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Koningsdag in Donkerbroek
Op koningsdag waren er ook in ons mooie dorp activiteiten in
en rond het dorpshuis te beleven. De organisatie van deze ochtend is al zo’n 3 jaar in handen van Johanna Bakker en Bertus
Plender, samen met Stichting Dorpshuis.
Door Wilma Verlaan.

werd er een glaasje ranja geschonken.

te strijden om een plaatsje voor
hun waren. Zo rond een uur of
9 kwamen de “kooplui” met hun
kleedjes, waarop de spullen (veelal
voor kinderen) werden uitgestald.
Wat was er veel te koop: kinder-

Het weer was prachtig met een
lekker zonnetje erbij, er was een Vanaf 9.30 uur was er een vrijmarkt
mooie opkomst en een goede sfeer. op de oprit van “Oan ‘e Feart” aan
Aan de inwendige mens was uiter- de Fruitier de Talmaweg. Verkopers
in Donkerbroek hoefden niet
aard ook gedacht: er kon ijs en
(zoals in sommige grote stekoffie gekocht worden en er
den elders in het land) al
waren o.a. kipnuggets en
‘Een
voordat de zon opkwam
hamburgers te koop. Ook

kleertjes, regenlaarsjes, badeendjes,
boekjes, tuinstoeltjes, knuffelberen,
een kinderstoel, gezelschapsspelletjes, er was een grabbelton en er was
speelgoed, veel speelgoed, heel veel
speelgoed. Standwerker van het jaar
is dit jaar Robert geworden: geweldig om te zien hoe hij zijn roze
kinderfietsje aan de man probeerde
te brengen. Het fietsje zou ook
nog bij u thuis gebracht worden.
De driewieler is uiteindelijk per
WhatsApp verkocht…..
Er was een springkussen, kinderen konden geschminkt worden,
een “tattoo”laten zetten en voor
€3,00 kon men een strippenkaart
kopen voor het spellencircuit,
waarmee, onder begeleiding van
vele vrijwilligers, mooie prijzen
te winnen waren. Zo konden de
kinderen onder andere ringsteken met mammoetskelters, een
behendigheidsspel doen met een
kogel op stokken, hoedjewip spelen
met een badmintonshuttle, sjoelen,
blikgooien, er waren een muis- en
kaasspel, softballenwerpspel en een
voetbalspel en de kinderen konden spijkerbroek hangen. Dit laatste onder deskundige leiding van
Wiebren, die, met de stopwatch in
de handen professioneel en vakkundig de kinderen coachte.

zonnige
Koningsdag!’

Aan het spellencircuit deden ongeveer 85 kinderen mee en de prijswinnaars zijn: Jongens t/m 5 jaar:
Hendrik van der Meulen; Meisjes
t/m 5 jaar: Eloïse; Jongens 6 t/m
8: Ruben Rinsema; Meisjes 6 t/m
8: Noa Flokstra; Jongens 9 jaar en
ouder: Jurjen Kruit; Meisjes 9 jaar
en ouder: Mirjam Rinsema.
Kortom: Geen vorst, maar een zonnige koningsdag Oan ‘e Feart!

Turfroute opgewaardeerd, tijd voor een feestje!
De Turfroute is opgewaardeerd. De vaarroute door ZuidoostFriesland is nu toegankelijk voor schepen met een diepgang
tot 1,30 meter over de gehele breedte. Daartoe werd de bodem
uitgebaggerd naar een diepte van 1,50 meter. Ook de beschoeiingen zijn onderhanden genomen. Ook achterstallig onderhoud
is weggewerkt.

De provincie Fryslân werkte de afgelopen jaren, samen met de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf
en in nauwe samenwerking met de
Stichting De Nije Kompanjons aan
deze opwaardering. Om dit te vieren organiseert de provincie, samen
met beide gemeenten en Toeristisch
Netwerk Friese Wouden een feestelijk openingsweekend op zaterdag 9
en zondag 10 juni 2018.
Tijdens dat weekend zijn er volop
activiteiten op verschillende locaties op en rondom het water, voor
jong en oud.
In ons dorp is Actief Donkerbroek
om de tafel gaan zitten om deze opening een feestelijk tintje te geven.
Zo komt vaargroep Noorderlicht
een demonstratie geven. Deze mensen varen met modelboten die ze
zelf hebben gebouwd. Daarnaast liggen ter hoogte van Ontwijk kano’s
om tot de Jansma brug te varen.
Graag zien we dat kinderen tot 10

jaar onder begeleiding van een volwassene varen en uiteraard is een
zwemdiploma verplicht. Veiligheid
voorop! Het water is nog te koud
om te gaan zwemmen, we gaan er
vanuit dat iedereen daar rekening
mee houdt. Dat komt op 13 juli wel
tijdens het suppen.
Eethuis Stap Es In zorgt in samenwerking met ‘t Witte Huis voor de
inwendige mens. Hiervoor wordt
een terras gecreëerd bij Sil’s Home
welke deze dag voor u haar deuren
opent. Een mooie gelegenheid om
eens binnen te kijken. Waar u ook
kunt gaan kijken is bij het documentatiecentrum. Alles wat u altijd
al wilde weten over de geschiedenis
van uw woning, over de scholen, de
winkels noem maar op, het is te vinden bij het documentatiecentrum.
De festiviteiten zijn op 10 juni van
13.30 tot 16.30 uur en vind plaats
ter hoogte van Sil’s Home.
Foto: Wieger Visser

Boer-en-vriendelijkheid
Ons dorp Donkerbroek is landelijk
en omgeven door veel natuur en
veel variatie daarin. Voor recreatie, zoals fietsen, wandeltochtjes
maken of even zitten op een landelijk bankje, voor elk is hier zeker
wel wat wils. Ik ken mensen, die
vooral s,morgens vroeg even de
natuur en de stilte opzoeken en
dan door lopen naar de heide van
Duurswoude en omgeving. Rust
en de geur opsnuiven van alles wat
bloeit en groeit en uitkijken naar
een vogel, haas, konijn of ree.
We komen langs de veehouders,
de omgeving is een echte boerenstreek met de grote en minder grote bedrijven, boeren die
hun vee goed verzorgen en de
melk produceren, van deze melk,
waaruit hun inkomen mede moet
komen .
Nederland telt ca. 17500 melkvee
bedrijven met 1,7 miljoen koeien,
welke op jaar basis dan weer 14
miljard liter melk produceren.
Een grote gezonde witte motor
melkplas dus. De groei naar zuivelproducten vermeerdert wereldwijd en de export naar landen in
Azie en Afrika is gunstig . Immers
daar neemt de bevolking het meest
toe. De wereld bevolking gaat op
naar de acht miljard bewoners,
gezonde voeding is noodzakelijk
en de zuivel en vlees neemt daar
een grote plaats in.
Het kan nog wel eens gebeuren
dat aan kinderen uit de stad de
vraag wordt gesteld waar dan wel
de melk vandaan zou komen .
Een enkele zal dan antwoorden
dat deze uit de fabriek komt. We
kunnen er een beetje om lachen,
omdat het voor ons plattelanders
een heel normaal gegeven is, dat
hier koeien voor nodig zijn.
Wat is het toch prachtig dat de
boeren heel vriendelijk en open
hun bedrijven willen tonen . Dat
zien we ook in het succes programma van Boer Zoekt Vrouw,
maar dan is het de hoofdzaak van
de boer of boerin, de liefde te zoeken voor het leven. We kunnen
tevens goed meekijken hoe een
boerenbedrijf reilt en zeilt, en wel
van vroeg tot laat. Veel vakmanschap en liefde voor het vee wordt
aan de kijker getoond.
In onze omgeving is een boeren bedrijf, welke de deuren met
Pinksteren wagenwijd open zet.
Als dit stukje verschijnt, is dit
bedrijf al door velen bezocht en
bewonderd . Vooral de jeugd heeft
de kans om iets te proeven van
melk, melkproducten of kaas van
de koeien van deze vakman boer
en het gezin. Het is echt niet altijd
gemakkelijk om aan alle regels te
voldoen, welke nu eenmaal worden gesteld, maar het is prachtig
dat iedereen de kans krijgt om te
genieten van de gastvrijheid van
deze mooie tak van veehouderij.
Hulde voor het boerenbedrijf.
De klokkenluider
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FAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen?
Lever dit schriftelijk in bij Loes Ree
(Herenweg 102) of mail het naar
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Na een kortstondig ziek zijn, is overleden buurman

Sybren Bies

BROEKJES

De Friese Wouden
werkt samen met u
aan de beste zorg

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

Zo doen we dat:

Team
Donkerbroek

We wensen de familie veel sterkte!
E. Houkema
T. van Wijk

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

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

Huishoudelijke
hulp

Verzorging

Verpleging

Specialistisch
Centrum

Wonen

Servicepakket
pluZ

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

fam. Teijema
fam. Donker

Tel. 088 512 58 09

Donkerbroek, 18 april 2018

Thuis in de beste zorg

1 Mei j.l is overleden onze trouwe buurtgenote
op de respectabele leeftijd van bijna 92 jaar

www.friesewouden.nl

UITVAARTVERENIGING
DRAAGT ELKANDERS LASTEN
DONKERBROEK

Anneke Dijkstra-Oosterhof
Wij wensen de familie veel sterkte

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

Buurtvereniging de Ruskepôle

dorpsbelang Donkerbroek

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

Bode:

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

Opgericht 13 december 1910

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

VERKRIJGBAAR BIJ:

Fa. S. Soepboer

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

‘t Witte Huis
DONKERBROEK

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

Herenweg 9 - Donkerbroek - 06 57333335 - www.couplaza.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
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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.
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De paden op de lanen in.....
Zondag 27 mei is het tijd voor de jaarlijkse wandeltocht van
Actief Donkerbroek. De dames Marjan en Anneke hebben een
drie tal leuke routes voor u uitgezet.
Er kan gekozen worden voor de
gezinstocht van ongeveer 4 km die
grotendeels door het dorp gaat.
Halverwege de route even uitrusten
bij Anneke die iedereen een lekkere
appel mag aanbieden namens de
COOP.
De langere routes leiden de wande-

laars dit jaar richting het westen.
Ongeveer halverwege die routes
zit Marjan klaar met een lekker
appeltje, aangeboden door Willem
Boonstra van onze eigen buurtsuper, waar gekozen kan worden om 8
km te voltooien dan wel de 10 km te
volbrengen. Aan u de keus.

De medewerkers van Stap Es In
bakken tegen een kleine vergoeding
pannenkoeken zodat de dag extra
feestelijk kan worden afgesloten.

Starten kan tussen 13.30 tot 15.00
uur bij de Stap Es In. Bij terugkomst ontvangt iedere deelnemer

Op de tv zender NPO1 werd dit jaar als gewoonlijk de Nationale
Herdenking 4 mei uitgezonden. Vooraf aan deze uitzending is
er een documentaire over de 16 van Marum.

legt namens de Gemeente
Ooststellingwerf de krans. Hierbij
geassisteerd door Gerlof Hoekstra
en Ate de Jager. Vervolgens worden bloemen gelegd namens CBS
De Peggebult en de Protestantse
Gemeente Donkerbroek-Haule.
Hierna trekt de stoet langs het
monument.
Bij de uitgang van de begraafplaats
komt de 4 mei commissie in contact met vier ons onbekende deelnemers aan de tocht. Het blijkt
familie van Luite Middendorp. Het
zijn Kees en Bjent van der Enden
uit Rotterdam met familie. Kees is
gehuwd geweest met Luite jongste
zus Joukje en Bjent is oomzegger
van Luite en zoon van Kees en

Kopij inleveren kan t/m
24 juni 2018
Bezorging:

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

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

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

wat geplaatst wordt.

