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Ruilmiddag van burgemeester groot succes
Wandelen

Wat te doen als je als Heerenveen fan ook
fanatiek Coop Voetbalplaatjes spaart, maar niet
meer naar school gaat waar je plaatjes kunt
ruilen met je klasgenoten? Dan wordt het tijd
om iets anders te verzinnen. Natuurlijk ben ik
ook in een luxe positie als burgemeester van
Donkerbroek.
Al snel ontstond zo het idee om een
ruilmiddag bij mij thuis te organiseren. Uiteraard heb ik dit eerst
overlegd met Willem Boonstra van
de Coop. Deze was meteen enthousiast en bood aan om voor leuke
aankleding te zorgen en de kinderen
te sponsoren in drinken en wat lekkers.
Ik had geen idee hoeveel kinderen
ik kon verwachten en of ik de eventuele opkomst wel aan kon. Graag
wilde ik een andere activiteit erbij,
zodat de kinderen ook iets anders
konden doen. Wie benader je dan?
Juist, Vogelzang Tentverhuur. Zij
boden mij maar liefst een springkussen aan en nog wel in de vorm
van een voetbal. Deze bleek uiteindelijk ook een enorme trekpleister

kon een SC Heerenveen tas met
lekkere inhoud winnen. Deze is
gewonnen door Sylke Stoker.
Ik wil Coop Boonstra en Vogelzang
Tentverhuur nogmaals bedanken
voor de geweldige samenwerking,
want zonder hun bijdrage was het
niet zo'n groot succes geworden.
Ik kijk er voldaan op terug.

te zijn voor de
jongere kinderen.

Voor meer foto's en filmpjes van
deze leuke middag kunnen jullie
kijken op mijn Facebook pagina
"Burgemeester Donkerbroek"

Ik was oprecht
verbaasd over de
grote opkomt. Ik
had mijn eigen
album binnen de
kortste keren vol
en ook veel kinderen hebben hun
album vol kunnen
krijgen.
Ik had van te voren
niet durven hopen
op deze opkomst en dit succes. Wat
was het een super gezellige middag.
Er waren enorm veel fanatieke kinderen en sommige werden vergezeld door (nog fanatiekere!) ouders.

De kinderen zijn allemaal met een
gevulde buik en rode konen van het
springen weer huiswaarts gekeerd.
Zelf had ik er nog een prijsvraag aan
vast gekoppeld. Degene die raadde
hoeveel knikkers er in de pot zaten,

(Noodoproep commissieleden!!)

Dorpsfeest 2018 hangt aan zijden draadje
Al vanaf januari wordt door Dorpsbelang naarstig gezocht naar
enthousiastelingen die het dorpsfeest 2018 willen organiseren.
Zonder een dorpsfeestcommissie
die alle verschillende zaken hierbij
op gaat pakken en coördineren gaat
dit niet lukken. En komt er geen
dorpsfeest.
Terugkijkend naar een geweldig
geslaagd dorpsfeest van 2013, en
het plezier wat heel Donkerbroek
daaraan beleefde zou het niet zo
mogen zijn dat we dit als dorp met
elkaar in 2018 niet meer voor elkaar
kunnen krijgen.

Tot nu toe hebben slechts enkelen
ja gezegd. Echter met twee of drie
personen is het niet reëel om alles
in goede banen te leiden.
We zoeken dan ook dringend nog
5 tot 6 personen die dit op zich
willen nemen. Een draaiboek voor
wat er allemaal bij komt kijken is
aanwezig.
Vind jij het ook belangrijk om de
plaatselijke leefbaarheid te verster-

In het kort:
- risico beëindiging
dorpsfeest
- met spoed nieuwe commissieleden gevraagd
- versterking leefbaarheid
ken en om eens in de vijf jaar iets
te betekenen voor het gehele dorp,
geef je dan op en help mee om
opnieuw een klinkend dorpsfeest
met optocht, buurtversieringen en

allerhande andere leuke activiteiten
te organiseren.
Het maakt niet uit of je jong bent of
oud, we zoeken met name betrokkenheid en enthousiasme.
Informatie en aanmelding bij Cita
van der Woude, bestuurslid dorpsbelang Donkerbroek telefoon: 491763
of mail naar: dorpsbelang @donkerbroek.nl
Laat het dorpsfeest geen nostalgie
of geschiedenis worden, maar houd
het levend!!

Wandelen is een gezonde bezigheid. En wandelen heeft zo zijn
vele voordelen.
Het herstelt de schade van het
lange zitten. Het is goed voor je
spieractiviteit en de bloedsomloop. Je wordt creatiever. En dan
te denken aan stress. Wandelen
ontspant.
Wandelen is ook goed voor je
bloeddruk als je elke dag 30
minuten wandelt. Je krijgt er
energie van. Maar ook je afweer
wordt er beter van. Zomaar een
aantal redenen om te wandelen. Tijdens het wandelen kun
je genieten van de natuur. En
wie oplet, ziet al het mooie.
Bijvoorbeeld een specht die druk
bezig is of zomaar ineens 10
reeën in het weiland naast de
bosrand. En dan de rust. En
elk seizoen heeft zo zijn bekoring. Gelukkig zie je dagelijks
veel dorpsgenoten wandelen.
Alleen of samen. Donkerbroek
heeft vele mooie wandelroutes
om even de deur uit te gaan.
De meest gelopen route is
Kerkenreed, Koelandsweg en
Schapendrift. Maar je kunt het
rondje groter maken door via het
Bovenveld, Koelandsweg en de
Schapendrift te wandelen. Met
de voetgangersbrug bij de Nijhof
is ook een rondje wandelbos een
goede optie. En wat te denken
van het mooie jaagpad langs de
oude N381. En loop je via de
Jansmadraai naar De Pegge dan
heb je een mooie ronde gelopen.
De Pegge is wel uitkijken. Er is
veel verkeer en je zult goed op je
eigen veiligheid moeten passen.
Eigenlijk zou hier bijvoorbeeld
een schelpenpad naast de Pegge
moeten worden aangelegd zodat
hier ook veilig gewandeld kan
worden. En kent u de nieuwste wandelroute al. Deze loopt
over de dijk van de waterberging
naar de Moskoureed. Wandelen
is doen. Goede schoenen zijn
belangrijk. Maar ook een lichtgevend vest is een must vooral
als u in het schemer of donker
wandelt. Nu de lente aanvangt,
is het een goed moment om uw
wandelschoenen aan te trekken
en op pad te gaan!
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

DORPSKRANT DONKERBROEK

BROEKJES
Breicursussen voor beginners
en gevorderden. Aparte cursussen sokken breien. Borduurcursussen. Workshop kaarten maken. Info: www.halkaboma.nl
Pedicure Hiske de Haan heeft
een nieuw mobiel nummer: 0646036461. Het huidige mobel
nummer is vervallen.

Verschijningsdatum
Dorpskrant in 2017

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

Verschijning:
• Vrijdag 26 mei
• Vrijdag 30 juni
• Vrijdag 29 september

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

• Vrijdag 27 oktober
• Vrijdag 24 november
• Vrijdag 22 december
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eubelstoffeerderij

UITVAARTVERENIGING
DRAAGT ELKANDERS LASTEN
DONKERBROEK
Voor het verzorgen van Uitvaarten en Crematies kunt u
een beroep doen op onze vereniging.
Voor informatie en adreswijzigingen kunt u terecht bij
de secretaris email: secr.del@gmail.com

Bode:

mw. Erna Jansen, tel. 0512-539898 mob. 06-30389594
Voorzitter: dhr. B. Rekker, tel. 0516-491429
Secretaris: mw. W. ten Wolde-Dongstra, tel. 0516-491389
Beheer aula: dhr. J. Baron, tel. 0516-491958

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
laminaat, P.V.C., vin

www.visser-stoffering.nl
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Krimp

Colofon
Uitgever:

Stichting Dorpskrant Donkerbroek

E-mail:

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/Op-e-Hichte

Foto’s:
Wieger Visser, 0613508588.
Info advertenties:

dorpskrant.donkerbroek@gmail.
com /0516-491614
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. Kopij met daarin
een bedrag vermeld, wordt ook als
een advertentie gezien.

De volgende krant
verschijnt op of rond
26 mei 2017
Kopij inleveren kan
tot en met
21 mei 2017
Bezorging:

Klachten over bezorging van de
dorpskrant kunt u doorgeven
bij onze inleveradressen. Losse
nummers van de dorpskrant zijn
verkrijgbaar bij Jacob Kroondijk,
Buursterlaan 39, tel. 0516-491614.

Inleveren kopij:

Digitale kopij kunt u aanleveren tot
en met zondag 23 april 2017 op het
volgende mailadres: dorpskrant.
opehichte@gmail.com

balkantine en straks het nieuwe
evenemententerrein. Diverse organisaties hebben moeite het hoofd
boven water te houden qua financiën, leden en/of bestuur en iedereen
moet dit voor zich op lossen.

Een zeer actueel en veel besproken thema waarbij men misschien eerder denkt aan de meer noordelijk gelegen regio’s dan
Donkerbroek.
Niets is minder waar, zo blijkt uit
de onlangs verschenen brief aan alle
ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd in Donkerbroek.
De leerlingaantallen en gelden
dalen. Tot 2019 is er nog subsidie
beschikbaar voor fuserende scholen
en in 2020 komt ook de zogenaamde kleine scholenregeling weer op
de wip.
Alle reden om nu de handen in één te
slaan om te voorkomen dat de basisschool helemaal uit Donkerbroek
zal verdwijnen. Dit houden de overkoepelende onderwijsorganisaties
ons in ieder geval voor. De vraag is
echter of dit gevaarte met een fusie
daadwerkelijk zal worden afgewend.
In de betreffende brief wordt namelijk ook gesproken over de huisvesting van de twee fuserende scholen.
Twee extra lokalen aan het Startblok
en nog een extra peuterlokaal moeten hierin voorzien.
Daarnaast presenteerde Plaatselijk
belang onlangs hun bouwplannen
voor een (deels) nieuw gemeenschapscentrum wat om en aan de

bestaande gebouwen van Pro Rege,
de gymzaal en het Startblok zal
worden gebouwd.
Een term die vaak in één adem
wordt genoemd met ‘krimp’ is ‘toekomstbestendig’.
De vraag is nu: hoe toekomstbestendig is een gebouw dat uit meerdere
bestaande oudere gebouwen bestaat
welke zullen worden ‘opgelapt’, op
een slecht bereikbare locatie die
opgesloten zit in een woonwijk?
En waar een sporthal zal worden
gebouwd die door zijn beperkte
omvang bij voorbaat al tal van
(sport) activiteiten uitsluit?
En wat betekent het voor de samenwerking als de CBS gaat ‘samenwonen’ in het gebouw wat voor de OBS
al zo lang hún thuis is, maar welke
wel een verbinding krijgt met het
kerkgebouw en waar de kerk nota
bene pontificaal voor is gesitueerd?
Er bestaat toch al verdeeldheid in
het dorp door de vele verschillende locaties voor activiteiten zoals
het dorpshuis, Pro Rege, de voet-

20 mei a.s. het grootste loopfestijn van de afgelopen 500 jaar
in Ooststellingwerf.

