ook
super goed. Sverre kreeg ook een
medaille daar de eerste acht per
categorie een medaille krijgen en
Sverre werd achtste.

Vijf medailles acrogym SV Donkerbroek
Op zaterdag 11 januari was de aftrap voor het acroseizoen. De
DE-lijn had de eerste plaatsingswedstrijd. Zes teams reisden af
naar sporthal de Houtmoune te Buitenpost.
Hier lieten ze hun prachtige oefeningen zien. Deze oefeningen worden beoordeeld door een 10-koppige jury. Alle zes teams hebben het
fantastisch gedaan. SV Donkerbroek
mocht met maar liefst vijf medailles
naar huis.
Goud voor de twee E-jeugd duo’s
Isa Dijkstra & Rixt Schippers en
Kristel Klooster & Bente Dam. En
ook D-jeugd duo Romy Sluijmer en

Petra Nicolai gingen met het goud
om naar huis.
Een zilveren plak voor D-jeugd
trio Anouk de Groot, Marleen v.d.
Wolfshaar & Marrit Hoogenberg en
duo Roselie ter Borg en Kim Vos.
Het E-junioren duo Eline Mulder en
Tessa Posma ging met de 6e plaats
naar huis. Een prachtige start van
het acroseizoen.

Voor de C-lijn is 18 januari de eerste
wedstrijd in Ter Apel geweest. Hier
hebben Kyra Nieuwhof en Riann
Horrel (C-junioren) zilver hebben
mogen ontvangen tijdens hun eerste plaatsingswedstrijd. Zij hebben
zowel een prachtige balans- als tempo-oefening laten zien op de vloer.
Op 8 & 9 februari zijn de volgende plaatsingswedstrijden voor de
DE-lijn.
15 & 16 februari staat in het teken
van de door onszelf georganiseerd
acrotoernooi de Valentijnscup!

Kyra Nieuwhof
en Riann Horrel
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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

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

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.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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KORFBAL

OPGERICHT

De ladder...
Maatschappelijke...

worden gespeeld. Ook nu al speelt
er bij de C1 een jongedame uit
Oosterwolde waarbij de rest van het
team uit spelers uit Donkerbroek
bestaat. Idem, de B1 met een jongedame uut Haule.
Ook bij de senioren staat er een
grote wijziging op de rol. Volgende
maand meer hierover.

Samenwerkende gesprekken
Momenteel is een stuurgroep bezig
de apen en beren op de weg naar
intensievere samenwerking tussen
Donkerbroek, DIO, Odis en VZK in
beeld te brengen en te bespreken
met de besturen van bovenstaande
verenigingen.

Senioren 3
Het 3e team is een heel oud team.
Geduld dus. En respect.
Website
Voor algemene info, rangen en
standen en wat meer naar de vernieuwde website www.korfbaldonkerbroek.nl .

de wijde wereld in. Like. Delen !!!
Tegenwoordig beheert door die
andere razende reporter : Jenny
Bosma-Veenstra. (met hulp van
iedereen voor de input)

Twijfel is het
begin
van wijsheid.

Facebookpagina
In de lucht : De Facebookpagina
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroekafdeling-korfbal. Nog sneller info

(Aristoteles, Griekse filosoof)

Zaalcompetitie 2019-2020
De zaalcompetitie is halverwege. Bij
enkele jeugdpoules zijn de tekenen
van de aanstaand kampioen al te
zien. Bij veel poules echter (gelukkig) nog niet.

Bij enkele verenigingen is het ledenaantal zo zorgwekkend, dat een bredere samenwerking noodzakelijk is
om korfbal in Ooststellingwerf te
behouden.
In feite is er vorig jaar al een stap
gezet, omdat er toen twee aspirantenteams waren met spelers
van Dio, Donkerbroek en VZK. Dit
seizoen zijn er drie juniorenteams
bestaande uit spelers van Dio, Odis,
Donkerbroek en VZK. En zelfs een
prachtig mooi derde seniorenteam
DIO/Donkerbroek/VZK. (met oudgedienden uit Donkerbroek thans
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De E2 lijkt een stapje terug te moeten doen, maar dat is schijn: Ze
hebben 1 wedstrijd minder !!! Wel
moeten ze nu gaan stunten tegen de
medekoplopers. Mooie competitie.
lid van DIO). Zij speelden de najaarscompetitie in Haule, zaalcompetitie
in Oosterwolde en de voorjaarscompetitie straks in Donkerbroek.
Vanaf komend seizoen zal alle
jeugd in combi-teams zitten. Maar
natuurlijk zal zorgvuldig worden
gekeken naar de samenstelling
en dus waar de thuiswedstrijden