Uitvaartvereniging
D.E.L. Donkerbroek

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

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Programmaoverzicht
Donderdagavond
Het Dorpsfeest begint op
Donderdag 6 september al
vroeg op officiele wijze.
Daarna is er een straatontbijt
voor iedereen die hieraan wil
deelnemen.
In het kader van het thema
verbinden, (tevens het thema
van Leeuwarden Culturele
Hoofdstad 2018), heeft de
Commissie Dorpsfeest 2018
heeft een ludieke manier
bedacht om de feestelijkheden te
beginnen. Op speciale wijze zullen
de buurten bezocht worden, hoe
en wat precies? Dat houden we nog
even geheim.

C
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DOKTERSWACHT

Voor sommigen gegraveerd in
geheugens
Bij anderen geleerd met het verstand
De gebeurtenissen van lange tijd
geleden
Ze blijven voortbestaan in ons
Tekst: Jacob Kroondijk
Foto’s: Wiebe de Jong

Commissie Dorpsfeest Donkerbroek
2018 presenteert Programma (rectificatie)
In de vorige nieuwsbrief is het programma voor het Dorpsfeest
bekend gemaakt. Helaas is hierin een storende fout gemaakt
en zijn de dagen door elkaar gehaald, dat willen we graag rectificeren. Van 6 t/m 9 September 2018 zullen er allerlei activiteiten georganiseerd worden, dus hou de agenda vrij.

Vrijdag
Op de vrijdag zijn er in de ochtend
zijn er activiteiten voor de schoolgaande jeugd en voor de ouderen.

OM

MISS

IE

est D nkerb
o

Aan het eind van de middag is er
een Kinderoptocht die zal eindigen
op het festivalterrein. Daar zijn
dan allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder een reprise van
het succesvolle Food Festival. De
avond zal afsluiten met een daverend feest.
Bovendien kan je ook een
Ballonvaart reserveren, hiervoor

Gytha te Nijenhuis uit Surhuisterveen mocht haar gedicht lezen
bij de Nationale Herdenking op
de Dam maar had dit evengoed in
Donkerbroek kunnen lezen.

Leegte, stilte
Maar toch luid
Veel woorden
Maar niet te omschrijven

Om acht uur zijn we twee minuten stil. Ieder met zijn of haar
eigen gedachten. Hierna wordt de
taptoe geblazen. Jouke Jongsma

Dor

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

In ons dorp starten we onder het
luiden van de klokken de stille tocht
bij de Laurenstsjerke. Kinderen van
beide scholen, De Peggebult en ‘t
Startblok, dragen de krans en het
bloemstuk van school. Een groot
aantal inwoners volgen de tocht
naar het monument op de begraafplaats ter nagedachtenis aan de
gevallenen in het algemeen en van
de niet uit Duitsland teruggekeerde
dorpsgenoot Luite Middendorp.

zijn nog plaatsen beschikbaar,
maar wees er snel bij om verzekerd
te zijn van deze unieke ervaring!
Zaterdag
De zaterdag begint met de traditionele optocht. In de middag
is er een zeskamp waaraan
iedereen mee kan doen, of
kom gezellig kijken! Aan het
einde van de middag is er
een officiële prijsuitreiking.
De avondoptocht krijgt een
extra muzikaal einde, waarna
er weer een bijzondere feestavond wacht met een spetterende band.

k

Affiche/poster:

tevens een bezinning op het nu en
de toekomst.

ro
e

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.

In Marum herdenken ze dat 75 jaar
geleden op 03 mei 1943 16 willekeurig gekozen mannen en jongens
door de Duitsers zijn geëxecuteerd.
Dit als vergelding voor de april-mei
staking in heel het land. Dit zijn
zomaar mensen van dichtbij die hun
leven lieten voor de vrijheid. Deze
gebeurtenis raakt ook inwoners
in ons dorp. Maar het herdenken
is voor iedereen heel persoonlijk.
Het is niet alleen voor degenen die
zijn gevallen in de Tweede Wereld
maar ook voor allen die door oorlogshandelingen, wanneer en waar
ter wereld, in het belang van het
Koninkrijk zijn gevallen. Maar ook
allen, die door oorlogshandelingen
en terreur zijn omgekomen. Het is

Joukje. Ze verblijven met hun vieren op een camping bij Appelscha
en het is voor het eerst dat zij de
herdenking in Donkerbroek bezoeken. De herdenking hebben ze als
sober maar zeer ingetogen ervaren. Heel bijzonder vonden ze het
hoe het hier in Donkerbroek wordt
gedaan. De 4 mei commissie heeft
na afloop van de tocht met de bijzondere gasten onder het genot van
een kop koffie gezellig nagepraat.
We hopen ze zeker terug te zien bij
komende herdenkingen.

Het liefst willen we vergeten
Deze stoffige doos op zolder laten
staan
Dit litteken verbergen met kleding
Maar je kan het niet loslaten

Inleveren kopij:

Broekjes/Familieberichten:

Overzicht overige activiteiten
10/06 Opening turfroute
08/07 Familie fietstocht
13/07 Suppen
01/09 Buurten volleybal toernooi
21/09 Outdoorrun ?

4 mei herdenking heeft bijzondere gasten

De volgende krant
verschijnt op of rond
29 juni 2018

Digitale kopij kunt u aanleveren
tot en met zondag 24 juni 2018 op
het volgende mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

een lekker softijsje die beschikbaar
wordt gesteld door Stap Es In en
Actief Donkerbroek. Deelname is
gratis.

Zondag
Op zondagochtend is er de
traditionele kerkdienst. Aan
het begin van de middag volgt
dan nog een mooie afsluiting
door Toneelgroep Spilersnocht.
De Commissie Dorpsfeest denkt
hiermee een mooi, compleet en
vooral leuk programma te kunnen aanbieden voor jong en oud
en alles daartussen. Een volledig
programmaoverzicht volgt op een
later tijdstip.

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

Oproep - Aanmelden
versierde buurten
wagens optocht!
Nog niet aangemeld? Het kan
nog, maar wacht niet te lang! De
thema’s van de Buurtverenigingen
voor de buurtversiering of de versierde wagens kunnen aangemeld
door een mail te sturen naar dorpsfeestdonkerbroek@gmail.com.

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

ELLY

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

Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

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

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

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

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
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3e Gouden Koralen Avond
wederom een succes

Op 22 april j.l. hield brassband De
Bazuin voor de 3e maal een Gouden
Koralen Avond. Ook de ze keer was
de avond in de Sintrumtsjerke.
Vorig jaar kwam dirigent Sijtze
van der Hoek met het idee om een
Gouden Koralen Avond te houden.
De formule van deze avonden blijkt
een succes: De Bazuin speelt enkele
koraalbewerkingen en er kan volop
worden meegezongen. Naast het
meezingen wordt er ook muziek
gespeeld om te luisteren. Dit maal
was het thema koralen wereldwijd.
De Bazuin liet het publiek kennis
maken met de verschillende stijlen
koralen van over de hele wereld. We
kunnen terugkijken op een geslaagd
uurtje met een goede opkomst. De
volgende Gouden Koralen Avond zal
plaats vinden in het najaar.

50 Jarig Nachtdravers jubileum op 7 Juli
Beste Dorpsgenoten, Dit jaar hebben de Nachtdravers niet stilgezeten. Ze hebben alweer een aantal vergaderingen achter de
rug. Vergaderingen die gaan over het 50 jarig jubileum van de
Nachtdravers
De Nachtdravers bestaan dit jaar
50 jaar. In 1968 is de oudejaarsvereniging opgericht om vandalisme
tijdens de jaarwisselingen tegen te
gaan. Dit is uiteindelijk gegroeid
tot een energieke groep die voor
jong en oud verschillende activiteiten inzet.
Wij als Nachtdravers laten dit niet
voorbijgaan. We gaan een dag vullend programma organiseren voor
alle inwoners van Donkerbroek.
Het welbekende zomerfeest van de
Nachtdravers zal dit jaar terugkeren, maar nu niet zoals u gewend
bent. Ook zal het zomerfeest zich
niet op het evenemententerrein
plaatsvinden, maar op een andere
locatie. Wat de locatie is houden we
nog even geheim. Als u het echt wil
weten, hou dan onze facebook in de
gaten. Hier word elke keer iets meer
bekend gemaakt over het 50 jarig
jubileum.

Wij nodigen jullie middags graag
uit bij het zomerfeest. Hier zullen verschillende teams strijden om
een sensationele prijs te verdienen,
die alleen wordt uitgegeven bij het
50 jarig bestaan. Naast alle spellen kunt u rustig het Nachtdravers
archief induiken. Die middags tentoongesteld word voor iedereen.
In de vroege avonduren zal er
een echte ‘Nachtdraverspubquiz’
gehouden worden in het café. Wij
hebben een presentator van de
pubquiz geregeld, die speciaal voor
het 50 jarig jubileum terug komt
vliegen vanaf het verre Amerika.
Bent u benieuwd wie onze speciale
gast is, geef u dan snel op voor de
‘Nachtdraverspubquiz’ want vol =
vol.
Na de spannende en zenuwslopende
‘Nachtdraverspubquiz’ zal er een
spetterend feest plaatsvinden. We
hopen dat we dit 50 jarig jubileum
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met jong en oud kunnen vieren. U
zult feestmuziek horen van 50 jaar
geleden tot de welbekende hits van
nu.
Programma:
Zeskamp:
13.00 uur – 16.00 uur
Spijkerbroekhangen:
16.00 uur – 17.00 uur
Nachtdraverspubquiz:
20.00 uur – 22.00 uur
50 jarig jubileum feest:
22.00 – 02.00 uur
Wil je nou meedoen met deze activiteiten geef je dan snel op via zomernachtdravers@hotmail.com.
Zeskamp
Jullie team bestaat uit minimaal 6
personen en maximaal 8 personen.
Spijkerbroekhangen: Je geeft je in
je alleen op, en laat tegen je concurrenten zien dat je goeie timing hebt
om in de vaart te vallen.
Nachtdraverspubquiz:
Jullie team bestaat uit maximaal
5 personen. Om deze dag te financieren zijn de kosten 2 euro per
deelnemer.

Knappe prestatie Reboelje
op Gouden Spiker Festival

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 27 mei
9.30 uur: kw. dhr. R. de Roos
Bijzonderheden: geen

Zondag 24 juni
9.30 uur: ds. P. Pit, Drachten
Bijzonderheden: geen

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

Zondag 1 juli
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig
Avondmaal

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

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

Zondag 17 juni
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Tsjerkeproat
“In minskelibben” is meer dan
een appel en een ei
“Een oogopslag
is meer dan genoeg
om een leven lang
van je te houden”.
Bij velen staat de radio tijdens het werk aan. Maar of we de muziek
echt horen?
Misschien niet. Totdat bekende noten je gedachten meenemen. Want
dit is jouw lied. En hoe je er aan komt?
Dat gaat soms heel vreemd. “Toen we net hoorden dat we zwanger
waren, klonk dit lied op de radio en we werden zo door de woorden
geraakt. En elke keer weer.”
“Toen we uit het ziekenhuis wegreden en we wisten dat het misse boel
was. Net toen op dat moment die woorden van Ilse de Lange. Ik kan ze
nog steeds niet horen zonder de tranen.”
Of je nou gelovig bent, niet-gelovig, zoekend, een echt atheïst of twijfelend aan alles. We herkennen het soms in elkaars verhalen. Of toeval
bestaat? Dit viel ons op dat bijzondere moment toe en het deed ons zo
goed. Het gaf zo’n rust. Een pareltje voor altijd .
In de Bijbel heb je een heel boek met Psalmen. Zeg maar: gedichten
op muziek gezet. “Wat worden alle facetten van het leven toch mooi in
die Psalmen beschreven!” Maar een ander heeft dat met de liedjes die
je vroeger op de zondagsschool leerde. Of met liederen van Johannes
de Heer.
Een poplied, een geloofslied, een levenslied of een smartlap. Een lied
brengt in soms iets in trilling. Alsof er diep daar binnen in jou een
snaar wordt aangeraakt. En eenmaal aangeraakt, dooft die voorgoed
begonnen trilling nooit echt uit. “Ik haal heel veel kracht uit een lied”,
zegt iemand. Gefeliciteerd, denk ik dan maar. Wat ben jij een gelukkig
mens als je uit een lied zoveel moed, hoop en kracht put. Wat hebben
sommige liedjesschrijvers toch een bijzondere gave.
Bij sommige liedjes kun je heerlijk indutten. De ruigere liederen zet je
soms flink hard. Je stapt even uit de nare wereld over in die muziek. De
dikke bonkende bassen verdoven de nare gedachten voor even. Met een
lied kun je weg zwijmelen. Een lied wekt het heimwee naar vroegere
tijden (Het dorp van Wim Sonneveld). De Negro spirituals bewaarden
de drang naar bevrijding. Of Ede Staal –“ ‘t het nog nooit zo donker
west”. Omdat we in de donkerte uiteindelijk niet kunnen wonen en er
ook geen vrede in vinden. En soms wordt een ‘gewoon’ lied zo maar
een geloofslied: “Mag ik dan bij jou” van Claudia de Breij..
“Ik vertrouw er op dat die ene oogopslag van God
genoeg is
om een mens nooit meer te vergeten”.