✃

De kosten voor een broekje
bedragen €5,. De kosten voor het
plaatsen van een familiebericht
zijn €10,-.
Deze 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

Een mooi maar duur plan hoor ik u
denken. Dat geld hebben we niet en
de exploitatiekosten worden veel te
hoog, zegt de gemeente.
Maar is dit wel zo? Is één nieuw,
modern, onderhoudsarm en energieneutraal gebouwd gebouw duur-

Wat levert het op als de bestaande
gebouwen van de Peggebult, het
Startblok, de gymzaal en het dorpshuis van de hand worden gedaan, in
de bestaande situaties dan wel als
woningkavels?
Wat kunnen plaatselijke ondernemers betekenen?
Op welke subsidies hebben we recht,
bijvoorbeeld voor de energievoorzieningen?
Tenslotte wil ik nog terugkomen op
de opmerking in het begin van deze
brief, over de dreiging van een dorp
zonder school. In de toekomst zal
dit namelijk geen uitzondering zijn.
De gemeente Ooststellingwerf heeft
het onderwijs verdeeld in gebieden.
Donkerbroek zit samen met Haule,
Haulerwijk en Waskemeer in een
gebied. Laatstgenoemde heeft een
mooi, nieuw, maar half leegstaand
gebouw en een middelbare school.
In het verleden is daar zelfs gesproken over een ‘superschool’ waar kinderen vanaf peuterleeftijd tot hun
18e jaar terecht kunnen.
Misschien denkt u dat het zo’n vaart
niet zal lopen, maar feit is dat als we
nu akkoord gaan met de bouwplannen zoals deze er nu liggen, wij
onze onderhandelingspositie voor
dan hebben verspeeld!

Voor de hardlopers en wandelaars
zijn we bezig om voor elkaar te
krijgen dat ze in de gymzaal van
Donkerbroek kunnen douchen en
omkleden.
Langs de looproute willen we graag
dat iedereen de vlag uit gaat hangen. Daar worden nog flyers voor
verspreid. We maken er een gezellige dag van en nodigen u graag uit
om ook te komen tussen 9.00-9.15
uur voor de start en/of de hele dag
door tot en met 18.00 uur.

Expositie Elsan
In de Bibliotheek van Oosterwolde
is tot en met 3 juni een expositie te zien van atelier Elsan uit
Waskemeer. De kunstwerken zijn
heel divers van onderwerp en
opbouw. Elke deelnemer heeft zo
zijn eigen stijl. Er is echter 1 thema
waarvan iedereen een werkstuk
heeft gemaakt, dat is de uil. Die is
dus in alle kleuren en vormen te
bewonderen.Openingstijden van de
bibliotheek te Oosterwolde kunt u
vinden op de website: www.bzof.nl

28 mei Wandeltocht
Actief Donkerbroek

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

wat geplaatst wordt.

De leden van Actief Donkerbroek
die verantwoordelijk zijn voor de
wandeltochten zijn al druk met het
uitzetten van drie routes. Er komt
een gezinsroute van ongeveer 5 km
voor gezinnen met kleine kinderen
en er komen twee routes voor de
mensen met meer wandel ervaring.
Die afstanden zijn respectievelijk
7,6 en 10 km.

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

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

Een mooie locatie zou bijvoorbeeld
bij de sportvelden zijn of bij het evenemententerrein. Goed te bereiken,
voldoende parkeerruimte en bovendien vrij gelegen zodat er geen overlast ontstaat en tegelijkertijd wordt
de nu zo problematische verkeersbelasting van de Herenweg ontlast.

Opgeven kan nog tot 10 mei.
Aanmelden kan een inschrijfformulier dat is te downloaden op
donkerbroek.nl en op te halen bij
eethuis “Stap es In”. Stap es In en
zijn rayonhoofd.

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke
aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende
met publicaties in dorpskrant “Op’e hichte”. Op alle
in deze krant gepubliceerde advertenties en redactionele artikelen rust copyright zoals dat bij de wet
geregeld is. Gehele of gedeeltelijke overname op wat
voor manier dan ook, zonder toestemming van de
producenten is niet toegestaan.

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

Op een mooie zichtlocatie welke
wellicht nieuwe gezinnen aantrekt
voor de nieuw te bouwen woningen. Waar de sportverenigingen
en school samen kunnen komen
en elkaar versterken. De kinderen
kunnen na schooltijd door naar de
sport, wat een ontlasting voor de
ouders betekent en tegelijk een aantrekkende werking zal hebben voor
de sportverenigingen, misschien
zelfs voor nieuwe sporten of andere
activiteiten.

Kunnen we thuiszorgorganisatie de
Friese Wouden er bij betrekken?
Zij zitten nu in het zo verouderde
dorpshuis.

Start van de Estafetteloop bij
eethuis “Stap es In” Donkerbroek

Broekjes/Familieberichten:

DOKTERSWACHT

Zou het niet veel beter zijn om
met zijn allen één nieuw gebouw
te realiseren voor iedereen, welke
energieneutraal en onderhoudsarm
is en met bovendien een gezond
leefklimaat voor de kinderen.

der in exploitatie dan meerdere
oudere gebouwen?

Het parcours start om 9.00 uur bij
eethuis Stap es In Donkerbroek.
Er is voor deze dag een feestelijk
onthaal voor de hardlopers en wandelaars. Over de dag verspreid zijn
er verschillende muzikale intermezzo's. Te denken aan livemuziek van
onze eigen muziekverenigingen.
Excelsior, de Bazuin, het koor uit
Donkerbroek en andere koren uit de

regio zijn benaderd. Voor de middag
hebben we onze eigen DJ Maffick.
Eethuis “Stap es In” heeft voor deze
dag de menukaart aangevuld met
Koffie met Brownie of de Road,
Broodje Wandelstok Gezond en de
Loopers Plate, ‘Kipdijfilet gevuld
met piccalilly, ui en spek, geserveerd met rauwkost en gebakken
aardappelen’.

De routes gaan richting het noorden en laten ons vele aanpassingen
zien van de vernieuwde N381. De
start is net als voorgaande edities
tussen 13.30 en 15.00 uur bij Stap
Es In waar ook de tochten eindigen.
Dorpssuper Coop biedt alle wandelaars onderweg een appel aan en bij
de finish heeft Stap Es In een ijsje
voor alle deelnemers klaar staan.
Om deze dag een extra feestelijk
tintje te geven en gezellig met je
gezin en/of vrienden af te sluiten
heeft Stap Es In speciaal voor de

wandeltocht een aantal verrassende
gerechten op het menu staan zoals
een broodje wandelstok, de lopersplate en een brownie of the road.
Deelname aan de wandeltocht is
gratis en opgeven is niet nodig.

Activiteiten
overzicht
9/7
7/7
2/9
22/9
30/9

Familie Fietstocht
Suppen
Buurten volleybal toernooi
Outdoorrun
Onzichtbaar Donkerbroek!

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

APRIL 2017

4

RINZE KOOTSTRA
TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

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

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

Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

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

KAPSALON

ELLY

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

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

Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203
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Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
SINTRUMTSJERKE
Zondag 30 april
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: bevestiging nieuwe
ambtsdragers
Zondag 7 mei
9.30 uur: ds. L. P.Cnossen,
Oosterwolde
Bijzonderheden: moederdag / koffiedrinken
19.30 uur: Jeugdavonddienst
Zondag 14 mei
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Zondag 21 mei
9.30 uur: ds. G. Martens, Bontebok
Bijzonderheden: geen
Zondag 28 mei
9.30 uur: ds. P. Pit, Drachten
Bijzonderheden: geen
Zondag 4 juni Pinksteren
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen
DORPSKERK, HAULE
Donderdag 25 mei Hemelvaartsdag
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Tsjerkeproat

Palmpasen in Donkerbroek
Meer dan 40 kinderen waren zondag 9 april in de kerk om een Palmpasenstok te versieren. De kinderen
hadden op school het lied 'Hosanna, hosanna, hoera, hoera' geleerd. Er is zelfs nog een tochtje door een deel
van Donkerbroek gelopen. En natuurlijk gingen de kinderen in optocht door de kerk.

4 mei Dodenherdenking Donkerbroek
Ook dit jaar zal in Donkerbroek de Nationale herdenking worden gehouden.
De Nationale Herdenking van allen –
burger zowel militair – die sinds het
begin van de Tweede Wereldoorlog,
wanneer en waar ter wereld, in
het belang van het Koninkrijk zijn
gevallen, alsmede van allen, die
door oorlogshandelingen en terreur zijn omgekomen, zal worden
gehouden op donderdag 4 mei 2017.

te volgen.
Om 19.45 uur zal een ieder kunnen
deelnemen aan een “stille tocht” die

De Nationale Herdenking is niet
alleen stilstaan in dankbaarheid aan
hen die het hoogste offer brachten,
doch houdt ook bezinning in op
heden en toekomst.

zal aanvangen bij de Posthuisweg
en zal eindigen bij het monument
van Luite Middendorp, dat tot zijn
na gedachtenis is opgericht op onze
begraafplaats.
Zij die wel willen deelnemen, maar
niet zo ver kunnen lopen, mogen
ook aan het begin van de begraafplaats gaan staan om vandaar verder
mee te gaan. Tijdens de tocht zullen de klokken van de klokkenstoel
luiden.
Van 20.00 uur tot 2 minuten daarna zal op de herdenkingsplaats en
naaste omgeving volkomen stilte in
acht worden gehouden. Aan de burgerij wordt verzocht deze plechtige
stilte overal en algemeen in acht te
nemen. De weg naar de plaats der
plechtigheid zal te voet en in volkomen stilzwijgen worden afgelegd.
Op de begraafplaats zal een krans
worden gelegd bij het monument
van Luite Middendorp. Ook u wordt
in de gelegenheid gesteld bloemen
te leggen.