Programma
zaalkorfbal
t/m 1 maart 2020
(Wijzigingen
voorbehouden

Bij Dio/Odis/VZK/Donkerbroek A1
schuift de top wat in elkaar. Onze
combi zal in maart vast nog
steeds een kampioensfeestje vieren. Maar de focus moet blijven.
(Thuiswedstrijden worden gespeeld
in De Boekhorst in Oosterwolde).
Danks.
Senioren 1
De senioren 1 waren net niet in
staat koploper Roreko (De Wijk)
pootje te lichten. (Dat mag ook
niet !!! Foei !!). Misschien komt het
omdat 2 basisspelers op skivakantie
waren, misschien ook niet. Het was
een loeispannende, attractieve wedstrijd. In de slotfase bleek Roreko
net de beste. 21 maart komen ze
naar hier.
“it ain’t over ‘till it’s over”.
Een week later wint coming up
Olympia uut Twiezel wel van
Roreko!!! (25-17). In de gaten houden !!
Senioren 2
Het tweede team is een heel jong
team. Geduld dus.

Zaterdag 1 februari:
Waterpoort E1–VZK/Donkerbroek E1
Kinea E3 - Donkerbroek E2
Donkerbroek/VZK D1 – Mid Fryslan D3
Donkerbroek/VZK C1–Kinea C1
Meko ’74 A1 - DIO/Donkerbroek A1
Oerterp/VKC A1 - DIO/Donkerbroek A2
Westergo A1 - DIO/Donkerbroek A1
Joure 2 - Donkerbroek/VZK 2
Vitesse (Be) 1 - Donkerbroek/VZK 1

15.00 uur
9.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
15.30 uur
18.10 uur
18.00 uur
19.25 uur
15.45 uur

Zondag 2 februari:
Lintjo 3 - Dio/Donkerbroek/VZK3

10.00 uur

Zaterdag 8 februari:
Lemmer D1 - Donkerbroek/VZK D1
Quick ’21 B1 - Donkerbroek/VZK B1
Udiros C1 - Donkerbroek/VZK C1
Donkerbroek F1 – It Fean F1
Donkerbroek E1 – Heerenveen E3
Donkerbroek E2 – Fean/BoelenslaanE3
Dio/Odis/Donkerbroek A2–Olympia A1
Dio/Odis/Donkerbroek A3–Walden A3
Donkerbroek/VZK 2 – Westergo 2
Donkerbroek/VZK 1 – Olympia (T)1

12.10 uur
11.30 uur
12.30 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
17.50 uur
16.40 uur
18.40 uur
20.00 uur

Zondag 9 februari:
Dio/Donkerbroek/VZK3 - Kinea 3

12.00 uur

Zaterdag 22 februari:
Wordt Kwiek E2 – Donkerbroek E2

9.00 uur

Zaterdag 29 februari:
Donkerbroek F1 – LDODK F1
Donkerbroek E1 – LDODK E1
Donkerbroek E2 – Sparta (Ze) E1
Noveas A1 - DIO/Donkerbroek A1
De Granaet A2 - DIO/Donkerbroek A3
Heerenveen D3 - Donkerbroek D1
Mid Fryslan B4 - Donkerbroek B1
Donkerbroek/VZK 2 – DTL 2
Donkerbroek/VZK 1–Fean/Boelenslaan

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
12.30 uur
14.30 uur
11.00 uur
14.20 uur
18.40 uur
20.00 uur

Zondag 1 maart:
Rodenburg 3 - Dio/Donkerbroek/VZK3

12.00 uur

Tussenstanden
zaalcompetitie
Aspiranten B1
De Walden B2
Leeuwarden/WWF B1
Wez Handich/DOW B2
Vitesse (Be) B1
Quick ’21 B1
Mid Fryslan B4
Donkerbroek B1