Op 21 april deden de leden van Reboelje mee aan het Gouden
Spiker Festival. Samen met dirigent Willem Hoekstra hadden
de leden een leuk programma ingestudeerd.
In de voorbereiding op het festival hielden ze een studiemiddag/
avond en hierbij mag zeker het
gezamenlijk eten bij Stap es in niet
ontbreken.
Reboelje begon het programma met
As the Deer. Met een prachtige solo
intro van Hilde Hoekstra op cornet
werd dit koraal heel mooi gespeeld
door de leden van Reboelje. Na dit
rustig stukje ging de jeugd verder
met het swingend nummer Axel F.
Daarna was het de beurt aan Drums
in the Air. De slagwerkers Gerben
Meestringa en Merijn Cazemier verrasten het publiek met “lucht drum-

men”. Er wordt in de stuk muziek
niet getoeterd of gedrumd…..maar
de leden van de Reboelje maakten
de geluiden van het drumstel en
Gerben en Merijn beelden het dan
uit. Een verrast optreden wat in
de smaak viel bij publiek en jury.
Als laatste stuk speelde Reboelje de
hit Reality. Met een goed jury verslag verlieten de lede van Reboelje
Ureterp.
Op dit moment is Reboelje druk
bezig met de voorbereidingen van
de volgende optredens. Zo zullen
ze op 2 juni samen met de Bazuin
afreizen naar Schiermonnikoog om

daar een concert in de muziekkoepel te geven. Op vrijdagavond
15 juni doen ze mee aan een entertainment festival in Surhuisterveen.
Hier kun je naast het muziek maken
ook een prijs winnen voor het leukste entertainment programma. En
op zaterdag 30 juni doen ze mee
aan een festival in Leeuwarden wat
in het thema staat van Europese
Culturele Hoofstad.
Een druk maar leuk programma
voor de jeugd. Lijkt het jou ook
leuk om een muziek instrument te
spelen of bij ons te komen drummen. Loop gerust eens binnen op
maandagavond. We repeteren van
18.45 uur tot 19.30 uur of bel voor
info met Willem Hoekstra (0646173074).

Inspiratie: Soms fluistert de Geest (Spirit) van Pinksteren me zo maar
een verfrissende gedachte in.

DORPSAGENDA
MEI
26 19:00 uur Levend tafelvoetbal
27 13:30 Actief Donkerbroek: Familie wandeltocht start bij Stap es in
31 14:30 Inloopmiddag Pro-rege spelletjes
JUNI
9 14:00 Seizoensafsluiting SV donkerbroek €1 voorverkoop via
trainingen
10 13:30-16:30 Opening turfroute met activiteiten bij Sil’s Home
28 14:30 Inloopmiddag Pro-rege Spelletjes
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VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

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

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

BOONSTRA

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie
h Onderhoud
Theo Kamminga
moskouwei 8
9241 WJ
Wijnjewoude
Tel:0516-481280 /
mob: 06-15048134

h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk
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Ridder in de orde van Oranje Nassau
Op donderdag 26 april 2018 heeft de heer A. Joosse uit
Donkerbroek een lintje ontvangen, een mooie gelegenheid om
eens bij hem langs te gaan.

Door Wilma Verlaan

end vertellen.

De heer Joosse zei zelf verbaasd te
zijn, maar als je kijkt welke “bijbanen” er allemaal op het lijstje staan,
kan het toch geen verrassing zijn
dat het Zijne Koninklijke Hoogheid
heeft behaagd………..? We nemen
het rijtje door met de heer Joosse:

Mede organisator en realisator
van de documentaire
“Het levenslied van een Friese
veteraan” (2012-2016)
Burgemeester vd Berg van
Ferwerderadeel heeft Joosse benaderd met de vraag: “Is het iets om
een film over Friese veteranen te
maken?” De voorbereiding hiervan
heeft zo’n drie en een half jaar in
beslag genomen. Het is een film
in delen, waarbij veteranen op verschillende vragen een antwoord
geven. “Je wilt graag dat mensen
hun verhaal doen, maar soms slaan
zij helemaal dicht en lukt het niet”
aldus Joosse. Praten over de missies
mocht vroeger niet, zo mocht er ook
pas na 25 jaar een reünie gehouden
worden. Een aantal weken geleden
mocht dhr. Joosse zijn film in Pro
Rege vertonen, bij de PCOB, hij
zou de film, die ongeveer 1 uur en
3 kwartier duurt, best vaker willen
laten zien.

Organisator van de jaarlijkse
veteranendag in de gemeente
Littenseradiel (2006-2008)
De organisatie van de veteranendag
begon in Littenseradiel, maar de
opzet was om dit op provinciaal
niveau te gaan doen. Zo kwamen we
dus al snel op het tweede punt op
het lijstje:
Penningmeester en organisator
van Stichting Veteranendag
Friesland (2008-heden)
De provinciale veteranendag is nu
al voor de elfde maal georganiseerd door dhr. Joosse en hierbij
doen de meeste gemeentes uit
onze provincie ook mee. “Met de
organisatie van zo’n groot evenement ben je toch wel gauw zo’n ¾
jaar bezig. We hebben elk jaar een
militair orkest, zo hebben we De
Koninklijke Militaire Kapel “Johan
Willem Friso” al ontvangen en volgend jaar mogen wij de Kapel van
de Koninklijke Luchtmacht verwelkomen. Ellen ten Damme is ook
al bij ons geweest, mensen die erg
drukbezet zijn.”
Vrijwilliger bij het
Veteraneninstituut in Doorn
(2012-heden)
Dhr. Joosse is hierbij contactpersoon tussen Doorn, waar het
veteraneninstituut gevestigd is, en
Friesland. Zo is hij coördinator in
4 gemeentes in Friesland en coördineert en verzorgt hij gastlessen
op scholen over uitzendingen naar
het buitenland. Meestal gaat de heer
Joosse dan alleen naar een school,
soms neemt hij iemand mee. Hij
krijgt de klassen dan helemaal stil
als hij verschijnt in zijn veteranenuniform en vertelt over zijn uitzending van bijna 15 maanden naar
Nederlands Nieuw Guinea. Niet zo
gek dat iedereen dan stil is, want de
heer Joosse kan erg mooi en boei-

Vrijwilliger, penningmeester en
vicevoorzitter van de Bond van
Wapenbroeders, regio MiddenFriesland (2002-heden)
De Bond van Wapenbroeders is
opgezet om dienstplichtigen hun
verhaal te laten vertellen. Alle kleinere afdelingen zijn langzamerhand opgeheven en inmiddels is het
“afdeling Friesland” geworden. Dhr.
Joosse is nu geen penningmeester meer, maar is tegenwoordig als
bestuurslid belast met PR-zaken.
Organisatie van concerten
en rondleidingen bij Stichting
Unia State in Bears (20052015)
Hier werd de verslaggever gecorrigeerd: de heer Joosse was géén
organisator, maar was wel gedurende ongeveer 15 jaar verbonden als
vrijwilliger. In de zomermaanden
gaf hij ongeveer 2 dagen per week
rondleidingen in het van oorsprong
katholieke kerkje.
Vrijwilliger bij de Mariakerk
in Mantgum
“Ja, hier gaf ik rondleidingen voor
Tsjerkepaed en ik was voorzitter
van de restauratiecommissie van de

kerk, maar dat laatste is alweer tig
jaar geleden hoor.”
Vrijwilliger bij MFC de
Wjukken in Mantgum
Dhr. Joosse zei daar eigenlijk stiekem wel een beetje trots op te zijn.
Er was een gezamenlijke activiteit
van de korfbalclub met de kaatsclub,
de kantine bleek echter te klein
te zijn. Er werd een vergadering
belegd met beide besturen en de
voorzitter van het dorpsbelang werd
er ook bij betrokken. Het dorpshuis
en het sporthokje waren te klein
en daar moest wat aan gebeuren.
Er werd door dhr. Joosse een plan
van aanpak gemaakt, met daarin
vermeld wat er moest komen. Al vrij
snel werd er door o.a. vele acties in
het dorp €150.000 binnengehaald,
uiteraard lang niet genoeg, maar wel
een mooi begin voor de realisatie
van het nieuwe Multi Functionele
Centrum. Het heeft natuurlijk heel
wat voeten in de aarde gehad eer
dit voor elkaar was, maar mede
door de 220 vrijwilligers is het in
Mantgum toch gelukt. Zo waren
er alleen al voor de bardiensten
110 vrijwilligers, die allen gezamenlijk de cursus “sociale hygiëne”
volgden. Leuke herinneringen heeft
dhr. Joosse aan deze tijd. Precies 5
jaar na de eerste vergadering is het
nieuwe MFC geopend.
Vrijwilliger bij dorpskrant
Mandeguod in Mantgum
“Ja, nou ja, ik heb alleen de krant
maar rondgebracht, hoor.” Zijn
vrouw vult aan:”Maar dit was wel
zolang de krant bestond hoor, vanaf
het begin totdat we verhuisden,
meer dan 30 jaar.”
Oprichter van het filmhuis
in Mantgum
“Jaaaa, hier ben ik wel een beetje
trots op, dat dat nog steeds draait,
al meer dan 13 jaar. Het is met
het filmhuis in Stiens begonnen
en na een jaar dacht ik: dit kan
in Mantgum ook.” Nu draait er in
Mantgum in het MFC (!) in de periode van september t/m eind maart
een film, één keer in de 14 dagen.
Vrijwilliger bij de jeu de
boules-vereniging Wjukslach in
Mantgum
“Ik was bestuurslid, notularis en
heb zelf ook jeu de boules gespeeld.
Jeu de boules is geen ouwelullen-