De herdenkingsbijeenkomsten zijn
tevens een appèl op ieders individuele verantwoordelijkheid in de huidige maatschappij ten aanzien van
onderdrukking, racisme en onverdraagzaamheid.
Van ’s avonds 18.00 uur tot zonsondergang zullen van alle openbare
gebouwen de vlaggen half stok worden gehangen. Onze dorpsgenoten
worden verzocht deze gedragslijn

4 mei commissie

Einde Vrouwen van Nu
Donkerbroek in 2018?!?
Op woensdag 19 april kwamen de Vrouwen van Nu van
Donkerbroek bij elkaar.
Loes heet ons allen welkom met
de oude bel die weer voor de dag is
gekomen. Ze heet ook Saska Moes
en haar man Egbert welkom die
deze avond voor ons gaan verzorgen. Het groepje van Thea heeft
hele mooie bloemstukjes gemaakt
voor op tafel.
Saska leest de notulen voor die worden goedgekeurd en daarna Carlien
met de ingekomen stukken.
Er zijn weer nieuwe handwerk
cursussen beschikbaar en Carlien
vertelt ook dat er veel vacatures
zijn voor het provinciale bestuur.
Helaas, niemand toont interesse! En
zo ook voor ons eigen bestuur en dat

is dan het volgende zéér belangrijke
onderwerp. Ons bestuur bestaat uit
drie dames en vanaf januari 2018,
wanneer Geertje Duin na zes jaar
het bestuur verlaat, zijn er nog
maar twee dames over. En dat is te
weinig!! Loes vraagt voor de laatste
keer of er iemand in het bestuur
wil komen. Dan speelt ze droevige
muziek op de trekzak en komt met
de mededeling dat de dames van nu
afdeling Donkerbroek vanaf 2018
wordt opgeheven. Dit moeten we
allemaal wel even verwerken, maar
helaas. Niemand meldt zich aan
voor het bestuur.
Dan is het pauze met koffie en

hierna gaan we genieten van de
Kalahari woestijn in Afrika. Saska
vertelt dat ze eerst naar Zuid Afrika
zijn geweest en 10 jaar later met
de camper naar Mozambique. Een
prachtige trip door de Kalahari
woestijn. Prachtige foto's komen
voorbij van mooie natuur en heel
veel dieren waaronder de big five.
Na afloop bedankt Loes hen en geeft
ze een mand met heerlijkheden. We
vonden het een mooi en boeiend
verslag.
Loes wenst ons een fijne zomer toe
en maakt ons nog attent op de fietstochten, het jeu de boule, middag
en avond, en het reisje van woensdag 6 september naar Frederiksoord
waarvoor we ons allemaal kunnen
opgeven.

HET VOLTOOIDE LEVEN
Over sommigen dingen in het leven heb je niks te zeggen. Ze overkomen je eenvoudig weg. Dat je er bent, is je overkomen. Ik heb geen
toestemming gegeven voor mijn ge-boorte.
Ook de kleur van mijn ogen, de kleur van mijn haar is mij gegeven.
Of ik man of vrouw ben? Het is me overkomen. Of ik hetero, homo,
of van beiden wat heb? Het is me over-komen. Of ik me vrouw voel in
een mannenlichaam? Of man voel in een vrouwenli-chaam? Het is me
overkomen.
Ik heb mijn autisme niet uitgezocht. Ik heb mijn hoofd niet zelf boordevol verstand ge-stopt. Ik heb me zelf niet gemaakt. In die zin hoeft
ook niemand ‘iets’ van mij te vinden. Het is mij geschonken. ik ben een
geschenk zonder dat ik de maker ken.
Al zeg ik wel vanuit mijn geloof: “zoals het horloge een maker kent,
zo kent het schepsel een Schepper”. Daarmee zeg ik dat ik door God
gewenst ben en niet een toevallig sa-menraapsel van toevalligheden. Uit
Gods liefde ben ik tot bestaan geroepen …
Omdat ik maar zo weinig weet, probeer ik bescheiden te zijn. Te vaak
voel ik me al ver-oordeeld omdat zoveel mensen ‘iets’ van mij vinden. Te
vaak vallen mensen zo maar weg uit het leven. Zo jong soms nog. Hun
leven is zo onaf als het maar onaf kan zijn. Ik kwam ook regelmatig in
verpleeghuizen. Soms bekroop mij het gevoel dat God ‘ze’ verg-eten is.
Zo beleefden sommigen hun oude dag zelf ook.
Graag wil ik met mensen daarover van gedachten wisselen.
En soms hoor ik mensen (over hun leven) wel eens zeggen: “Ik ben er
wel klaar mee!”
Als ik goed luister, hoor ik niet dat het leven klaar is. Voltooid. Nee! Ik
hoor dat het leven niet meer bevalt. En soms hoor ik dat het leven al
heel lang niet bevalt. Of eigenlijk: het leven is je nooit bevallen. Want
jouw bestaan beviel de ander niet. Je was een ‘ongeluk-je’. Je was niet
gewenst. Je had er gewoon niet moeten zijn. Je had een jongen moeten
zijn. Geen meisje. En zo heb je dat je leven lang gevoeld. En nu wil je
deze mogelijkheid om ’van het leven af te komen’ eigenlijk wel aangrijpen. Je hebt het leven eigenlijk nooit kunnen ervaren als een prachtig
kostbaar geschenk.
Als iemand van 85 zegt “ik ben wel klaar met leven” dan wil ik graag
mee lopen in die gedachte. Met al ons medisch kunnen duurt het leven
soms ook wel heel erg lang. Ik ben graag tot luisteren bereid.
Maar … als een prachtig jong meisje van 13 zegt “ik ben er wel klaar
mee” … .
Als een prachtige jonge knul van 16 zegt “ik ben er wel klaar mee” … .
Dan raak ik zonder woorden. Dan voel in mijn tekort. Hoe komt het
toch dat jonge mensen soms hun leven al als voltooid zien?
Soms is een eenvoudige opmerking als “ik mag je niet” of “je bent een
slet” of “vieze ….” er net eentje te veel. Een voltooid leven is soms
helemaal niet voltooid. Want veel te veel mensen vonden iets van jou
en daarom is jouw leven nooit tot volle bloei gekomen. Je leven zal ook
nooit tot voltooiing kunnen komen want je hebt nooit de ruimte gehad
om tot bloei te komen.
Gelukkig hoef ik niet ‘iets’ van jou te vinden. Ik kan ook gewoon van je
houden om de mens die je bent. Je gewoon waarderen omdat ik blij ben
jou te mogen kennen. Door jou te hebben mogen leren kennen, is de
wereld zoveel mooier geworden.
Ach, kunnen we elkaar maar gewoon zo eenvoudig waarderen zo als we
zijn … .

Voorafgaand aan stille tocht:

Laurenstjerke 4 mei open
Voorafgaand aan de stille tocht op
woensdagavond 4 mei kunnen deelnemers een bezoek brengen aan de
Laurenstsjerke.
Op passende wijze wordt geprobeerd
iets van herdenken in beeld te brengen via een beamerpresentatie. De
presentatie wordt ondersteund door
passende muziek. Tijdens de presentatie is er, voor wie daar behoefte aan
heeft, gelegenheid om een kaarsje

aan te steken. Voor wie of waarvoor
men een kaarsje aan wil steken is
geheel naar eigen inzicht. De kerk
is open vanaf 19.00 uur en dat duurt
ongeveer een half uur. Vanuit de
kerk kan men zich aansluiten bij
de stille tocht door het dorp naar
de begraafplaats aan de Herenweg.
Hier worden kransen gelegd bij het
graf van Luite Middendorp en twee
minuten stilte in acht genomen.
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Herenweg 132 A, 8435 WZ Donkerbroek
Tel.: 06 22 63 29 26

www.bouwservicedvdwal.nl
info@bouwservicedvdwal.nl
Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden
Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden

PEDICURE HISKE
-GEDIPLOMEERD
-LID VAN PROVOET
-AANTEKENING DIABETES
-GESPECIALISEERD IN KALKNAGELS

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

HISKE DE HAAN
DORPSSTRAAT 14 / HAULE / 0516-422741 / 06-46036461

LEG UW VOETEN
IN VERTROUWDE HANDEN

BOONSTRA
www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s
’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525
06 230699687

Ledenvergadering Dorpsbelang
goed bezocht
In een goed gevulde zaal opent voorzitter Bertus Plender rond
een uur of acht de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang
Donkerbroek.

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

In zijn inleidende woorden blikt
de voorzitter terug op het afgelopen jaar: de festiviteiten rond de
voorlopige afronding van het N381
project, de huldiging van Tristan
Bangma, de nieuwe ondernemers,
de plannen voor nieuwbouw in ons
dorp, de energie van zonnepanelen
en de energie om ons dorp te ontdoen van zwerfvuil.
De voorzitter spreekt zijn zorg uit
over de grote moeite om nieuwe
bestuursleden te vinden. Komend
jaar moeten er vier bestuursleden
worden gevonden om volgend jaar
voltallig te zijn.
Info Politie over whatsapp
groepen
De laatste jaren worden in steeds
meer dorpen whatsapp groepen
opgericht voor buurtprefentie. Het
blijkt dat in buurten waar dergelijke groepen contact hebben met
elkaar via whatsapp het aantal

inbraken met 50% dalen. Eventueel
kan ook een bordje worden aangevraagd waarop staat dat de buurt via
whatsapp door iedereen in de gaten
wordt gehouden.
Er worden ook enkele tips gegeven: alles wat afwijkt van de "norm
in de wijk" is verdacht. Personen
of vreemde auto's die rondhangen
bijvoorbeeld. Soms kan het nodig
zijn personen te vragen wie of wat
ze zoeken. Vertrouwt men het niet
dan is melden verstandig. Denk dan
ook om belangrijke zaken als signalement en kentekens van auto's.
Op eigen houtje actie ondernemen
wordt ontraden. Laat de Politie haar
werk doen.
Vragen aan
Gemeentebestuurders
De leden krijgen gelegenheid om
een aantal Gemeentebestuurders
waaronder ook wethouder De Boer
vragen te stellen. Ondermeer wordt

Vredes gedicht
Door: Cor Welbergen

De dag dat de wapens zwijgen
kinderen genoeg te eten krijgen,
De dag zonder enig geweld dat elk mensen leven telt.
De dag dat elk geloof wordt gerespecteerd
Dat liefde niet meer hoeft worden geleerd
De dag dat wij onze handen reiken
En geen armen zijn of rijken
De dag dat we eindelijk beseffen
Samen een hoger doel mogen treffen
De dag, die dag komt echt dichtbij
Het Vredespaleis als baken verlicht
Geeft vrede en recht een gezicht
Onze regering wijs en voorbeeldig rein
Laat onze hoop geen illusie zijn.
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er gevraagd naar de veiligheid van
De Pegge voor wandelaars die een
rondje Donkerbroek doen vanaf de
N381 naar de Jansma Draai en daan
binnendoor en via De Pegge weer
naar Donkerbroek. Ook het deel
vanaf 't Witte Huis naar de bushaltes en de ingang wandelroute
over de dijken van het waterbekken is niet veilig voor voetgangers.
De wethouder zegt toe het mee te
nemen. Verder wordt er een vraag
gesteld over de voortgang van de
aanleg van glasvezel in het buitengebied. Blijkt volgens de wethouder
een stroperig proces. Maar hij verwacht dat er begin mei een beslissing wordt genomen.
Dan een vraag over de zogenaamde "Bello"- bakken voor de hondepoep. Waarom niet in Donkerbroek?
Is initiatief buurtvereniging en
Dorpsbelang. Men kan contact
opnemen met de Gemeente. En:
waarom jaarlijks bezoek B&W nu
jaarlijks geclusterd in de regio
ipv per dorp? Is volgens de politiek ook met instemming van de
Dorpsbelangen. Wil men dit voortaan weer anders dan moet men dat
aangeven.
Onderhoud wegen:
Bovenveld staat niet in het onderhoudsplan voor het komende
jaar. Is echt wel nodig. Ook de
Schansmeerweg, een recreatief
fietspad, is gehavend door landbouwverkeer. Op beide zaken komt
de politiek binnenkort terug. Dan
het evenemententerrein: het gras
wordt slecht onderhouden. het is de
vraag of de huidige zoden het overleven komende zomer. Ook wordt
traditioneel (al ca 10 jaar) opnieuw
de vraag gesteld over de doorgang
van Hartink aan de Vaart OZ. De
Gemeente zal er opnieuw induiken.
Misschien een zaak voor de Rijdende
Rechter? Tenslotte vraagt het DB
bestuur zich af hoe het komt met
het toiletgebouw van de Turfroute
aan de Vaart OZ. De wethouder: de
Provincie weet ervan. Men zoekt als
Gemeente naarstig naar mogelijkheden om het gebouw een upgrade
te geven. Misschien zijn er mogelijkheden via de Streekagenda.
Gemeenschapscentrum:
wachten op bouwplannen
scholen
In de pauze is er gelegenheid
de nieuwste tekeningen van het
Gemeenschapscentrum te bekijken en daar eventueel mondeling
en schriftelijk commentaar op te
geven. Nadat vorig jaar is gebleken dat aanbouwen achter het
huidige Pro Rege een onhaalbare
optie is, is de projectgroep overgegaan naar plan B. In dit nieuwe
plan maakt men zoveel mogelijk