6 12
4 6
6 6
5 4
3 4
5 2
5 0

Aspiranten C1
Leonidas C1
SCO C2
Kinea C1
ODIS/DIO C1
Donkerbroek C1
Udiros C1
Wordt Kwiek C3

6 12
7 10
5 8
7 6
6 4
7 4
6 0

Pupillen D1
Oerterp/VKC D1
Heerenveen D3
Harich D1
Mid Fryslan D3
VZK/Donkerbroek D1
SCO D3
Lemmer D1

7 14
6 9
6 9
5 4
7 4
6 2
7 2

Pupillen E1
LDODK E2
SCO E3
Lemmer E1
Wordt Kwiek E1
De Waterpoort E1
Heerenveen E3
Donkerbroek E1

5 10
7 9
6 8
6 6
5 3
5 2
6 2

Hallo korfballers,

We wensen iedereen een sportief, gezond 2020!
We beginnen het jaar maar gelijk met een uitje voor alle jeugdleden.
Jullie krijgen allemaal de mogelijkheid om de korfbalkunst af te kijken van de profs
in de Korfbal League wedstrijd:

LDODK/ Rinsma Modeplein – Fortuna/ Delta Logistiek
De wedstrijd begint om 16:00 uur we zullen vertrekken vanaf het Witte huis
om 15:15 uur. Er zijn geen kosten verbonden aan deze middag.
Opgave kan via jeugdcommissie@korfbaldonkerbroek.nl.
Natuurlijk zoeken we ook nog ouders die willen rijden deze dag als je meegaat te rijden
zijn de entreekosten natuurlijk voor de vereniging.
Met zijn allen is leuker als alleen dus misschien een idee om je met het hele team op te
geven.
Opgave graag voor 1 februari.

Groeten,
De jeugdcommissie

Pupillen E2
Kinea E3
Wez Warber&Fluch E1
Sparta (Ze) E1
VZK/Donkerbroek E2
It Fean/Boelenslaan E3
Wordt Kwiek E2
LDODK E4
WWMD E2

7 12
7 10
7 9
6 8
6 6
7 4
7 3
7 2

Pupillen F1
LDODK F2
DTS (S) F1
It Fean F1
Flamingo’s F1
Donkerbroek F1
DES (N) F1
Quick ’21 F1

6 12
6 10
5 6
6 4
5 3
5 2
5 1

Junioren A1
Dio/Odis/VZK/
Donkerbroek A1
ZKC’19 A2
HHV A2
Roreko A1
Noveas A1
Meko ’74 A1
Kios (R ) A2

5 10
6 10
6 8
5 6
7 4
6 3
7 1

Junioren A2
Olympia (T) A1
Flamingo’s A2
Kinea A2
Oerterp/ VKC A1
Joure A1
Dio/Odis/VZK/
Donkerbroek A2
Sios Wolvega A3

5
5
6
4
4

8
7
7
6
4

5
7

2
2

Junioren A3
Westergo A1
De Walden A3
De Granaet A2
NQL A1
Veenwouden A1
Deinum A1
Dio/Odis/VZK/
Donkerbroek A3

6

Senioren 1
Roreko 1
Donkerbroek/VZK 1
Club Brothers 1
Olympia (T) 1
It Fean/Boelenslaan 1
Melynas 1
Vitesse (Be) 1
Koru 1

6 12
7 10
7 10
6 8
7 8
7 4
6 0
6 0

Senioren 2
De Walden 5
DTL 2
DTG 2
Joure 2
NQL 2
Westergo 2
Donkerbroek/VZK 2

6 11
6 8
6 8
6 6
5 3
6 2
5 0

Senioren 3
Lintjo 3
Rodenburg 3
Wez Warber&Fluch 1
Wez Handich/DOW 6
VZK/Donkerbroek 3
Kinea 3
Wordt Kwiek 1
Roreko 2

7 13
6 10
7 10
6 7
7 4
7 4
7 4
7 2

6 12
5 8
6 8
7 6
6 4
6 3
1

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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Anne-Marie Heidstra
aheidstra@scala-welzijn.nl

Daniël Elsenga
delsenga@scala-welzijn.nl

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