sport en het kan heel gezellig zijn.
Je moet elkaar niet wijzen op de
fouten, maar elkaar helpen, dan is
het echt heel leuk.” De heer Joosse
zou in Donkerbroek ook graag
willen jeu de boules- of koersbal
spelen. Geïnteresseerden worden
vriendelijk verzocht contact op te
nemen, dit kan via de redactie van
de dorpskrant (dorpskrant.opehichte@gmail.com).
Penningmeester van toneelvereniging “Reciteercollege
Frisia van 1874”
“Dat klopt, 1 van de oudste verenigingen van Friesland. Ik ben daar nu
geen vrijwilliger meer.” Op de vraag
of mijnheer zelf ook toneel speelde
werd geantwoord dat hij niet zo’n
lezer was. “Ik heb minder moeite
met cijfers.” Dat is inderdaad wel
handig als je penningmeester bent.
Vrijwilliger bij de maag-leverdarm stichting
“Ik ben begonnen als collectant. Er
kwamen mensen bij ons aan de deur
met de vraag of ze mochten telefoneren om vrijwilligers voor de stichting te werven, waarop ik vroeg:
” Hebben jullie geen collectanten
dan?” Nee, die waren er niet. “En
zo ben ik begonnen met het organiseren van de collectes, wat ik zo’n
15-16 jaar gedaan heb. Je bent het
hele jaar bezig met het werven van
vrijwilligers voor 1 collecteweek,
waarbij je bijvoorbeeld braderieën
bezoekt om collectanten te krijgen.
Ik was hierbij coördinator voor heel
Friesland.”
Vrijwilliger bij
Het Nederlandse Rode Kruis
“Ja, dat was best pittig. Ik hielp mee
op de Henry Dunant, het vakantieschip van het Rode Kruis, 11 reizen
heb ik hierop meegemaakt. Ik stond
in de kombuis, we stonden met 1
chef-kok, 1 kok en 2 hulpen in de
keuken: trappetje op, trappetje af.
Ik was hulp in de keuken en van
05.30 tot 13.30 uur stonden we
continu op de benen in de kombuis:
toetjes klaarzetten, slaatjes maken,
vlees snijden, ja, dat was pittig!
We bereidden daar maaltijden van
hotelkwaliteit voor zo’n 450 man.
Elk jaar ging ik een week mee met
het schip en 1 jaar ben ik twee keer
meegeweest. Soms met Zeeuwen,
soms met Friezen, maar het leuk-

ste was toch eigenlijk wel met de
Groningers.”
Kortom: een indrukwekkend lijstje,
maar de heer Joosse antwoordde
hierop:”Ik moest toch wat doen om
van de straat te blijven? Ik ben in
1992 gestopt bij het leger, ik viel
toen in een groot gat en ben vanaf
die tijd veel vrijwilligerswerk gaan
doen.”
Op de vraag of er nog wat vergeten
was, werd geantwoord dat Joosse
ook nog 15 jaar penningmeester
geweest is van korfbalvereniging
WTEF. Dit was een hele klus, aangezien er door het samengaan met
Wiuwert er van beide verenigingen
begrotingen gemaakt moesten worden. Ook hebben ze nog een keer
een interland tussen Nederland en
Groot Brittannië georganiseerd.
Toen gevraagd werd of dhr. Joosse
tijdens al deze “bijbanen” ook nog
tijd voor werk had zei hij dat de
meeste dingen van na zijn werkzame
periode zijn. “Kun je nagaan hoeveel vrije tijd mijn baas vroeger van
me gekregen heeft.” Schoondochter
Connie, die ook even langs kwam,
vertelde dat als er vroeger een
datum voor een uitje moest komen,
het nogal wat geplan en geregel
teweegbracht: ”Als iedereen die nog
werkte eindelijk kon, kon pa weer
niet, ivm vrijwilligerswerk.”
Naast al het vrijwilligerswerk is er
ook nog tijd voor hobby’s: “Als ik
het geduld kan opbrengen mag ik
graag tekenen en schilderen (nee,
niet verven) of puzzelen (een kruiswoordpuzzel of sudoku oplossen).
Ik heb een hekel aan stilzitten.”
Een vraag aan mevrouw Joosse wat
zij ervan vindt, dat haar man zo
veel bezig is voor de samenleving
werd beantwoord met: ”Het wordt
vanaf zijn 80-ste maar eens tijd om
weer wat af te bouwen.” En op de
vraag of hij in Donkerbroek ook
actief is als vrijwilliger kreeg ik als
antwoord:”Laten we het even rustig
houden………” “Maar om een jeu
de boules- of koersbalclub op te
richten ben ik misschien nog wel
te porren.”
Een mooi verhaal kwam er op tafel
toen de vraag gesteld werd hoe de
heer Joosse meegelokt is naar het
gemeentehuis op 26 april: “O jee,
dat was bijna drama. Ze hadden
me wijsgemaakt dat mijn broer in
Bergen op Zoom een lintje zou
krijgen, ‘s middags om half twee.
Toen had ik na moeten denken: dat
is nooit ‘s middags. Maar ja: je weet
maar nooit in Bergen op Zoom. Ik
heb zelfs nog een bosje bloemen
gehaald voor mijn broer. We moesten nog even langs het gemeentehuis in Oosterwolde, om één of
ander formulier op te halen. Een
stom smoesje natuurlijk, maar ik
had niks in de gaten. Aangekomen
bij het gemeentehuis dacht ik: verrek, er is zeker iemand uit Mantgum
die een lintje krijgt, ik zie allemaal
Mantgummers. Die ga ik even een
handje geven. De secretaresse op
het gemeentehuis vertelde mij dat
ik nog niet weg mocht. Maar uiteindelijk schrok ik wel hoor: ridder.”
Ja, mijnheer Joosse, u bent niet
zomaar lid, maar zelfs ridder in de
orde van Oranje Nassau. Dat is niet
niks, enig idee hoe dat zit? “Nee,
daar schrok ik zelf ook van, ik zou
het niet weten.” Het schijnt dat voor
verdiensten binnen de gemeentegrens men lid kan worden en dat
ridder een meer regionale of landelijke uitstraling betreft. Zou het
kunnen zijn dat u dus ridder bent
geworden ivm uw bezigheden voor
de veteranen? “Ja, dat zou wel kunnen, ik weet wel dat er dit jaar in
Friesland maar 9 mensen ridder
zijn geworden in de orde van Oranje
Nassau.”
LEES VERDER OP PAGINA 9!
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Openingstijden: maandag 13.00-20.00 uur
dinsdag 9.00-15.00 uur
woensdag 9.00-15.00 uur
donderdag 9.00-15.00 uur
vrijdag 9.00-15.00 uur
zaterdag gesloten

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

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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Koelkasten

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Voor informatie over:

C
C
C
C

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

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

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!

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

www.devegt.nl
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Een uit de hand gelopen hobby
Aan de mensen die Nextdoor wel eens bekijken kan het het niet
zijn ontgaan: Donkerbroek heeft er een nieuwe attractie bij, Het
grutters museumpje.

op deze manier bewaard wordt en
tentoongesteld, dan begrijp ik dat
wel. Beter dan op zolder laten liggen zodat de kinderen het later in
de kliko gooien! Toch?
Het echtpaar heeft nog heel veel
plannen. Zo willen ze een soort keukenlaatje maken waarin attributen
liggen die de mensen dan in de hand
mogen nemen. Anita vertelt: “ ik wil
ook verzorgingshuizen benaderen
om misschien in kleine groepjes
met demente ouderen te komen.
Ik merk dat vooral de oudere mensen het geweldig vinden om al die
dingen terug te zien. Echt groot
is het schuurtje niet maar met een
groepje van vier of vijf is dat goed te
doen. Eerstdaags komen er folders
uit en die wil ik ook bij Sinnehiem
neerleggen. En…… het is gratis.
Wij willen er geen geld voor vragen
maar vinden het gewoon leuk om
onze hobby met zoveel mogelijk
mensen te delen.”

Ik bezoek de zeer enthousiaste
eigenaars van dit mooie museum,
Wietze en Anita Meijerhof en vraag
ze hoe dit is ontstaan.
Wietze vertelt: “Eigenlijk is het allemaal begonnen met een oud pakje
rijst waar de inhoud nog in zat. Ik
zag het in Heerenveen en dacht, die
wil ik. Gewoon voor de lol. En nog
een pakje sunlight. En dan komt
van het een het ander. Vooral als
mensen weten dat je daarin geïnteresseerd bent, dan gaat het best
wel snel. Je staat verbaasd hoeveel
spullen mensen hebben bewaard
van vroeger.”
Anita en Wietze deelden altijd al een
hobby. Vroeger gingen zij magneetvissen. Toen ik zei dat ik daar nog
nooit van had gehoord, werd mij
uitgelegd dat dat vissen is met een
hele grote magneet. Je haalt dan
allerlei ijzeren voorwerpen naar uit
het water naar boven tot oude fietsen aan toe. Vanwege de gezondheid
van Wietze moesten zij daarmee
stoppen. En dit is er voor in de
plaats gekomen.
Tijdens onzichtbaar Donkerbroek is
gebleken dat mensen het erg leuk

vinden. “Maar”, zegt Anita, ”het is Het is natuurlijk ook een zaak van
niet te vergelijken met toen. We hoort zegt het voort. Laatst kwam
iemand ze een oude krant brengen
hebben de schuur in de tuin
uit 1913 waarin kerknieuws
helemaal verbouwd en wat
uit Donkerbroek stond.
we er nu hebben staan
“Eigenlijk
is wel drie keer zoveel is het allemaal Kwam bij het verbouwen
uit de spouwmuur. Tsja
als tijdens onzichtbaar
begonnen
met
en als je dan weet dat je
Donkerbroek.” Dus voor
de mensen die denken ik een oud pakje er dit echtpaar zo gelukkig mee maakt.... Dus,
ben al geweest, echt niet
rijst...”
heeft u nog iets liggen
. Het is zeker de moeite
waarvan u denkt, wat moet
waard om nog een keer langs
ik
er
mee? Liefst pakjes of blikjes
te komen.”
met inhoud en zonder streepjescoDan mag ik een kijkje nemen en de. En gaat u vooral kijken. Als het
ik weet niet wat ik zie. Wat een bordje hangt met de vlaggen dan
prachtige verzameling! En alles kunt u zo doorlopen naar achteren.
keurig geordend en uitgestald: Schapendrift 26
Zwitsal, Buisman, sigaren enz.enz.
Ook oude gereedschapjes voor in Een hobby? Zéker! Uit de hand gelode keuken zoals een zeepklopper en pen? Ach gaat u zelf maar oordelen.
veel meer. De verzameling bestaat Lia Braber
uit allerlei voorwerpen van vóór de
streepjescode. Dus dat is van vóór
1973. De hobby is het bezoeken van
rommelmarkten en het zo goedkoop mogelijk spullen verzamelen.
Anita is goed in afdingen en handelen. Wietze vertelt dat hij daar
wat meer meer moeite mee heeft.
En natuurlijk krijgen ze heel veel
van de mensen. Als je weet dat het

Hartenrijk boekt
resultaat met
re-integratie- &
herstel traject

Ridder in de orde van Oranje Nassau
VERVOLG VAN PAGINA 7.