gebruik van bestaande gebouwen.
Het is de bedoeling dat de huidige
gymnastiekzaal (nu 10 x 20 meter)
overdwars op het schoolplein wordt
uitgebouwd richting 't Startblok.
Zo onstaat er een sportzaal van 20
x 30 meter met multifunctionele
vloer, die eventueel met een schuifwand kan worden opgedeeld in twee
ruimten van 20 x 15 meter. Het dak
wordt verhoogd naar binnensmaats
7 meter, zodat o.a. volleybal, jeugdkorfbal en jeugdzaalvoetbal op wedstrijdniveau kan worden gespeeld.
Aan de voorkant van de nieuwe
sportzaal verrijst het nieuwe dorpshuis over de gehele breedte van het
plein. Beneden met verschillende
multifunctionele ruimten en boven
aansluitend aan de sportzaal nog
een tribuneruimte. Er ontstaat zo
een gebouw waar de scholen, de
sport en allerlei verenigingen optimaal gebruik kunnen maken van de
verschillende beschikbare ruimten.
Onlangs hebben de scholen aangegeven samen te willen gaan voor één
identiteitsrijke school. Dat betekent
dat het huidige Startblok uitgebreid
zal worden met een aantal lokalen
en een ruimte voor de peuters. Het
schoolplein zou dan naar de zuidkant worden verplaatst naar waar
nu het sportveldje is. Pas nadat het
nieuwe schoolplein is gerealiseerd
zal het oude schoolplein beschikbaar komen voor de bouw van het
Gemeenschapscentrum.
De zaalruimte van Pro Rege blijft
in de plannen van Dorpsbelang ook
onderdeel van het nieuwe plan. Via
een doorgang achterlangs blijven
de beide gebouwen verbonden.
Eventuele aanpassingen van het
huidige Pro Rege waren nog niet te
bekijken. Vooral daar is de dagbesteding voor ouderen gepland en ruimten voor zorginstellingen. De kerk
als eigenaar bekijkt op dit moment
de opties.
Na de pauze
De vergadering wordt voortgezet
met alleen de leden. De verschillende verslagen worden behandeld
en vastgesteld zonder opmerkingen.
De penningmeester vertelt dat er
vertraging is ontstaan bij de contributie-inning. Zodanig zelfs dat de
contributie van 2016 in het voorjaar

van 2017 zal worden geind. Die van
2017 in het najaar. De kascommissie heeft alles in orde bevonden
en Menno van der Honing werd
bedankt voor zijn werk, waarna Jan
de Boer zich aanmeldt als nieuw
kascommissielid.
Dit jaar geen bestuursleden die
aftreden, maar volgend jaar wel
twee: de secretaris en de voorzitter.
De één regulier en de ander wegens
verhuizing naar elders. Samen met
de huidige twee vacatures zijn er dus
vier nieuwe bestuursleden nodig.
De voorzitter doet een oproep. Er
komen suggesties uit de zaal: misschien werken met meerdere kleine
commissies. Ook de feestcommissie
voor het dorpsfeest is nog lang niet
compleet. Voorstel: oproep in de
Dorpskrant. Indien binnen enkele
maanden geen feestcommisie dan
ook geen dorpsfeest in 2018!
Tijdens de rondvraag komt men nog
even terug op het Gemeenschapscentrum, het samengaan van de
scholen en de verkeerssituatie in
de Schoolstraat nu en nadat alles
wordt gerealiseerd. Vanuit de MR
van de scholen wordt gepleit voor
de bouw van een heel nieuwe school
ipv aanbouw en opwaarderen van 't
Startblok.
Advies:
kaart het aan via ouders en schoolbestuur. Doel moet zijn dat er een
toekomstbestendig geheel van voorzieningen moet komen, met zo laag
mogelijke onderhouds- en energiekosten. Rond half elf sluit voorzitter
Plender de vergadering en nodigt
een ieder uit voor nog een afsluitend drankje.

NERGENS
TEGEN
AAN LO P

E N.
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JE ZIET MEER MET
EEN GELEIDEHOND.

GIRO 275400

50 jaar Donkerbroek
in het nieuws

Bron: Friese Koerier 19 april 1967
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De diëƟst komt naar u toe deze zomer!!
•In de wirwar van voedingsnieuws
de juiste verantwoorde weg kiezen?

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

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

•Persoonlijke hulp nodig bij het
bereiken van uw ideale doelen?
Kies dan voor een diëƟste die persoonlijk
bij u langs komt. Wanneer het u past.
www.dieƟstenprakƟjkfriesland.nl
Jitske Visser, dieƟst: 06-50590028, Dineke Jongsma: 06-31935606

Tour mee door Ooststellingwerf!
Op vrijdag 19 mei is het zover: de officiële start van de feestmaanden van
500 jaar Ooststellingwerf! Het feest begint met een openingsrit met
oldtimers, door alle 13 dorpen van de gemeente. Het feest vieren voor 13
dorpen, met 13 dorpen. Daarom nodigen wij uit ieder dorp iemand uit om
mee te rijden in 1 van de oldtimers. Ieder van deze 13 personen mag een
introducé meenemen. De Oldtimertour start om 12.30
en eindigt om 21.30 uur. Voor eten en drinken
wordt gezorgd.

Ja, ik wil mee!

Wil jij meerijden in 1 van de Oldtimers? Geef je
dan uiterlijk vóór 1 mei op via
communicatie@ooststellingwerf.nl. Vergeet bij je
opgave niet je naam, telefoonnummer en je woonplaats
te vermelden. Of bel tussen 8.15 en 17.00 uur met 0516-566392. Per dorp
loten we een winnaar, deze gelukkige mag 1 introducé meenemen.
Winnaars worden uiterlijk twee weken voor aanvang van de openingsrit
persoonlijk op de hoogte gesteld.

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

EVEN VOORSTELLEN . . .
Deze keer is de beurt aan Lia Braber, redactrice van Op’e Hichte

waren we van Almere verhuisd naar
Donkerbroek waar we nu ook al
weer bijna 10 jaar met veel plezier
wonen.”

Christelijke Plattelandsvrouwen Bond

Waar word je blij van?
Er komt een brede glimlach, haar
ogen stralen “ Van mijn kleindochters. Helaas wonen ze nogal ver,
maar als we daar zijn of ze komen
hier, ja dan geniet ik”

We begonnen de avond met een kopje koffie zodat de spreekster
ook nog even de tijd had om zich rustig te settelen.

Heb je hobby’s?
“Jazeker, vooral als er een uitdaging
in zit. Breien, haken, boetseren,
koken en tuinieren. Overal heb ik
plezier in. Ik kom tijd te kort. We
hebben pas een camper gekocht
en houden ook erg van reizen dus
hopen hier veel mee op pad te
gaan”.

Wie is Lia?
“Mijn naam is Lia Braber. Ik ben
geboren in Amsterdam waar ik
47 jaar geleden trouwde . Ik heb
de MULO en de kappersvakschool
gedaan. In Amsterdam heb ik 6 jaar
als kapster gewerkt. Na ons huwelijk zijn we naar Zwanenburg verhuisd. Ik heb toen 3 jaar gevlogen
als stewardess voor KLM. Dit tot ik
zwanger was van onze zoon. Twee
jaar later kwam onze dochter en

toen zij naar de kleuterschool ging
ben ik een eigen kapsalon begonnen
en die heb ik 20 jaar met veel plezier
gerund. We zijn toen naar Almere
verhuisd (waar we 10 jaar hebben
gewoond) en bij mij ging het vliegen toch weer kriebelen. Weer bij
KLM gesolliciteerd, aangenomen en
de kapsalon verkocht.
Dit vliegen heb ik 10 jaar lang, tot
mijn zestigste met heel veel plezier
gedaan. Erg veel gezien. Inmiddels
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Waarom heb je je aangemeld bij de
krant?
“ Die uitdaging dus! Ik heb 6 jaar in
het bestuur van de Vrouwen van Nu
gezeten en dat hield dit jaar op. Ik
had geen idee of ik dit kon en vond
het leuk om te proberen. Bovendien
is het vaak heel leerzaam doordat je je verdiept in onderwerpen
waar je anders niets van zou weten.
Leergierig zijn maakt het leven ook
zinvol. Bovendien vind ik dat elk
dorp een eigen krant nodig heeft en
zou ik het heel jammer vinden als
Op'e Hichte zou verdwijnen.”
Hier laten we het bij. Volgende keer
is de beurt aan………..

In discussie over de schepping
Martha Veenstra, onze voorzitter,
opende de vergadering met ons allemaal hartelijk welkom te heten en
in het bijzonder mevrouw Dineke
Grit uit Smilde die deze avond voor
ons zal verzorgen, waarna zij ons
voorging in gebed. Daarin las ze het
lied ‘In het begin’ uit het NLB en
vervolgde een korte meditatie over
de schepping en wat onze verantwoordelijkheden voor de schepping
betekenen.
Hierna volgde het huishoudelijk
gedeelte. De verslagen werden gelezen en goedgekeurd. Twee leden
van onze vereniging zijn naar de
Biningsdei geweest. Zij vonden het
een buitengewoon mooie dag. De
dames die mee geweest zijn naar
het Karmelklooster in Drachten
waren ook erg positief. Voor herhaling vatbaar, zo werd er gezegd.
Ook het recente reisje naar Alkmaar
is goed bevallen. De lachspieren
zijn, zo te horen, aardig aan bod
gekomen.
Reisjes blijken goed te zijn voor
de onderlinge verbondenheid. Het
volgende reisje staat dan ook al snel
weer gepland. Op 31 mei om half
twee vertrekken we dit keer richting Fochteloo, waar we de ‘Kleine
Salamander’ van imker Sjoerd
Bonnema en zijn vrouw bezoeken.
In september hebben we een reisje
naar Kallenkote en Darp in de planning.
Na dit zakelijke gedeelte volgde
het afscheid van Geertje Klooster
uit het bestuur. Geertje heeft voor
ons altijd de reisjes goed verzorgd
daarom wilden wij haar ook goed
verzorgd en onbezorgd op vakantie
sturen. Want een vakantie is het,
vroeg of laat kloppen wij vast en
zeker weer op haar deur. Geertje
bleek erg goed van geheugen. Ze
kon alle artikelen die wij voor haar
in het koffertje gestopt hadden nog
goed memoreren. Als laatste werd
haar een bloemen/plantenbon overhandigd met de hoop dat ze erg van
haar vrije tijd zal gaan genieten.

Paaseizoeken By jûn útfûn
Op verzoek van het bestuur van By jûn útfûn had de paashaas op 2e paasdag 42 eieren verstopt in het bosje aan
de kerkereed. Ook had hij nog 3 prijseieren verstopt, een bronzen, zilveren en gouden ei! Een elftal kinderen van
de buurt zochten er dan ook lustig op los en hebben elk ei weer terug gevonden. Een enkeling werd geholpen door
papa of mamma omdat sommige eieren toch wel wat hoog verstopt waren. Voor de vinders van de prijseieren was
er natuurlijk ook een leuke, en vooral lekkere, verrassing.

Crea- & smulmarkt Bakkeveen

Hierna was het woord aan mevr.
Grit. Zij komt uit Smilde, heeft
eerst in de zorg gewerkt en is daarna theologie gaan studeren. Via
deze studie is ze in het onderwijs
beland maar al sinds vele jaren is ze
als kerkelijk werker actief, momenteel als parttimer in Frieslands End.
Daarnaast is ze werkzaam als ZZPer op uitvaartgebied. Ook verzorgt
ze vaak avonden voor verenigingen
als de onze.
Vanavond zal ze spreken over de
schepping en onze discussie hierover begeleiden. Mevr. Grit las het
verhaal, het lied, van de schepping

In het centrum zullen meer dan
35 kramen worden bemand door
ondernemers en bedrijven uit de
regio. Zij presenteren hun biologische streekproducten: om te proeven èn te kopen. Er zijn allerlei
foodtrucks, die met hun smulwaren
bijna de hele wereld vertegenwoordigen. Een goede gelegenheid om
onbekende, maar ongetwijfeld erg
lekker happerijen te proeven.

een aantal gevallen kunnen kinderen en volwassenen deelnemen.
Artiesten en straatmuzikanten zorgen voor allerlei
vrolijke optredens.
Speciaal voor de
kinderen is er een
poppenkast en een
verhalenvertelster.
Ook zijn er grote
ballen waarin ze over water kunnen
lopen. Kortom, het wordt een bijzondere zaterdag in Bakkeveen met
kunst, internationale- en regionale
heerlijkheden en veel muziek en
vrolijkheid. Een gezellige, inspirerende markt, waar niemand zich zal
vervelen !

Het creatieve deel wordt verzorgd
door kunstenaars die hun unieke
creaties tonen. Zij laten zien hoe
ze werken en geven uitleg en in

Kom genieten, proeven èn
beleven in Bakkeveen in het
Hemelvaartsweekend op zaterdag
27 mei vanaf 14.00 uur.

Op zaterdag 27 mei wordt er een
creatieve smulmarkt in Bakkeveen
gehouden. De markt is van 14 uur
tot 20 uur.

per dag voor, waarna zij het thema
van de scheppingsdag herhaalde in
trefwoorden en een kaars, voor elke
dag één, aanstak op de Menorah.
Het thema van de eerste dag is
‘het licht’ wat mooi gesymboliseerd
werd door het aansteken van de
kaars.
De tweede dag heeft als thema de
‘hemel’. De tweede kaars op de
Menorah. Deze dag is verbonden
met dag vijf de ‘Vogels en Vissen ‘
dit werd gesymboliseerd door voor
de kaars van dag 5 de op één na
laatste kaars op de Menorah aan te
steken.
Dag drie de dag van het ‘land, de
zee, de planten, bloemen en vruchten is verbonden met dag zes, de
dag van ‘de dieren’. Voor deze kaars
werd weer een kaars aan de linker
kant van de Menorah aangestoken.
Dag vier de dag van ´zon, maan en
sterren. Verbonden met dag één.
Dit zijn de Goden van Babylon waar
Israël in ballingschap verbleef. Toen
bleek de noodzaak van het op schrift
stellen van het verhaal van God met
zijn volk Israël. Op deze wijze wilden de schrijvers duidelijk maken
dat er voor Israël geen andere God
bestond dan de schepper van hemel
en aarde. De kaars voor deze dag
werd dan ook symbolisch aan het
andere uiteinde van de Menorah
aangestoken Om de verbondenheid
met de eerste dag uit te drukken.
Dag zeven had als thema ´Vrijheid´
met als ondertitel ‘met het verhaal
van de schepping op weg naar het
goede leven’. Je mag genieten, je
mag je rust nemen. De zevende
kaars in het midden van de Menorah
verbindt zo alle kaarsen, dagen, met
elkaar. Na deze boeiende uitleg was
er tijd voor koffie.
Na de koffie begonnen we met het
zingen van het lied: Vriendschap,
vrij en ongedwongen. Waarna
mevrouw Grit ons in tafelgroepjes
verdeelde en per tafel een stapel
stellingen uitreikte, die elk bij een
scheppingsdag hoorde. Hierover
werd aan tafel geanimeerd gediscussieerd. Iedereen was volop geïnteresseerd en betrokken bezig met het
onderwerp. Op deze manier leerden
we elkaar van een andere kant kennen.
Om vijf voor tien moest de discussie
worden afgekapt want de tijd was
gewoon op. Mevrouw Grit werd hartelijk bedankt voor deze boeiende
avond en ook zij ging niet zonder
bloemetje naar huis. De avond werd
besloten met het zingen van Ga met
God en hij zal met je zijn. Waar na
de voorzitter ons wel thuis wenste
en we terug konden zien op weer
een boeiende avond CPB.
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Drukwerk
Voor al uw verhuis-, geboorte-,
trouw- en jubileumkaarten,
rouwdrukwerk, liturgieën,
logo ontwerp, huisstijlen, briefpapier,
facturen, enveloppen, visitekaartjes,
brochures, magazines, kranten,
kalenders, reclameborden!

bvk
GRAFISCH
VORMGEVER

Houthandel
Waskemeer
Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer

Oog voor
kwaliteit!

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

APRIL 2017

10

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

E-mail:
info@handelsondernemingvisser.nl
Tel: 06-43507998

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

Openingstijden:
Vrijdag en zaterdag
van 8.00 tot 18.00 uur
(overige dagen:
's avonds op afspraak)
Bezorgen gratis binnen
straal van 10 kilometer,
daar buiten in overleg!

€ 1,30/m

. . . . . . . . . .

€ 1,25/m

. . . . . . . . . .

€ 0,42/m

PLAATMATERIAAL
OSB-3 platen, dikte 9 mm, plaatafmeting 2800*1198
mm: per stuk € 12,50 (voorraad)
Underlayment platen, plaatafmeting 2440*1220 mm: per
stuk € 28,00 (voorraad)

TUINHOUT
Geïmpregneerde planken,
kopmaat 16*140 mm, per meter: . . . . . . . . .
(op bestelling)
(lengtes 3000/3600/4000/5000 mm mogelijk)

. .

€ 1,00

Bestellingen of prijsaanvragen per mail naar:
info@handelsondernemingvisser.nl
of telefonisch maandag t/m donderdag vanaf 17.00 tot
21.00 uur mogelijk, vrijdag en zaterdag gehele dag
(Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw, betaling altijd contant, geen pin aanwezig)

MEESTER GEERTSWEI 1, WIJNJEWOUDE
OPENINGSTIJDEN:
Ma.
13:00 – 17:30
Di. 8:30 – 12:00 13:00 – 17:30
Wo.
13:00 – 20:00
Do. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
Vr. 8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
Za.
Gesloten

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

www.bakkerijvandermolen.nl

. . . . . . . . . .

Op aanvraag meerdere kopmaten, plaatmateriaal,
gipsplaten, isolatie leverbaar

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

VUREN HOUT
SLS kopmaat 38*89 mm . . . .
(lengtes van 600 cm voorraad)
SLS kopmaat 44*69 mm . . . .
(lengtes van 540 cm voorraad)
Goede kwaliteit panlatten,
kopmaat 21*48 mm . . . . . . .
(lengtes van 540 cm voorraad)

Een afspraak maken doet u telefonisch: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl

Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek
POSITIEF OPVOEDEN EN
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT
www.hondenschooljoka.nl
verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen

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

verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

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

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

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

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

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

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

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

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

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

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

Sleedoorn

De struik is vaak aangeplant in bos
wallen en stroken langs de weg. Ze
groeit eigenlijk op elk type grond
maar heeft een voorkeur op grond
met een hoog leem gehalte. Als
ze eenmaal is aangeslagen, kan ze
zich sterk uitbreiden. In de meeste
gevallen gebeurd dit door wortel
opslag.

Latijnse naam: Prunus Spinosa
Fryske namme: Krikelbeam

Het is daarom ook niet verstandig
om ze in tuinen aan te planten. Als
de bloei over is verschijnen later de
bessen, later hier iets meer over. Op
het uiteinde van de takken groeit

De Latijnse naam Prunus is afgeleid uit het Grieks en betekent
vroeg bloeiend. Het Spinosa geeft
aan dat de plant stekels bezit. De
Friese naam moest ik op zoeken en
die wordt in onze omgeving niet
gebruikt. In ieder geval mij niet
bekend.
Om deze tijd zijn er op diverse plek-

Koningsdag de dag dat we de verjaardag vieren van en met de
Koning. De beste man gaat dan langs plaatsen in het land om
zijn verjaardag te vieren.

De dochters: Zijn dochters zijn hier
vernoemd. Zo is het watertje voor
ons dorp vernoemd naar zijn dochter Amalia. Toen die net verbreed
was heeft het de naam “Koningin
Amalia kanaal” gekregen . Ook zijn
de andere 2 dochters vernoemd met
een straat en een hoek.

een zeer scherpe stekel. Dat levert
voor andere bomen die opgroeien
voordeel op want zo krijgen ze geen
last van vraatschade. Zo zag ik tijdens een excursie naar een terrein
genaamd de Koeweide, een gebied
in Duitsland waar precies in het
midden van de Sleedoorn struiken
en eikenbomen omhoog schoten.
Daar konden de grazers in dat geval
niet bij. Op plaatsen die al langer
begraast werden stonden al prachtige bomen.
Beschrijving
De sleedoorn is in het algemeen een
struik die niet zo hoog wordt, maar
soms schiet er een twijg omhoog
en die kan een lengte van 4 meter
bereiken. De bloeitijd is dus vanaf
eind maart tot eind april. In vroege
voorjaren kan het echter vroeger
zijn. Als de bloei er is dan zie je pas
dat er veel meer sleedoorn is dan

ken opvallende bloeiende struiken
te zien. Dat is de sleedoorn. Het is
de eerste struik in het voorjaar die
de bosranden versiert. Het gezegde
is dat deze de zomer en het begin
van de de komende bloeitijd aangeeft, maar als deze editie van de
krant uit komt is het hoogte punt
van de bloei al weer voorbij.