De burgemeester van Ooststellingwerf is overigens een oude bekende
van de familie Joosse: hij is zelf ook
afkomstig uit Mantgum, kende dus
de verenigingen en bezigheden van
dhr. Joosse en vond het maar wat
leuk om dit lintje uit te reiken.
Op de vraag of dhr. Joosse ook wist
wie het lintje voor hem heeft aangevraagd, antwoordde hij: “Jazeker,
Wim en Anky van Eif zijn de initiatiefnemers en zij hebben ook weer
anderen ingeschakeld.”
Men hoort wel eens dat de dag
van uitreiking eigenlijk de enige
dag is dat men het lintje dragen
mag, is dat zo, of zijn er nog meer
gelegenheden? “Nou, ik ben ex-

militair, dus ik mag het bij officiële gelegenheden vaker dragen:
bij begrafenissen met bondseer, op
bevrijdingsdag, bij eventuele officiële herdenkingen, maar wel alleen
op het veteranentenue.
Het staat allemaal in de draagwijzer
die ik erbij heb ontvangen.
De vraag waar hij het lintje gaat
bewaren, werd met een nuchtere
opmerking beantwoord: ”Gewoon,
boven in een laatje, bij de andere
lintjes.” Belangstellend werd naar
de andere lintjes gevraagd, dus ze
werden even opgehaald. Het vijfde
lintje komt links van de andere 4:
het meest belangrijke lintje komt
het dichtst bij het hart. De overige lintjes zijn (zie foto) van links
naar rechts: een herinneringskruis
voor Nederlands Nieuw Guinea, de
gouden medaille voor (36 jaar) eerlijke en trouwe militaire dienst, het
bronzen kruis van het Rode Kruis
en het vierdaagse kruisje voor 2
maal de vierdaagse.
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“Expeditie Leven” waar mensen met
angst, depressie, burn-out, trauma
of verlies gerelateerde problematiek terecht kunnen, voor therapeutische ondersteuning en training,
blijkt succesvol. De in september
gestarte pilotfase is in mei afgerond
en heeft tot mooie resultaten geleid.
De combinatie van eenvoudige
handwerk, training en therapeutische begeleiding wordt door de
deelnemers als prettig en doeltreffend ervaren. Hoofd, hart en handen
worden opnieuw verbonden waardoor nieuwe denk patronen kunnen
ontstaan. Er is ruimte voor verwerking, oefenen, het vergroten van
draagkracht en het ontwikkelen en
trainen van een nieuwe focus. Ook
het maatwerk dat voor iedere deelnemer ingezet wordt, wordt als zeer
effectief ervaren. Naast de expertise
die bij Hartenrijk in huis is wordt
indien nodig samenwerking gezocht
met een jobcoach, acupuncturist of
andere discipline om de integrale
aanpak verder te ondersteunen.
Klachten van bijvoorbeeld overspanning, angst of depressie, die
men ervaarde zijn afgenomen of
beter hanteerbaar. Ieder op een
eigen manier wordt door de deelnemers weer vooruit gekeken en
naar de mogelijkheden die er zijn
of gecreëerd kunnen worden. Of
dit nu het opnieuw vinden van een
passende baan of het starten van een
eigen bedrijf is, er is weer kracht en
energie voor handen om het aan te
pakken.

50 jaar
Donkerbroek in het nieuws

Bron: Friese Koerier 13 juni 1968

DeZes Biertjes
uit de buurt
De temperaturen lopen langzaam
op, het zonnetje schijnt heerlijk
en het wordt weer tijd voor de
korte broek. Met je zonnebril op de
bedenk je: Een lekker biertje zou
dit echt afmaken. Om het echt af
te maken wil je een speciaal biertje
drinken en dan het liefst een uit de
buurt. Daarom deze keer De Zes
biertjes uit de buurt.
Maallust: de Pauper
De zware jongens zijn aan het bier
brouwen geslagen in Veenhuizen.
Daar hebben ze dit heerlijke biertje
gebrouwen. De pauper is een licht
blond spelt bier dat gebrouwen is
ter gelegenheid van de voorstelling
het pauperparadijs. Dit frisse biertje
drinkt makkelijk weg en je voelt je
alles behalve een pauper.
Zwaluw: CZ Amber
Een fris biertje dat heerlijk wegdrinkt op een warme dag. Het bier
wordt na-gegist op de fles en is
dus wat troebel. Zwaluw is een
jonge brouwerij uit Fochteloo. Ze
zijn nog niet overal verkrijgbaar,
maar dat mag de pret niet drukken.
Bovendien kun je er gerust een paar
drinken want een Zwaluw maakt
nog geen zomer.
Us Heit Dubbel tarwe bier
“In dikke flesse Us Heit”, daarna heb
je zeker geen dorst meer. Het zwaar

gebrouwen biertje heeft een rijke
smaak en is goudgeel van kleur. Dit
dubbel bier is alleen maar in grote
flessen te krijgen. Ideaal als je maar
1 biertje wil drinken op een dag.
Koningshert: Drachtster
Weizen
Een donkerblond biertje met een
mooie witte kraag. Het biertje ruikt
fruitig, bijna naar banaantjes en is
troebel. De Drachsterbierbrouwers
bestaan met hun merk Koningshert
sinds 2015 en brouwen alleen speciaal biertjes.
Grutte pier: Kracht in de Nacht
met Beerenburg
Je kent wel het dilemma: Neem ik
een biertje, of een lekker beerenburgje. De brouwers van Grutte Pier
hebben dat opgelost door aan hun
“kracht in de nacht” beerenburg toe
te voegen. De mat geschilderde fles
rijpt 12 maanden en geeft een donker en beetje stroperig biertje. Deze
tik je niet zomaar even weg.
Noarder Dragten: Ral 9010
Een witbiertje is heerlijk op een
warme zomerdag. Maar hoe wit
wil je je biertje? De brouwers van
Noader Dragten hebben hun biertje daarom een Ral kleurnummer
gegeven. 9010 is hoogst waarschijnlijk de kleur van bijvoorbeeld je
kozijnen. Dit ongefilterde biertje
van hoge gisting is dus makkelijk
stiekem te drinken. Hij valt toch
niet op tegen die mooie witte muur.

Foto’s in de krant
We horen in de “wandelgangen” en gelukkig ook rechtstreeks dat
foto’s in de krant niet altijd even helder zijn. Hierover het volgende:
Onze krant is een echte krant op krantenpapier. Wij kunnen kiezen
voor een zwaarder en witter papier, maar daar hangt een prijskaartje
aan die voor de oplage van 1000 stuks niet haalbaar is. Kwaliteit van
foto’s op krantenpapier is altijd minder dan bijvoorbeeld het drukken
op papier dat voor tijdschriften wordt gebruikt. Daarnaast draait de
drukpers voor Op ‘e Hichte maar heel even. Als het proces net op
gang is, wordt er al weer gestopt. De eerste kranten zijn meestal iets
minder van kwaliteit. Ook over de ingeleverde foto’s mag iets gezegd.
Liefst hebben wij een zo helder mogelijke foto. Vaak is de achtergrond ook donker en is het lastig om de foto helder en scherp in de
krant te krijgen. Dus een goede belichting van de foto betekent een
betere foto in de krant. Hoe hoger het aantal pixels des beter de foto.
Laten we niet vergeten dat wij allemaal vrijwilligers zijn die de krant
maken. Met ons inwonertal mogen we best trots zijn op onze krant.
Vele dorpen zijn jaloers op ons. Maar we doen ons best om een mooie
krant te maken.
Bestuur en redactie
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Kerk

Nieuw
DoarpsSintrum

Nieuwe gymzaal

Dorpsbelang komt met voorzet DoarpsSintrum
Op een maandagavond, slechts 7 weken geleden, werd de eerste hand gelegd aan een
schetsplan voor een DoarpsSintrum. Met stiften, een schaallineaal en een balpen werden,
op basis van de tot dan toe bekende wensen en eisen van de diverse betrokken partijen, de
eerste lijnen gezet. Om aan te kunnen sluiten met de steeds verder vorderende plannen van
de scholen, werd haast gemaakt.

School

Met het schetsplan onder de arm, inmiddels digitaal verder uitgewerkt, gevisualiseerd in een 3d animatie en uitgebreid
met een verkeersplan dat de veiligheid naar het idee van Dorpsbelang beter waarborgt, zijn de afgelopen weken intensieve gesprekken gevoerd en is de schets kritisch bestudeerd door alle betrokkenen partijen. Voorwaarden voor het plan
zijn getoetst, intenties voor draagvlak verzameld, de scholen en de burgemeester zijn bezocht, zodat het plan ook op
haalbaarheid realistisch in kaart gebracht worden.
Komende weken zullen de plannen verder gefinetuned worden en zal de financiële onderbouwing opgesteld worden.
Doel is om te komen tot één locatie met een veilige omgevingsinrichting, waar iedere inwoner van Donkerbroek zich
thuis kan voelen en alle bestaande activiteiten zoals die nu in Gymzaal, Dorpshuis en ProRege aanwezig zijn, hun plekje
vinden. Kortom “verbindend, haalbaar en gedragen” daar gaan we voor!
Op de hoogte blijven? Like en check www.facebook.com/dorpsbelangdonkerbroek
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Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

Verhuur van:

eubelstoffeerderij

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

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

UW ADRES VOOR:
Q
Q
Q
Q
Q

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

Q
Q
Q
Q

Buitenmeubelen
Autostoffering
Leer
Brocante

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

www.visser-stoffering.nl

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

Midgetgolf:
18 Midgetgolf:
holes wedstrijdbaan

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

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

Na een leuke activiteit of een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt uit
vooractiviteit
een adempauze
met een wandeling
kop koffie of
of fietstocht
een verfrissend
ijsje. uit
Na een leuke
of een heerlijke
nodigt drankje
het terrasofnodigt
voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje.
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slootkanten en in bosranden. De
grond moet iets voedselrijk zijn. De
vorm van het blad loopt spits toe en
is verder vrij rond. De bloem is helder wit en bestaat zoals gezegd uit

mei 2018

4 kroonblaadjes. Op sommige plaatsen komt ze vrij massaal voor maar
ook zijn er veel plaatsen waar ze
ontbreekt. Deze foto’s zijn gemaakt
langs het Bovenveld waar ze prachtig stond te bloeien tussen het op dit
moment zeer fraaie Fluitekruid. De
plant is twee jarig wat inhoudt dat
in het eerste jaar het zaad ontkiemt
en in het tweede jaar tot bloei komt.
Hopend dat de gemeente het dit jaar
een kans geeft om zaad te vormen.
Dat zaad zit verpakt in zogenaamde
houwen en zijn bijzonder fraai.

Latijnse naam:
AlLiaria Petiolata
Fryske namme: Sipelkrûd
Om maar eens met de naamgeving
te beginnen, Look zonder Look, de
naam is afkomstig omdat ze niet
echt tot de uien-familie behoord.
De uien-familie heeft een drietallig
kroonblad en deze plant heeft er
vier. Ook bezit ze niet een bol of ui
maar gewoon een wortelstengel, en
dus geen ui. Wel heeft ze de typische
uiengeur en dat vooral als men het
blad fijn wrijft tussen de vingers,
dan komt die geur vrij. Ook de
stengel en het wortelstelsel geeft die
geur af. Er zijn er ook die vinden dat
ze een knoflookgeur afgeeft.
Maar waarom dan Look zonder
Look. Wel de Vlamingen geven de
ui de naam van Look maar omdat
het verder niets met uien te maken
heeft, heeft ze de bijvoeging zonder Look. Wel de uiengeur maar
verder niet de kenmerken van de
ui. Het Alliaria is een verbastering
van Allium wat bij de uien-familie
behoort. Petiolata betekend met
gesteeld blad. Het Friese Sipelkrûd
spreekt voor zichzelf.

Nog een reden om niet te maaien
is dat deze plant de waardplant is
van de vlinder het Oranje Tipje,
die legt haar eitjes op deze plant.
De vlinder is afhankelijk van de
kruisbloemigen waartoe deze soort
behoort evenals de pinksterbloem.
Vooral nu er steeds meer geluiden
opgaan dat het zo slecht met het
insecten leven gaat, ligt daar misschien een kans om ze enigszins
te helpen. Ten slotte werd de plant
in de geneeskunde gebruikt en dan
met name voor verlichting bij astma
en bronchitis.
Foto’s Marga

Vrijwilligersawards

Dan de standplaats: waar kunnen
we deze plant vinden? Vaak langs

Doe mee aan de Ooststellingwerver
vrijwilligersawards. U kunt een
groep, organisatie, project of activiteit opgeven.

voor een waardering wordt uitgenodigd voor de uitreiking en ontvangt
een blijk van waardering namens
het college.

De enige voorwaarde hierbij is dat
zij vrijwilligerswerk doen bij een
erkende instelling. Voordragen kan
tot en met vrijdag 1 juni 2018
via www.ooststellingwerf.nl/aanmeldenvrijwilligersawards, keuze
vrijwilligersprijzen of via de mail
j.blomsma@ooststellingwerf.nl. De
jury selecteert daarna een drietal
finalisten. Op vrijdag 29 juni 2018
wordt de winnaar bekendgemaakt.
Daarnaast kunt u ook individuele
vrijwilligers voordragen. Deze vrijwilligers krijgen allemaal een blijk
van waardering.
De prijs bestaat uit twee delen:
1. Individuen
2. Voor groeperingen/organisaties/
instellingen (rechtspersonen)

Rechtspersonen
De voorgedragen groeperingen/
organisaties/instellingen (rechtspersonen) worden op basis van de
bijgevoegde argumentering door de
jury geselecteerd en voorgedragen
aan het college voor een van de
prijzen. Het is de bedoeling dat de
prijs in ontvangst wordt genomen
door een afvaardiging per groepering, organisatie of instelling van
maximaal 3 personen. Deze prijzen
worden door het college uitgereikt
op vrijdag 29 juni 2018.

Individuen
Iedereen die voorgedragen wordt

Uw gazon
Om lang van een mooi glad en groen gazon
te kunnen genieten, moet je af en toe verticuteren. Door te verticuteren verwijder
je de viltlaag tussen het gras. Hierdoor
verlucht je de bodem en kan het beter water
en meststoffen opnemen.
Vanaf het tweede jaar, na het inzaaien van
het gras, is er een viltlaag te zien tussen het
gras. Het is een laagje van gedroogd gras,
mos, klein onkruid en organisch afval. Een
dunne viltlaag is goed voor je gazon. Na
verloop van tijd wordt het echter te dik en
zorgt het ervoor dat de bodem als het ware
verstikt. Vocht kan niet meer verdampen en
regen geraakt er al evenmin door. Hetzelfde
geldt voor zuurstof en voedingsstoffen. Door
te verticuteren verwijder je ook het mos.
Het is aan te raden om slechts eenmaal per
jaar te verticuteren. Elke keer dat je verticuteert krijgt mos en onkruid immers een
kans zich tussen het gras te nestelen.
Onkruid en mos
Je kunt ofwel verticuteren in het voorjaar,
wanneer het gras opnieuw is gestart met
groeien, of in het najaar, wanneer de temperatuur niet te hoog is en het gras zich

nog kan herstellen. In het najaar heb je
het voordeel dat het onkruid niet onmiddellijk de plaats zal innemen van het gras.
Verticuteren verwijdert dus niet alleen mos
en onkruid, het geeft het ook kans om zich
terug te ontwikkelen. Daarom dien je naast
het verticuteren ook regelmatig te mesten,
te beregenen en te maaien om het gazon
gezond en onkruidvrij te houden.
Naverzorging
Na het verticuteren heeft het gazon enkele
weken nodig om te recupereren. Tot dan zal
het gras wat dunner staan. Let er in die periode op dat het onkruid niet de kans grijpt
om zich te manifesteren. Zorg zeker dat alle
vilt van het grasveld verwijderd is, zodat het
zich niet terug in het gazon gaat nestelen.
Kale plekken kun je opnieuw inzaaien.
Hierbij ons stappen plan
1. Test het voedingsniveau en de pH van de
bodem om de twee jaar. Hierdoor kom je
exact te weten welke veranderingen er
nodig zijn om een groener gazon te krijgen. Doe-het-zelf testkits zijn vaak enkel
betrouwbaar om de pH de testen. Bestel
daarom een testkit van een laboratorium,
verzamel staaltjes en zendt ze terug om
ze te laten testen.[1]
• Zoek online een lokale universiteit of

Prijzen
De prijswinnaars winnen € 2.000,-;
€ 1.500,-; € 1.000,-; ter vrije besteding van de instelling / organisatie.
Met vragen en opmerkingen kunt
u terecht bij Janny Blomsma via
e-mail: j.blomsma@ooststelling-

een ander laboratorium voor bodemonderzoek.
• Staaltjes neem je best in de herfst. Zo
heb je genoeg tijd om de resultaten te
ontvangen en om de nodige veranderingen aan te brengen voordat het groeiseizoen begint.[2]
2. Koop een langzaam vrijkomende meststof
die aangepast is aan de behoeften van je
bodem. Je bodemtest zal aantonen welke
voedingsniveaus laag, medium, goed of
hoog zijn. Ga met de resultaten naar een
tuincentrum of een doe-het-zelfzaak in
de herfst of voor het groeiseizoen van
start gaat. Vraag er welke meststof ze
aanraden met een nutriëntenverhouding
die is aangepast aan de behoeften van je
bodem.[3]
• Ga voor een langzaam vrijkomende
meststof zodat je gazon het over een langere periode kan absorberen.
3. Lucht je gazon vooraleer je het bemest.
Een gazonbeluchter maakt kleine gaten
in je gazon waardoor water, nutriënten
en lucht tot dieper in de grond kunnen
dringen. Lucht je gazon in de lente en in
de herfst en lucht vlak voor je bemest.[4]
4. Bemest je gazon in de late lente en in
de herfst. In tegenstelling tot wat vaak
wordt gedacht is de beste tijd om je gazon

werf.nl of telefonisch (0516) 56 63
88.
Jongeren vrijwilligersawards
De inzet van jonge vrijwilligers is
onmisbaar in onze maatschappij.
Daarom willen wij als gemeente
de jonge vrijwilligers tot 21 jaar in
het zonnetje zetten en een blijk van
waardering geven voor zijn of haar
inzet.
Kent u in uw omgeving een jongere die zich vrijwillig inzet voor
de samenleving? Dan kunt u hem
of haar voordragen tot en met vrijdag 1 juni 2018. Dit kan via de
mail j.blomsma@ooststellingwerf.nl
of via www.ooststellingwerf.nl/aanmeldenvrijwilligersawards, keuze
vrijwilligersawards.
Op vrijdag 6 juli 2018 zullen alle
jonge vrijwilligers een blijk van
waardering ontvangen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Janny Blomsma via e-mail
j.blomsma@ooststellingwerf.nl of
telefonisch 0516-566388.

te bemesten in de herfst, vooral als je gras
goed in de grond is gehecht. Tijdens de
herfst zuigt het gras de nutriënten op en
slaat ze die op voor de winter.[5]
• Besproei de meststof evenredig over je
gazon volgens de instructies die op het
product, dat je hebt gekocht, staan vermeld. Vermijd een teveel aan meststof,
want je gras kan hierdoor kapotgaan.[6]
• Als je een oneven gazon hebt of de
bodemtest duidt het aan, breng dan
opnieuw langzaam vrijkomende meststof aan in de late lente. Als je een dik
begroeid gazon hebt, kan je deze stap
overslaan.[7]
5. Pas de pH van de bodem aan als hij te
hoog of te laag is. Gras groeit het beste
bij een neutraal pH-niveau, tussen 6 en
7,2. Als de bodemtest aantoont dat je
pH-niveaus hierbuiten liggen, moet je
kalk toevoegen om de pH te verhogen of
zwavel om de pH te verlagen.[8]
• De pH-niveaus verander je best tijdens
de herfst of de winter, want kalk en zwavel hebben enkele maanden nodig om in
te werken.
Gertjan en Dilande Hilarius
www.gazonbemesting.nl
Tel. 0657869921

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

mei 2018

14

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

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

Houthandel
Waskemeer
Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer

Vuren hout

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

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

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

Geïmpregneerde planken, kopmaat 16*140 mm,
per meter (op bestelling) .................................. €1,00
(lengtes 3000 / 3600 / 4000 / 5000 mm mogelijk)
Bestellingen of prijsaanvragen per mail naar:
info@handelsondernemingvisser.nl
(Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig)

Eindeloos veel
mogelijkheden
Bij ieder 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.
Quality Parket
G.W. Smitweg 4
Donkerbroek
0516 49 1345
www.qualityparket.nl
info@qualityparket.nl

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

De Bazuin op naar Skier
Op 2 juni reizen de leden van de
Bazuin en jeugdorkest Reboelje af
naar het Schiermonnikoog. Ieder
jaar op de 1e zaterdag van juni
vindt daar het concours plaats voor
korpsen en koren.
Ook de Bazuin is dit jaar van de
partij. Met het werk Cambridgeshire
Impressions van Rieks van de Velde
zal de Bazuin deelnemen aan het
concours.
De afgelopen weken is er hard
gewerkt om het stuk onder de knie
te krijgen. Naast de reguliere repetitie op de maandagavond, werden er
groepsrepetitie’s en een studiedag
gehouden. Met nog 1 repetitie voor
de boeg moet het 2 juni gebeuren.
Rond de klok van half 3 zit de Bazuin
op het podium. Een leuke ontspannen voorbereiding is de basis voor
een hopelijk goede uitvoering van
Cambrigheshire Impressions.
Naast het concours kan er ook
gespeeld of gezongen worden in
de muziekkoepel van Skier. Hier
mogen de talenten van Reboelje
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Collecte
Fonds Kinderhulp

muziek maken. Zij spelen dan een
leuk programma o.a Jungle Book en
de hits Reality en Counting Stars.
Een leuk muzikaal dagje weg voor
de Bazuin en Reboelje!
Na Schiermonnikoog gaan de leden
van de Bazuin enthousiast door. Zo
zijn ze nu al volop bezig met het
schoolproject „Wieger wordt wakker”! Op woensdagavond 27 juni
om 19.00 uur in de Sintrumtsjerke
laten de kinderen van de Peggebult
hun muzikale kwaliteiten zien.
Samen met de Bazuin geven zij
een mini-concertje van ongeveer 3
kwartier. Wie de jeugd heeft heeft
de toekomst en we hopen dan ook
op veel publiek deze avond. U komt
toch ook?!
En dan komt bijna de vakantie
inzicht. Het openluchtconcert is de
afsluiting van een mooi muzikaal
seizoen. De info volgt in de volgende op e hichte.
Wilt u van ons op de hoogte blijven
volg ons dan op facebook De Bazuin
Donkerbroek.

Fietsenstalling gaat een blokje om

De jaarlijkse collecte voor Nationaal
Fonds Kinderhulp, gehouden in de
week van 16 t/m 21 april 2018,
heeft in Donkerbroek € 332,53
opgebracht. Hiervoor zijn 12 collectanten op pad gegaan. Met het
ingezamelde geld zorgt Kinderhulp
ervoor dat kinderen in Nederland
die opgroeien in armoede er óók bij
kunnen horen.
Heeft u de collectebus gemist? U
kunt Kinderhulp alsnog steunen!
Sms ‘Geluk’ naar 4333. U doneert
dan eenmalig € 2,50 en komt op
voor kinderen in Nederland met
minder kansen.

Motoragent komt ten val
Woensdag 2 mei is een motoragent ten val gekomen op ‘t West
ter hoogte van de kruising met de
Kapelweg.
Door Wiebe de Jong
Door onbekende oorzaak vloog de
agent uit de bocht waarna hij in
de berm belande. Omstanders hebben eerste hulp verleend tot de
hulpdiensten aanwezig waren. De
politie was in grote getale aanwezig
doordat op die dag ook een ver-

keerscontrole had plaats gevonden
in de buurt. Door de ernst van
het ongeluk is de traumahelikopter opgeroepen waarna de agent
per ambulance naar het UMCG is
gebracht. Na het ongeluk is de weg
nog een tijd afgesloten geweest voor
ongevallen analyse. Dit is standaard
procedure bij ongevallen waar politie bij betrokken is. Voor de analyse is ook gebruik gemaakt van een
drone. Naar omstandigheden maakt
de agent het nu redelijk.

De borstelwagens tegen
onkruid komen langs
Het voorjaar is begonnen. Niet
alleen bloemen, planten en bomen
komen tot leven, ook het onkruid
groeit weer. Om dit te bestrijden
worden de wegen en parkeerterreinen in onze gemeente twee keer per
jaar geborsteld.