Oma kwam hier ook: Juliana en
daarvoor zelfs Wilhelmina hebben
ons kleine dorpje al eens vereerd
met een bezoek. En zulke bezoekjes
nemen wij hier behoorlijk serieus.
Zo schijnen sommige dorpsbewoners na het handje schudden hun
hand niet meer te hebben gewassen.
Geschiedenis: Donkerbroek is
een dorp dat al van oudsher flink
bij draagt aan het succes van
Nederland. Deden we dat vroeger
met turf, tegenwoordig doen we
dat met gas. Met gevaar voor eigen

Uw gazon
In de dorpskrant vindt u dit jaar artikelen over hoe u uw
gazon goed kunt houden of zelfs beter kunt maken. Gertjan
en Dilande Hilarius uit Donkerbroek hebben een bedrijf in
gazonbemesting en elke maand vindt u hun bijdrage in de
krant.

Hoe doorzaaien
van uw gazon
Gazon renoveren en verbeteren is meer dan alleen maar
nieuw graszaad tussen het bestaande gras zaaien. Een
goed resultaat staat of valt met een goede voorbereiding èn
nazorg. Daarbij is een goede timing en juiste tempartuur
cruciaal.
Allereerst moet het gras kort gemaaid worden op ongeveer
2cm. Doe dit bij voorkeur met een maaier met opvang zodat

men denkt dat er is. De bloem is
dus helder wit en wordt zeer druk
bezocht door met name honingbijen. De vrucht heeft de gehele
zomer nodig om te rijpen. Zelfs
een nachtvorst helpt mee tot rijping, want zonder nachtvorst zijn
de vruchten totaal niet te eten. Ze
zijn ontzettend bitter en hier komt
ook haar naam vandaan. Want eet
je die bessen dan worden je tanden
ruw en krijg je het gevoel dat ze niet
meer scherp zijn: slee dus. In de bes
zit een harde steenvrucht en dan
komen we bij haar familie de rozen
familie. De onderstam van de sleedoorn werd gebruikt om er een pruimenboom op te enten. Ook wordt
van de vrucht wel jam gemaakt.
In de Oostbloklanden wordt er een
soort drank van gestookt.
Voor vogels is het een ideale nestplaats er is veel schuilgelegenheid
en de belagers zijn in het algemeen
groter en kunnen moeilijk in de
struiken doordringen.

leven stellen wij de bubbeltjes in de
grond beschikbaar voor het landsbelang.

Het is alleen zo jammer dat het
altijd zo ver weg is. Daarom deze
keer DeZes! redenen waarom
Willem Alexander Koningsdag in
Donkerbroek had moeten vieren:
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Burgemeester: wat zijn we trots op
het feit dat ons dorp een eigen burgemeester heeft. Hoe mooi zou het
zijn dat ze onder het genot van een
pilsje, tips uit wisselen over lintjes
knippen en voetbalplaatjes ruilen.
Nieuwe weg: Met de versnelde
verbrede N381 is de koning hier
natuurlijk zo. Vanaf de nieuwe weg,
langs het nieuwe dorpsgezicht, zo
de parkeerplaats van het witte huis
op. We hebben zelfs al een parkeerplek voor de koninklijke bus.
Nachtdravers: Een Koningsdag zonder sport en spel is natuurlijk niks.
Gelukkig hebben we onze nachtdravers. Voor je het weet is de Koning
aan “stropaksurfen”. En mocht
onze Koninklijke Hoogheid het nou
te druk hebben op zijn eigen verjaardag, dan nodigen we hem toch
gewoon uit met het dorpsfeest?

Aanbeveling herbenoeming
burgemeester Harry Oosterman
Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad besloten om drs. Harry
Oosterman aan te bevelen voor
herbenoeming als burgemeester
van gemeente Ooststellingwerf.
Vertrouwenscommissie
De gemeenteraad heeft een commissie herbenoeming burgemeester
ingesteld om de aanbeveling tot
herbenoeming voor te bereiden. De
raad heeft hiermee gevolg gegeven
aan het verzoek van de Commissaris
van de Koning om de procedure tot
aanbeveling op te starten.
Positief advies
De gemeenteraad heeft in de vergadering van de raad van 18 april 2017
ingestemd met het positieve advies
van de commissie herbenoeming
burgemeester om de herbenoeming

het afgemaaide gras niet blijft liggen op de grond. Daarna
moet op machinale wijze geverticuteerd worden en dit liefst
in de twee dwarsrichtingen om zo alle mos en ander afval
uit het gazon te verwijderen. In de vorige artikelen hebben
we verticuteren en de anti-mos behandeling al onder uw
aandacht gebracht. Na het kruislings verticuteren, dient al
het losgewerkte, dode gras en mos zorgvuldig verwijderd
te worden. Het gemakkelijkst en snelst gaat dit met een
maaier met opvangbak. U zet de maaier op de hoogste stand
en rijdt op deze manier over uw geverticuteerde gazon. Het
is belangrijk dit grondig te doen om zo de werking van het
doorzaaien niet te verstoren. Het resultaat van deze voorbereiding moet dus een perfect opgeruimd gazon zijn, waar de
aarde mooi zichtbaar is.
De snelste manier van doorzaaien is met de hand of strooiwagen. Gebruik tussen de 1,5 – 2 kg graszaad per 100 m2,
verdeel de hoeveelheid in tweeën en strooi dit kruislings
over elkaar. U creëert een zaaibed door in de groeven van de
verticuteer je graszaad te strooien voor het beste resultaat.
Gebruik hierbij zeker het juiste zaad voor een gegarandeerd
succes en bij voorkeur de graszaden van www.gazonbemes-

van burgemeester Oosterman bij de
Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijkrelaties aan te bevelen. Het besluit tot een positieve
aanbeveling wordt vervolgens door
tussenkomst van de Commissaris
van de Koning voorgedragen aan de
Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties. De Minister
beslist vervolgens over zijn voordracht aan de Kroon.
Derde ambtstermijn
De tweede ambtstermijn van burgemeester Oosterman eindigt op 17
oktober 2017. Herbenoeming vindt
plaats voor een ambtsperiode van
zes jaar. De eed of belofte zal worden
afgenomen door de Commissaris
van de Koning in de maand oktober
van dit jaar.

ting.nl “de Global Green repair kit”. Deze graszaden bevatten voeding en een coating tegen uitdrogen. Daarna wordt
de grond aangewalst zodat het zaad veilig in de grond zit.
Voldoende zonlicht en water spelen ook een cruciale rol bij
het slagen van de doorzaai-actie. De gemiddelde dagelijkse
waterbehoefte ligt rond de 2,5 liter/m2 maar dit wijzigt naar
gelang de temperatuur, de behoefte van het gras en de betredingsdensiteit. Bij gebrek aan neerslag na het doorzaaien,
kan er dus best beregend worden.
Tenslotte kan het gazon ook bemest worden om zo extra
voedingsstoffen toe te voegen aan het gazon en de doorgroei van het jonge gras te versterken. Het is hierbij wel
belangrijk om de natuur eerst zijn werk laten doen en
de zaadjes te laten kiemen in de grond. Bemest dus niet
vlak na het doorzaaien maar na ongeveer 15 dagen als het
jonge gras voldoende is opgekomen. Gebruik hierbij de
Viano Gazonbooster van www.gazonbemesting.nl. Afhalen
van onze producten is ook mogelijk. Vanaf heden zijn wij
gevestigd in de oude melkfabriek in Donkerbroek. Wilt u
producten afhalen, bel ons voor een afspraak 0657869921.
Betalen met uw pinpas is mogelijk.
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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

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!
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

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

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
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Vishandel Van der Meulen
gaat voor titel ‘Lekkerste
kibbeling van Nederland’
Vanaf 7 april start de eerste editie
van de landelijke wedstrijd genaamd
Kibbeling Cup. Ook wij, Vishandel
Thijs van der Meulen doen mee. Met
deze wedstrijd hopen wij de titel
‘Beste kibbeling van Nederland’ te
winnen en daar hebben wij de hulp
van onze klanten bij nodig. Door de
beoordelingen van onze kibbeling
door onze klanten, kunnen wij kans
maken op een provincietitel én deze
landelijke titel!

Paaseieren zoeken aan de Herenwal
Buurtvereniging de Vossewal organiseerde op 2e Paasdag in een tuin aan de Herenwal een activiteit voor de kinderen uit de buurt. 7 Kinderen in de leeftijd van ruim 2 tot 8 jaar knutselden eerst hun mandjes in elkaar. Vervolgens
werd er driftig gezocht naar de vele paaseieren, die verstopt waren. Geloof maar dat alle eieren gevonden werden!
Alles ging in een grote mand. Na de kop warme chocomelk werd de opbrengst uit de mand eerlijk verdeeld onder
de kinderen en waren alle geknutselde mandjes gevuld! De ouders deden zich tegoed aan koffie/thee met heerlijk
paasbrood. Er was een gezellige sfeer. Niet onbelangrijk... de weergoden waren ons goed gezind.

Succes voor de Bazuin op
Gouden Spiker Festival!

Opzet wedstrijd
Het doel van deze wedstrijd is om
met het echt Nederlandse en meest
verkochte visproduct kibbeling, de
visspecialisten in Nederland met
hun kennis en ambacht onder de
aandacht te brengen. “Voor de consument is het leuk dat zij eens
een beoordeling kunnen geven op
een product dat ze regelmatig bij
ons kopen. Daarnaast kunnen wij
hiermee onszelf weer eens lokaal
op de kaart zetten als het gaat om
ons vakmanschap en de kennis over
vis. Klanten kunnen bij ons altijd
terecht voor een persoonlijk advies
als het gaat het om onze visproducten en de bereidingswijzen. Om
deze reden doen wij ook mee aan
deze wedstrijd en hopen de landelijke titel te winnen’, aldus Thijs
van der Meulen. De selectie van de
landelijke winnaar Kibbeling Cup
2017 vindt plaats in twee ronden;
provinciewinnaars en de landelijke
winnaar.
Ronde 1; uw stem
In de eerste ronde, van 7 april tot en
met 12 mei, wordt onze kibbeling
door onze klanten beoordeeld en
maken we kans om provinciewinnaar te worden. Dit gebeurt online
via www.kibbelingcup.nl waar u, als
klant, ons in de juiste provincie
opzoekt en onze kibbeling beoordeelt op prijs-kwaliteit, smaak en
bite. Op 22 mei worden dan de pro-

vinciewinnaars bekendgemaakt op
basis van de meeste stemmen én de
beste gemiddelde beoordeling.
Ronde 2; de vakjury
De tweede ronde vindt plaats tussen 28 augustus en 22 september.
In deze periode gaat er een vakjury
alle provinciewinnaars bezoeken en
beoordelen. Zij zullen op meer punten onze kibbeling beoordelen en
vervolgens een landelijke top 3 kiezen. Uit deze landelijke top 3 is de
visspecialist met het hoogste gemiddelde dé landelijke winnaar. Deze
winnaar van de Kibbeling Cup 2017
wordt vervolgens bekendgemaakt
op 2 oktober tijdens de Visbeurs in
Spakenburg.
Kibbeling
Kibbeling is één van de populairste visproducten in Nederland.
Kibbeling is een echte Nederlandse
snack die wordt gemaakt van
stukjes gesneden witvis, die in
een beslag worden gedompeld en
daarna gefrituurd. De naam kibbeling is ontstaan vanuit de naam
‘kabeljauwwang’, want hier werd
vroeger de kibbeling van gemaakt.
Kabeljauw was vroeger (in de 19e
eeuw) namelijk het een belangrijk bestandsdeel van het voedsel
in Nederland. Tegenwoordig wordt
kibbeling van verschillende soorten witvis gemaakt. Onze kibbeling
wordt gemaakt van pangasius.
Helpt u ons aan de landelijke titel?
Vanaf 7 april begint de verkiezing
en daar hebben wij uw hulp bij
nodig. Want naast een goede beoordeling hebben we ook zo veel mogelijk stemmen nodig! Kom bij ons
langs om de kibbeling te proeven en
beoordeel deze vervolgens via www.
kibbelingcup.nl. Door uw stem uit
te brengen maakt u kans op een LG
49” televisie, één van de twee LG
tablets of een gratis pond kibbeling.
Deze prijswinnaars worden landelijk getrokken na 12 mei.
Wilt u op de hoogte blijven van de
verkiezing, heeft u vragen, of wilt u
uw proef of beoordelingsmomentje
delen? Volg de Kibbeling Cup dan
op facebook via www.facebook.com/
kibbelingcup