We berichten al eerder over de nieuwe bus hokjes aan de N381. Hier
zouden nog meer fietsenstallingen geplaatst worden. De oplettende dorpsgenoten onder ons hebben wellicht opgemerkt dat de fietsenstallingen
ondertussen zijn geplaatst en weer verplaatst. Door een foutje had men
aan de Hoornsterzwaag kant een fietsenstalling geplaatst voor 30 fietsen
terwijl aan de Donkerbroek kant voor slechts 10 fietsen stallingsruimte
was. Uit tellingen blijkt dit anders om te moeten zijn weet Jo Kalsbeek van
Dorpsbelang Donkerbroek te vertellen. Daarom zijn op 15 mei de stallingen dan ook alsnog naar de juiste kant verplaatst.

BEDANKT!
12 mei heeft RV DEO en PC De Ponyvriendjes oud ijzer actie gehouden
in Donkerbroek. Dit heeft de vereniging een mooie bijdrage opgeleverd
van €1080,-!! We willen jullie dan ook bedanken voor het oud ijzer wat
we bij jullie mochten ophalen.
Bestuur RV DEO en PC De Ponyvriendjes

Daarnaast worden deze 6 of 7 keer
per jaar geveegd. Dit gebeurt 2 keer
per jaar in combinatie met het borstelen, zodat het borstelvuil direct
opgeveegd wordt. Wanneer de borstelauto’s aan de slag gaan in uw
straat is het fijn dat u uw auto
tijdelijk ergens anders parkeert. Op
die manier kunnen we de hele straat
doen.
Op vrijdag 1 juni verwachten we in
uw dorp te zijn. Deze planning is
onder voorbehoud en houden we
actueel op onze website en sociale media: www.ooststellingwerf.nl/
onkruid. Er zijn al veel inwoners
die meedenken en meewerken bij

het verwijderen van onkruid. Door
de auto of andere obstakels even
te verplaatsen. Dit wordt door de
mensen die het werk uitvoeren zeer
gewaardeerd en het komt de kwaliteit ten goede. Helpt u ook mee?
Onze collega’s danken u hartelijk.

Elke dag vertrek je vanuit Bakkeveen
en wordt je een gevarieerde route
aangeboden. Je zult verbaasd zijn
over de verschillende landschappen
die je aantreft. In elke provincie heb
je bovendien de mogelijkheid uitleg
te krijgen bij een markant gebouw,
de geschiedenis van een gebied of de
werking van een bedrijf.
Je kunt kiezen uit 3 afstanden: 25,
40 en 60 km. En dit alles voor maar
€ 6,-- , na 1 juni bedragen de kosten
€ 7,50. Ook is het mogelijk je voor
1 of 2 dagen in te schrijven, alle
informatie vind je op fiets.3beleef.nl
. Alle routes zijn dit jaar bepijld: je
kunt nu nog meer van de omgeving
genieten.

Collectant gemist?
Doneer door de QR-code te
scannen!

Vergroot de overlevingskans bij een hartstilstand.
Geef voor meer openbare AED’s in Nederland.

Knab & Rabobank
Bankieren App

Tikkie App

Collecte
Hartstichting
DONKERBROEK - De jaarlijkse
collecteweek van de Hartstichting
van 8 tot en met 14 april heeft
dit jaar € 826,00 opgeleverd. De
Hartstichting bedankt de collectanten en inwoners van harte voor
de bijdrage aan de realisatie van
een landelijk dekkend netwerk van
AED’s in Nederland. Dankzij de giften kunnen meer levens worden
gered.

Hoe bestrijdt de gemeente
onkruid?
Om onnodige milieuvervuiling
tegen te gaan, bestrijdt de gemeente
Ooststellingwerf onkruid ook op de
stoepen en inritten niet meer op
chemische basis. Door geen chemische bestrijdingsmiddelen meer te
gebruiken, blijft het oppervlakte- en
grondwater schoner.

Levens redden met de AED
Ruim twintig collectanten gingen tijdens de collecteweek met
de collectebus langs de deuren in
ons dorp. De Hartstichting geeft
met de collecteopbrengsten 2018
een stimulans aan de plaatsing en
registratie van AED’s op openbare
plekken in Nederland. Dit initiatief draagt bij aan de realisatie van
een landelijk dekkend netwerk van
AED’s in Nederland. Zo kunnen
meer levens worden gered. Jaarlijks
worden 15.000 mensen buiten
het ziekenhuis getroffen door een
hartstilstand, vaak onverwachts.
Reanimatie en de inzet van een
AED binnen 6 minuten biedt de
grootste kans op overleving. Met
een landelijk dekkend netwerk van
burgerhulpverleners én AED’s die
zijn aangemeld bij het landelijk
oproepsysteem Hartslag Nu, kunnen we jaarlijks naar schatting 2500
levens redden.

De organisatie van de fietstocht is in
handen van de vrijwilligers van TIP
- 3Provinciënland, vroeger het VVVkantoor, te Bakkeveen. Vorig najaar
zijn de routes al verkend door 6
personen en afgelopen maand zijn
de puntjes op de “i” gezet. “We
kennen de omgeving erg goed en
hebben goede contacten. We hebben er plezier in je 3 dagen te
laten genieten van de afwisselende
omgeving”, aldus één van hen. TIP
is bereikbaar via email tip@bakkeveen.nl en eventueel telefonisch
gedurende de openingstijden van
het kantoor: 0516-541066

Voor meer informatie: hartstichting.nl.

3 Provinciën
Fiets-3-daagse
2018 is het eerste lustrum van de
3 Provinciën fiets-3-daagse. Voor
het luttele bedrag van € 6,-- (bij
voorinschrijving) ontdek je in 3
dagen mooie plekjes en routes
van 3Provinciënland, het gebied
in een grote cirkel rond het punt
waar de grenzen van de provincies
Friesland, Groningen en Drenthe
samenkomen.

Collectanten en gevers: namens alle
kinderen, hartelijk dank!

Data in 2018: woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 juni.
Meer informatie en inschrijven:
fiets.3beleef.nl

Verschijningsdata Dorpskrant
Verschijning:
• Vrijdag 29 juni
• Vrijdag 28 september
• Vrijdag 26 oktober
• Vrijdag 23 november
• Vrijdag 21 december
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Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

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

Wij staan voor u klaar.

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

Gerookte vis
Verse vis

Gebakken vis
Zoute haring

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

GEBOORTE- & TROUWKAARTJES!

En...

ontwerp
vormgeving
reclame
druk & print

bvk
GRAFISCH
VORMGEVER

Meester Jongebloedstraat 1
8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78
info@bvkvormgever.nl
www.bvkvormgever.nl

Jo
dru uw
d i c k ke r i
htb j
ij!

Voor auto en motorrijlessen:
Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

the art of driving

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Meuleveldweg 16
8431 GH Oosterwolde
tel: 0516-516996
mob: 06-11446552

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

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

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

Een aandeel in elkaar

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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Combi sporters eindigen het
seizoen in de Kale Duinen
Na de badmintonlessen in maart
en april, gevolgd door volleybaltraining om tijdens het buurtenvolleybaltoernooi goed voor de dag te
komen trekken de dames van de
combi sport in juni naar Appelscha
om daar o.l.v. John Meijerhof zandtrainingen te volgen.
De lessen bestaan uit 2 delen te
weten traplopen en buffelen door
het zand. Het beloven intensieve
lessen te worden. Er zijn nog een

aantal plaatsen beschikbaar. Dus wil
je die uitdaging wel aangaan dan
kun je nog meedoen.
Meer informatie is te krijgen via de
Facebook pagina: combi-sport sv
donkerbroek een berichtje te sturen of via Elly Oosterhof. Er wordt
gesport op dinsdag van 20.15 - 21.15
uur. We vertrekken om 20.00 uur
vanaf de parkeerplaats bij ‘t Witte
Huis.

Ties Oosterhof naar NK Acrogym
Op zaterdag 5 mei vierde Ties
Oosterhof uit Donkerbroek zijn
éigen feestje. Samen met zijn part-

Tristan Bangma wint wereldbeker in Oostende
Van 4 t/m 6 mei stond de eerste Worldcup van dit seizoen voor
Tristan en zijn piloot Patrick Bos op het programma in het
Belgische Oostende.
Eerst stond er een 37 km lange tijdrit op het programma. Bij de tijdrit
staken de Polen en Britten er met
kop en schouders bovenuit. Maar
wat was het spannend voor de derde
plek. 3 koppels streden binnen 3 sec
voor een podiumplek. Uiteindelijk
wisten Timo en Vincent nipt het
brons te pakken. Tristan en Patrick
kwamen 0,3 sec tekort en daarachter eindigden de Australiers op iets
meer dan 2 sec. Dit was natuurlijk
wel even flink zuur en vroeg om

revanche in de wegwedstrijd welke
2 dagen later op het programma
stond.
Bij de wegwedstrijd ging na de eerste bocht het spel al op de wagen. Er
ontstond een kopgroep van 5 tandems waaronder Tristan en Patrick.
Al vrij snel moesten de Australiers
lossen uit de kopgroep. Achter
de kopgroep gingen de Austaliers
samenwerken met de Britten om
terug te keren bij de kop van de
wedstrijd. Ze kwamen nog tot op 10

sec van de kopgroep , maar aansluiting lukte niet. Na zo’n driekwart
wedstrijd liet het Nederlandse koppel Timo Fransen / Vincent Ter
Schure de kopgroep ook gaan zodat
ze nog met 3 koppels vooraan overbleven. Uiteindelijk liep het uit op
een sprint tussen Tristan en Patrick
en de Polen Polak en Ladosz, welke
met overmacht werd gewonnen
door Tristan en Patrick. Een prachtige eerste overwinning dit jaar en
prolongatie van de wereldbekerwinst van vorig jaar in Oostende.

G. Poortinga
Kampioen

De volgende Worldcup is in eigen
land , van 6 t/m 8 juli in Emmen.

De onderlinge competie zit er weer
op en op de laatste speelavond geen
dammen, maar sjoelen en darten
wat zeer in d smaak viel. Winnaar
by sjoelen werd J.D.Klooster en by
darten werd B.v.Ek nummer één.

Dubbelslag voor Tristan
Bangma in Keulen

Einduitslag onderlinge competie:
AW
Pt
1.G.Poortinga
11
19
2.J.D.Klooster
14
19
3.J.Smid
12
16
4.L.vd.Sluis
10
11
5.B.v.Ek
16
15
6.J.Sikkens
15
12
7.J.Klooster
16
12
8.L.Snyder
10
6
9.H.Hoks
12
6

Dit pinksterweekend reed Tristan Bangma uit Donkerbroek met
piloot Cor van Leeuwen de Europacupwedstrijd in Keulen.
Voor Tristan en Cor was dit hun 2e
wedstrijd samen op de tandem. In
2016 werden ze samen Nederlands
kampioen op de weg.
Zaterdag stond er een 20 km lange
tijdrit op het programma over glooiend terrein. Het werd een spannende tijdrit tussen Tristan en Cor
en het beste Duitse tandemkoppel
Timo Kleinwachter en Peter Renner.

Uiteindelijk wisten Tristan en Cor
de tijdrit winnend af te sluiten met
de Duitsers op 12 sec op plek 2.
Zondag stond de wegrit op het programma. Al snel bleek dat Tristan en
Cor de sterksten in koers waren. Zo
besloten ze uiteindelijk te demarreren en na een solo van 25 km wisten
ze ook de wegwedstrijd te winnen,
en tevens het algemeen klassement.
Al met al een succesvol weekend.

Viswedstrijd De Kleine Dobber

Avond-4-daagse Bakkeveen
Van de 9 man die met een tussenruimte van 20 meter op rij aan
het water zitten zijn het met name
de nummer 9, 8 en 7 die forse vis
weten te vangen. Ook de aantallen
liegen er bij hen niet om. De mannen met de lagere steknummers
hebben het zwaarder te verduren.
Hier wordt weinig gevangen.
Na het het luiden van het eind
signaal wordt de vis gewogen. In
totaal is er door de negen vissers
gezamenlijk 18,92 kilo vis gevangen. En deze is uiteraard ook weer
teruggezet.

28 april 2018: De 2e wedstrijd van
dit nieuwe seizoen voor hengelsportvereniging De Kleine Dobber
Donkerbroek is gevist aan de
Nieuwe Swemmer te Westergeest.
In totaal hebben er vandaag negen
mensen aan deze wedstrijd mee
gedaan. Aangekomen op de stek
breekt het zonnetje ook al voorzichtig door het wolkendek. Volgens de
weerberichten is er kans op een bui.
We gaan het zien!

Algauw heeft een ieder zijn zitkist,
stoeltje, hengelsteunen, leefnetten
en dergelijke voor zich uitgestald.
Laat het startsignaal maar knallen!
Algauw wordt de eerste vis van de
dag gevangen. Mooizo, er is in ieder
geval vis aanwezig. Aangezien het
water behoorlijk stroomt komt er
wel wat bij kijken om een voerstek
in stand te houden. Door de sterke
stroming moet de stek regelmatig,
met verzwaard voer worden bijgehouden.

nertje Rebecca Groote wist hij in
Oss, Noord Brabant, op de halve
finales van Nederland een prachtige
gouden medaille te behalen én het
NK-limiet ruim binnen te slepen.
Dit betekent dat Ties en Rebecca op
9 juni nogmaals naar Oss mogen
afreizen om op de landelijke finales
hun oefening te presenteren aan
de jury. Zij hopen hier Nederlands
Kampioen in de D-jeugd te worden.
Hiervoor hebben zij zaterdag al een
mooi visitekaartje afgegeven door
de op één na hoogste dagscore te
halen. Alleen één senioren damespaar wist boven hen uit te komen
qua punten. Dit geeft de tien-jarige
Ties alle vertrouwen om straks met
achtjarige Rebecca in de finale te
gaan schitteren. (Foto: Alexandre
Groote)

Uiteindelijk hebben we weer 5 winnaars kunnen feliciteren: Jouert
Hoekstra 6260 gram, Berend Joustra
4350 gram, Leon Visscher 3090
gram, Jan Willem van der Molen
1700 gram en Gradus Schievink
950 gram.
Op 12 mei zullen opnieuw gezamenlijk een hengeltje uitgooien.
Bent u er ook bij dan?
Met vriendelijke groet,
Hengelsportvereniging
“De Kleine Dobber”
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Voor jong en oud! Van woensdag
6 t/m zaterdag 9 juni 2018. In
2018 wordt de avond-4-daagse van
Bakkeveen alweer voor de 63e keer
gehouden. Elke avond wandel je
traditiegetrouw door een mix van
natuurgebieden en privé terreinen:
bossen, weilanden en heidevelden
wisselen elkaar af en soms over een
stukje straat.
Het is voor de organisatie een voorrecht dat particulieren (vaak landbouwers) snel toestemming geven
om de deelnemers eenmalig over
hun terrein te laten wandelen, wat
voor een nog grotere afwisseling
zorgt. In de routes worden elk jaar
ook enkele van de buurdorpen aangedaan: Waskemeer, Wijnjewoude,
Siegerswoude en dit jaar waarschijnlijk een stukje Zevenhuizen.
Er doen scholen mee uit waarschijnlijk 10 dorpen, met ongeveer 1000
kinderen en hun begeleiders. Steeds
meer volwassenen wandelen mee ,
zij kunnen meteen als eersten om
18 uur starten of na de laatste groep
scholieren om 18:30 uur. De startperiode is namelijk korter geworden
door de invoering van een nieuwe
startprocedure vorig jaar. De 5 en
10 km groepen van dezelfde school
starten nu bijna tegelijkertijd en
splitsen al een stukje na de start.

Op deze manier zit er dan weer voldoende ruimte tussen de groepen.
Er is keuze uit 3 afstanden: 5, 10 en
15 km. De 15 km is speciaal voor de
wat meer ervaren wandelaar.
Maak ‘s avonds even een lekker
ommetje in de omgeving waarbij je
ook over terreinen waar je normaal
gesproken niet komt! Gezond en
genieten tegelijkertijd.
Even opletten: honden mogen niet
mee, dit omdat de routes ook over
beschermd gebied en privéterrein
voeren. En elke avond onderweg
een traktatie. De routes zijn bepijld.
Op de laatste avond (de zaterdag!)
zijn er natuurlijk weer diverse
muziekkorpsen die je verwelkomen.
De kosten bedragen € 5,-- pp voor 4
dagen wandelen, met medaille!
Meer info en voor-inschrijven: www.
bakkeveen.nl/wandel
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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
(0516) 491816

www.postmahoveniers.nl

(06) 13012147
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Drie gouden medailles tijdens
acrotoernooi OGK pinksterweekend
Op 19 en 20 mei, tijdens het pinksterweekend, deden ...teams
mee aan het Open Groninger Kampioenschap.
Op zaterdag deden vijf teams van
SV Donkerbroek mee. Kuna Vlasma
en Marleen vd Wolfshaar (E-jeugd)
mochten als eerste starten en lieten een keurige oefening zien, die
beloond werd met een 1e plaats.
In de middag was het de beurt aan
drie teams uit de D-jeugd. Twee
duo’s en een trio. Yente Flameling
en Yinthe Smeijer draaiden een keurige foutloze oefening en werden
keurig 4e. Omdat Riann niet mee
kon doen, deden haar teamgenoten
MeikeTognini en Kyra Nieuwhof als

Internationaal Goud
voor Anna Koster
Op het internationaal toernooi IAG in Den Bosch, van 10 t/m 12 mei, kwamen acht teams van de Acro Academy Noord Nederland in actie. Op dit
grote evenement werden internationale wedstrijden gehouden in verschillende sporten, en de teams deden mee aan het Acrogym toernooi. Er werd
in verschillende leeftijdscategorieën gestreden tegen teams uit o.a. België,
Denemarken en Israël. Na twee spannende dagen met kwalificaties wisten álle acht teams de finales te bereiken, waaronder de tien-jarige Anna
Koster uit Donkerbroek, Met haar partner Robin Hooijenga vocht zij in de
kwalificaties tegen sterke Israëlische teams. In de finale wisten zij met een
prachtige oefening en een bijzonder hoog punten-record uiteindelijk toch
met overmacht de wedstrijd te winnen en het goud in ontvangst te nemen.
Een prachtig resultaat voor dit team, dat vorige maand nog in de finales
van de van de Wereldkampioenschappen Acrogym stond en daar genoegen
moest nemen met een vierde plaats.

duo mee. Riann was mee om ze aan
te moedigen en dit was niet voor
niets. Ze gingen naar huis met een
gouden medaille.

nemersveld een nette oefening zien.
Ze werden beloond met medaille en
een 4e plaats.

Ook het team Wietske Nicolai,
Merinthe Buurlage en Marissa
Nijssen wisten na een blessure weer
goed terug te komen in dit toernooi
en lieten een mooie oefening zien.
Deze leverde hen tevens een gouden
medaille op.

Op zondag was het de beurt aan os
C-lijn trio Linda de Boer, Indra de
Vries en Anouk de Groot. Al vroeg
uit de veren richting Scheemda,
waar het toernooi dit weekend
plaatsvond. Ze lieten een prachtige
balansoefening zien. Alle teams in
deze categorie waren erg goed. Het
wachten op de uitslag was dan ook
spannend. Het team behaalde een
5e plaats.

De dag werd afgesloten door
Marith Terpstra en Rixt Schippers
(E-junior). Zij lieten een groot deel-

We kunnen terugkijken op een
geslaagd, sportief en sfeervol toernooi en op naar volgend jaar!

1e plaats Kuna en Marleen

1e plaats Kyra en Meike

1e plaats Wietske, Marissa en Merinthe

4e plaats Marith en Rixt

Outdoor Fitness park ontvangt
bijdrage Rabobank Coöperatiefonds
Dorpsbelang heeft een bijdrage gekregen van maar liefst 7.000
euro vanuit het Coöperatiefonds van Rabobank HeerenveenZuidoost Friesland. Dit bedrag is voor bedoeld voor de aanleg
van het Outdoor Fitness park nabij Sportpark Ontwijk.
“Het Fitness park is al jaren een
wens in Donkerbroek. Bewegen verbindt en het is gezond. Hoe mooi
is het om dan een park te hebben
waar iedereen, jong en oud, op zijn
eigen niveau, samen of individueel gebruik van kan maken!” aldus
Mirjam Bergsma en Marij Goote
Capel van Dorpsbelang.

Door de toezegging van de gemeente en met de toegezegde bijdrage
van de Rabobank kan deze wens op
korte termijn gerealiseerd worden.
Binnenkort zal gestart worden met
de werkzaamheden, zodat het park
voor 1 september 2018 opgeleverd
wordt. Tijdens het Dorpsfeest begin
september zal Outdoor Fitness

Donkerbroek dan feestelijk worden
geopend.

Frans Turksma toernooi
Het Frans Turksma toernooi is
een begrip in de omgeving van
Donkerbroek.
Elk jaar wordt in juni het toernooi georganiseerd door de Frans
Turksma Toernooi commissie in
samenwerking met de Goud van
Oud commissie. Nu rijst de vraag:
hoe komt het toernooi aan zijn
naam?
Frans Turksma is geboren op 13

juli 1952. Hij was jeugdtrainer, leider en speler van het toenmalige
Donkerbroek (H.D.T - Hâld Dy Taai).
Op 23 juli 1991 (39-jarige leeftijd) is
Frans overleden tijdens een vakantie in Oostenrijk. Hij is aangereden
door een onbekende en zwaargewond gevonden. Een dramatisch
ongeval met dodelijke afloop. Frans
heeft veel betekent voor de vereniging Donkerbroek. Daarom is het
toernooi georganiseerd en naar hem
vernoemd.

Impressie
Outdoor Fitness
Donkerbroek

Marij Goote Capel en Mirjam Bergsma nemen de cheque van de Rabobank
in ontvangst.

Het Coöperatiefonds van Rabobank
Heerenveen-Zuidoost Friesland is
er voor lokale maatschappelijke initiatieven die de leefbaarheid in de
omgeving vergroten. Leden van de
ledenraad van de bank beslissen
over de aanvragen. Het coöperatiefonds wordt gevormd vanuit het
coöperatief dividend van de bank:
een vorm van dividend uitkering
waarmee een deel van de nettowinst
van de bank ter beschikking wordt
gesteld aan veelal maatschappelijke
doelen.
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www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s
’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525
06 230699687

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

prdejong.nl

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:
Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek

0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

www.vogelzangtentverhuur.nl

Voor al uw:

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

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

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Vakmanschap met passie

Vooraf of na de
wandeltocht
Georganiseerd
door Actief
Donkerbroek.
Kun je bij ons
een pannenkoek
komen eten.
Tot 17.00 uur
T 06-27210720 A Schoterlandseweg 109 Hoornsterzwaag
E pauline4hair@gmail.com

HAVEMAN

Pannenkoek
naturel € 5,00
Pannenkoek
Spek € 6,50

Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

Familie
Wandeltocht

27 mei 2018
2018

Een gezellige wandeling maken
met familie vrienden en kinderen.

Dat kan op zondag 27 mei in
Donkerbroek. Starten bij Eethuis
Stap es In tussen 13.30u en 15.00u.
Onderweg een heerlijk gesponsord
appeltje en bij terugkomst een
gratis softijs van Actief
Donkerbroek en Eethuis Stap es In.
Er kan gekozen worden uit 3
afstanden.
De gezinsroute van ongeveer 4
kilometer door het dorp.
De korte route van ongeveer 7.5
kilometer en de lange route van
ongeveer 10 kilometer.
De korte en lange route splitsen bij
de pauze plaats waar de
gesponsorde appeltjes van Coöp
Boonstra worden uitgegeven.

Eethuis Stap es in

Herenweg 66 8435wv Donkerbroek

0516491232 www.stapesin.nl