Op zaterdag 15 juli:
Zaterdag 22 april werd in Ureterp voor de 22e keer het Gouden
Spiker Festival(GSF) gehouden. Reboelje en de Bazuin deden
beide mee aan dit Festival.
Na weken van een plezierige voorbereidig... studieweekend, extra repetitie's en sectierepetitie's moest het
zaterdag gebeuren.
Om half 9 zaterdagochtend verzamelde de jeugd van Reboelje zich
in Pro Rege. Nadat ze daar 3 kwartier hebben ingespeeld, vertrekt de
ploeg naar Ureterp, waar om 10 uur
de loting plaats vind. Er wordt als 4e
geloot dus nog een uurtje wachten
voordat er kan worden ingespeeld.
Om kwart voor 12 zit de jeugd
van Reboelje op het podium. Hilde
Hoekstra begint het optreden met
een prachtige solo in het koraal As
the Deer Longs.
Na dit mooi gespeelde koraal laat
Reboelje het nummer This Love
van Maroon 5 horen. In Ik voel me
zo verdomd alleen speelt Femke
van Hunen een mooie solo. Ook
laat de jeugd horen dat ze naast
het prachtig kunnen spelen ook
nog eens geweldig kunnen zingen.
Bij het laatst nummer Counting
Stars van OneRepublic begint Auke
Oldersma met een solo op trombone. In dit swingende nummer gaat

Reboelje helemaal los en ze krijgen
het publiek mee. Een fantastisch
optreden van Reboelje.
Lovende woorden van de jury in
het verslag: "Mooi optreden, met
een heel mooi programma. Ook
hulde aan de dirgent! Helaas
geen Spikerbokaal mee naar
Donkerbroek, maar succes was er
wel voor de ploeg! Hilde Hoekstra
wist met haar solo jury en publiek
kippenvel te bezorgen. Haar solistisch optreden werd beloond met de
"Staande ovatie Award". Een minuut
lang wordt je toegejuicht door het
publiek! Niet iets tastbaars, maar
wel een gevoel en ervaring die ze
niet zal vergeten!
En dan is het de beurt aan het
"grote" korps. Half 1 is de loting
voor de 4e divisie brassband. Er
word als 3e van de 7 brassbands
geloot. We worden even voor 2-en
in de inspeelruimte verwacht, daar
kunnen we een half uurtje inspelen en om half 3 zitten we op
het podium. Er wordt begonnen
met de mars the BB&CF. De mars
staat als een huis dus een goed

begin van het optreden. Na de mars
is het solowerk aan de beurt. De
bugelsolo I don't know how to love
Him uit de musical Jesus Christ
Superstar wordt op voortreffelijke
wijze gespeeld door Alida Oldersma.
Als 3e staat het verplichte werk (dit
wordt door alle zeven brassband
gespeeld) Petit Suite de Ballet op
het programma. Dit werk bestaat
uit 4 korte delen en is een al wat
ouder brassband werk. De leden van
de Bazuin en dirigent Sijtze van der
Hoek moesten op hun balletschoenen een mooie dans uitvoeren.
Na het spelen van het verplichte
werk konden de balletschoenen
weer uit en eindigde de Bazuin met
prachtige koraal Lady Stewarts air.
Dirigent en leden stapten tevreden
van het podium. Nu was het wachten op de uitslag. Het harde werken door de leden en dirigent werd
beloond met een Gouden Spiker
Bokaal voor de beste solist(e). Met
een heel goed verslag en Gouden
Spiker Bokaal op zak verlieten
dirigent en leden van de Bazuin
Ureterp!
Wilt u van ons op de hoogte blijven?
Zoek ons dan op op facebook de
Bazuin Donkerbroek.

2e editie zwemloop in
zwembad Haulerwijk
Zwemclub De Wellerobben organiseert in samenwerking met
Zwembad Haulewelle Haulerwijk
de tweede editie van de zwemloop.
De zwemloop is afgeleid van de triatlon alleen wordt het fietsgedeelte
achterwege gelaten. Er wordt een
parcours hardgelopen en gezwommen. De start en de finish zijn bij
het openluchtzwembad Haulewelle
te Haulerwijk.
Er worden drie rondes gehouden.
Deze rondes zijn verdeeld in verschillende leeftijdscategorieën.
Ronde 1: 8 t/m 10 jaar,
1 km hardlopen en 10 banen zwemmen )Prijsuitreiking jongens/meisjes), start 10.00 uur.

De kosten zijn €5,00 per deelnemer.
Men kan zich nu alvast inschrijven
via: www.wellerobben.nl/zwemloop

Ronde 2: 11 t/m 15 jaar
3 km hardlopen en 16 banen zwemmen (Prijsuitreiking jongens/meisjes), start 10.30 uur.
Ronde 3: Vanaf 16 jaar
5 km hardlopen en 20 banen zwemmen (Prijsuitreiking All-in dames/
heren), start 11.00 uur.

hartstichting.nl
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OEDS DE JONG MACHINES
OEDS DE JONG

Mobiel: +31(0)6-11358064

Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

‘t West 30
8435 VN Donkerbroek (NL)
Tel/fax: +31(0)516-463270
E-mail : info@oedsdejong.nl

WWW.OEDSDEJONG.NL
Voor auto en motorrijlessen:

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

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

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

drukkerij

Tel.: 0516 - 48 15 97

Opper Haudmare 2
9241 WD Wijnjewoude

info@drukkerijpool.nl
www.drukkerijpool.nl

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

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

VERKRIJGBAAR BIJ:
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RedBot-project Fryske Roots
publiceert eerste resultaten online
Leeuwarden – 27 maart. Fryske Roots - onderdeel van het digitaliseringsproject RedBot - presenteert de komende tijd de eerste online resultaten. Fryske Roots heeft als doel een belangrijk
deel van de Friese archiefbronnen online te ontsluiten.

Een omvangrijk project is de ontsluiting van de Huwelijkse Bijlagen
van Friese gemeenten. Maar er is
ook weer een slag gemaakt met de
Nedergerechten en recentelijk de
onderduikkaarten, waar ook veel
Friese vrijwilligers aan meewerkten.
Waar onderzoekers en geïnteresseerden soms tijdrovende zoektochten in papieren archieven ondernamen kan veel van dit onderzoek
nu gewoon vanuit eigen kantoor of
huiskamer plaatsvinden.

is geregeld via de site www.allefriezen.nl. Hier zijn de huwelijkse
bijlagen gekoppeld aan de huwelijksakten die al eerder online gezet
zijn en voor iedereen makkelijk te
vinden zijn. Als eerste zijn de bijlagen van Achtkarspelen, Aengwirden,
Ameland, Baarderadeel, Barradeel
en Bolsward gepubliceerd. De
overige 30 gemeenten volgen het
komende jaar. Friesland is voor

zover bekend de eerste provincie
waar naast de huwelijksaktes ook de
geïndiceerde bijlages online staan.
Nedergerechtsarchief: zoeken
in oude rechterlijke uitspraken
veel makkelijker
Ook van het Nedergerechtsarchief
komen weer nieuwe boeken online
beschikbaar. De Nedergerechten
waren lokale rechtbanken in de
grietenijen (gemeenten) en steden
van Friesland in de periode van
de late Middeleeuwen tot 1811. Ze
hielden zich bezig met criminele,
civiele en vrijwillige rechtspraak.
De archieven zijn voor historisch
en genealogisch onderzoek van
groot belang. Je vindt er informatie
over rechtszaken, maar ook weesrekeningboeken, aanstellingen van
voogden, boedelbeschrijvingen, verkopingen en hypotheken.

Friesland. Van ruim 5000 van hen
zijn registratiekaarten bewaard
gebleven. Deze registratiekaarten
zijn door de scanstudio van RedBot
gescand. Voor het metadateren
hebben zo’n veertig vrijwilligers
zich ingezet via de site van Fryske
Hannen. De onderduikkaarten zijn
van belang voor de nog levende
onderduikers en/of hun nabestaan-

den, andere betrokkenen bij de
onderduik en onderzoekers naar de
onderduikgeschiedenis. De administraties geven een goed beeld van de
intensiteit en de verspreiding van
de onderduik(ers). In de loop van
april zullen de eerste series kaarten
op www.ondergedokeninfryslan.nl
te zien zijn.

Lekker wandelen
richting Westerkwartier

onderweg. Dit jaar wordt er, meer
dan voorgaande jaren, getracht om
de wandelaars te spreiden. Daarom
moet nu iedereen eigenlijk voorinschrijven en krijgt iedereen een
vroegste starttijd toegewezen: later
mag wel, maar eerder niet. Hiermee
wordt getracht een “spitsuur” te
voorkomen. Start en finish zijn bij
Dúndelle, in Bakkeveen.

Begin 2016 is een gedeelte, zo’n
10%, van het Nedergerechtsarchief
ontsloten via de site van Tresoar.
Het
digitaliseringsteam
van
RedBot is bezig de rest van het
Nedergerechtsarchief van Tresoar
van metadatering (het toekennen
van karakteristieke informatie aan
het bestand) te voorzien. Inmiddels
zijn hiervan dertien Friese gemeenten gedigitaliseerd. De bestanden
worden gefaseerd online geplaatst
en zijn straks net als de Huwelijkse
Bijlagen op de site www.allefriezen.
nl te bekijken.
Mogelijk gemaakt door
vele Friese handen:
onderduikkaarten online
Tijdens de Tweede Wereldoorlog
vonden duizenden onderduikers
een veilig heenkomen ergens in

Friesland loopt voorop met
ontsluiten huwelijksarchieven
De nieuwe online informatiebronnen bieden de wereld aan kennis
over het dagelijks leven in Friesland
door de eeuwen heen. Zo zijn de
Huwelijkse Bijlagen een uiterst
nuttige bron voor genealogen. De
Huwelijkse Bijlagen, die tot en met
1932 bewaard zijn gebleven, zijn
documenten die door een bruidspaar moest overleggen voordat een
huwelijk gesloten kon worden. Denk
dan aan uittreksels van geboorteregisters of een bewijs dat de bruidegom aan zijn verplichting tot de
Nationale Militie had voldaan. Maar
bijvoorbeeld ook een vonnis van de
kantonrechter indien de ouders van
bruid of bruidegom weigerden in
een huwelijk toe te stemmen en de
kantonrechter toestemming gaf.
Van 36 historische Friese gemeenten zijn de bijlagen nu gedigitaliseerd. De online ontsluiting hiervan

De 3 Provinciën Wandeltocht speelt
zich af in het hart van NoordNederland. Het gebied rond het
punt waar de grenzen van de provincies Friesland, Groningen en
Drenthe bij elkaar komen. Elk jaar
worden de routes in een andere
richting uitgezet.
In 2017 wordt het de 9e aflevering.
Vanuit Bakkeveen wordt er gewandeld in het gebied tussen Marum
en Zevenhuizen: het Groninger
Westerkwartier. Daar vind je oude
zandpaden en historische ommetjes
in een prachtig coulisselandschap.
Bossen, heide, stukje zandverstuiving en weiland vormen tevens
onderdeel van de erg gevarieerde
routes. Ook wordt er over privé ter-

rein gewandeld, wat anders gesloten
is. Het aan de tocht gekoppelde
goede doel is het Rode Kruis die
met de opbrengst uitstapjes voor
de ouderen en hulpbehoevenden
in Noord-Nederland mogelijk gaat
maken.
De 3 Provinciën Wandeltocht loopt
elk jaar door een zeer gevarieerde en
verrassende omgeving. Iedereen kan
meedoen: er zijn wandelafstanden
van 5, 10, 15, 20, 25 en 40 km uitgezet. Onderweg zijn er om de ca 5 km
stempelposten met horeca- en toiletvoorzieningen. Deze posten worden veelal door lokale organisaties
gerund. Het Rode Kruis draagt zorg
voor EHBO-voorzieningen langs de
routes en op de 6 stempelposten

Meer informatie en aanmelden via
www.3wandel.nl .
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De Friese Wouden
werkt samen met u
aan de beste zorg
Zo doen we dat:
• Onze zorg, uw regie
• 24 uur per dag
• Ook specialistische zorg

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

Team
Donkerbroek,
Haule en
Waskemeer

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:

Tel. 088 512 58 09
www.friesewouden.nl

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

www.devegt.nl

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

T 06-27210720 A Schapendrift 28d Donkerbroek
E pauline4hair@gmail.com

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren
• PVC en isolatie
• Etc.

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

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

Hout met FSC keur mogelijk

www.postmahoveniers.nl
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Duo naar NK Acrogym
Acrogym SV Donkerbroek

Fries kampioenschap Instap en E-plus
Vorige week tijdens het Fries
Kampioenschap in Ureterp zijn
Sanne Kastelein en Renske de Jong
(E-plus) na een kleine tijdsfout, 5e
geworden.
Eerste plaatsingswedstrijd A + B lijn

Ondertussen in Zwolle werden
tevens mooie oefeningen gedraaid.
Bij de A-pupillen werden Marissa
Nijssen en Amber Horrel 9e en
namen Tess Offringa en Wietske de
Klein de gouden medaille mee naar
huis!

Bij de B-lijn behaalden Nina en Elin
een 5e plek. Tijdens de balansoefening een kleine val, waardoor ze
aftrek kregen, maar bij de tempooefening ging het super! Op naar de
tweede plaatsingswedstrijd!

In Zwolle werd zaterdag 8 april een plaatsingswedstrijd voor het NK
Acrogym gehouden. Het herenduo Marten Lin Visser en Ties Oosterhof
draaide hier een schitterende oefening met zowel balans- als tempoelementen en wist, met de op één-na-hoogste score van de ochtend,
een prachtige gouden medaille te behalen. De 15-jarige Marten Lin uit
Boornbergum en de 9-jarige Ties uit Donkerbroek vormen samen een
team bij de nieuwe topsport stichting Acro Academy Noord Nederland. Zij
komen uit in de categorie Pupillen (8-15 jaar). Door zelfs nog een half punt
hóger te scoren dan bij de vorige wedstrijd (toen zij al ruim een punt hoger
scoorden dan de NK limiet) laten zij zien dat ze straks alle recht hebben
om in juni op de vloer van de Nederlandse Kampioenschappen te staan in
Ahoy, Rotterdam!

Wat zien Wist u :
ik daar

• Dat we hier in het dorp een echte bibliotheek hebben?
• Dat deze in Pro Rege staat?

Het kan een ieder, die het dorp
binnen is gereden de afgelopen dagen, niet zijn ontgaan.
Donkerbroek verwelkomt je
met vlaggen. De nachtdravers
hebben na de nodige voorbereidingen de vlaggen geplaatst.
Foto: Nachtdravers

Kunstroute Ooststellingwerf 2017 doe jij mee?
In het weekend van Pinksteren zetten Kunstenaars uit
Ooststellingwerf de deuren weer open voor publiek.
Ontdek de mooie gemeente en de
verschillende dorpen aan de hand
van de kunstenaars die er wonen en

werken. Dat Ooststellingwerf inspireert blijkt uit de vele kunstenaars
die hier wonen.

De Kunstroute 2017 leidt langs
locaties en ateliers van professionele kunstenaars in het prachtige uitgestrekte Ooststellingwerf,
met een
oppervlakte 226,64
km² en het hoogste punt op 26,6
meter in Appelscha, is het zeker
een bezoek waard. Het prachtige
Fochteloërveen waar de kraanvogels neerstrijken, tussen de Tjonger
en Lende, met weilanden, heide en
zandvlakte, biedt Ooststellingwerf
een grote diversiteit aan landschap
en kunst.

• Dat deze gevuld is met boeken uit de bibliotheken in Ooststellingwerf die afgeschreven zijn, maar nog in heel goede staat zijn.
• Dat er moderne literatuur tussen zit?
• Dat er ook veel spannende boeken en
Friese en Historische romans enz. zijn?
Kortom van alles wat!
• Dat U die gratis mag lezen?
• Dat er alleen een busje staat waarin u een vrijwillige gift kunt doen?
• Dat u dus geen lid hoeft te worden ergens van?
• Dat U ze net zo lang thuis mag houden als uzelf wil?
• Dat u op maandag- en dinsdagavond ze kunt ruilen tussen half zeven
en negen uur?
• Dat de bibliotheek net weer gereorganiseerd en afgestoft is?
• Dat alles nu weer keurig op soort en op alfabet gesorteerd staat zodat
u ook snel kunt zien of wat u zoekt er tussen zit?
• Dat we proberen een inbrengkast te realiseren zodat u ook uw boeken
kunt delen met een ander?

Kunstenaars die nog niet eerder hebben meegedaan worden van harte
uitgenodigd zich op te geven via
www.kunstwerf.com. Voorafgaand
aan de kunstroute ontmoeten de
kunstenaars elkaar in Hotel de Zon
op donderdag 13 april om 20 uur.
Iedereen die kunst maakt is van
harte uitgenodigd.
Zet het alvast in uw agenda,
Kunstroute 2017 Ooststellingwerf
tijdens het Pinksterweekend !

• Dat U van harte welkom bent om eens rond te neuzen?
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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!

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

Gerookte vis
Verse vis

Gebakken vis
Zoute haring

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

&

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen
Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

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

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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

www.vogelzangtentverhuur.nl

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Koelkasten
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KORFBAL

OPGERICHT

Competitie 2016/2017
The only way is up. But gravity
always wins. Korfbalpalen???
Voorzichtig !!!
Voorjaarscompetitie
Een bomvolle maand mei. (zie wedstrijdschema)
Twee en een Halve Meter
F1.
Een opnieuw verjongd pupillen F1.
Het blijft ‘aftasten’. Maar wel volop
door in de regen in de 1e wedstrijd van de voorjaarscompetitie
(met nieuwe teamsamenstelling).!!!!
Klasse.
Drie Meter-1
E2:
De E2 is versterkt met Hiske. En
dat is nooit verkeerd. De E2 speelde
een zeer slechte pot tegen AVO E4
uit Assen. Dat dan weer wel. Tegen
Noordenveld E2 werd er daarentegen een prima pot gekorfbald.
Waarbij de punten werden gedeeld.
(5-5)
E1:
De E1 is terug. Jawel. Een overwinning op WWMD (Hemrik) (8-6)
gevolgd door een ruime overwinning op LDODK E5. (2-7) Klasse
jongens en meiden !!!
Drie Meter-2
D2:
De D2 won opnieuw van Wordt
kwiek D2 (net als in de zaal). De
schamele 2 doelpunten in 2 maal
25 minuten speeltijd waren niet
om warm van te worden in de ijzige
kou. Maar allez, dezelfde 2 punten
waren binnen. Er werd verloren van
LDODK E5.

D1:
De D1, de best presterende ploeg
van deze zaalcompetitie, kon op het
veld nog niet tot een overwinning
komen. 2 gespeeld, 2 verloren. Maar
het had beide keren ook net andersom kunnen vallen. (3-4 tegen CSL
D2 (Britsum) en 4-2 tegen Quick
’21 D1 uit Oudega (Sm). De returns
beloven nu al spannend te worden.
Drie-en-een-halve-meter
Aniek, Aemi en Lisa zijn liefdevol
opgenomen in de aspiranten C van
VZK. Volgende maand efkes belichten. Evenals Jelmer (VZK B1) en
Jelle (VZK A1). Donkerbroekemers
om utens.
Zeven meter –> 8 meter!!
Het is nog lang niet beslist bij de
senioren 1. Sterker nog: de top 3
schuift in 1. (zie Tussenstand). Dus
Donkerbroek/VZK heeft mede kans
de kampioen te bepalen. Want de
gehele top 3 komen we nog tegen.
Kinea (de kampioen in de zaalcompetitie) en Koru komen nog naar
Donkerbroek! SMULLEN!!! KOMT
DAT ZIEN. En Donkerbroek/VZK
moet nog naar Beilen tegen Vitesse
!! Heerlijk. (en Janneke heeft weer
gespeeld. Yeah!!!)
De kampioen bij de senioren 2 is
wel bekend: Zwart Wit uit Delden.
(Twente, bij Hengelo). Alles wat
daarachter staat in de rangschikking staat donders dicht bij elkaar.
Heel biezonder. KOMT DAT ZIEN.
(sportpark Ontwijk).
De senioren 3 spelen ook op Ontwijk,
maar nooit voor de senioren 1 en 2.
(in die andere weekenden). Jammer.
Poiesz
Samen met de afdeling gym hebben
we € 1.008,-- binnengehaald. Elk de
helft incasseren. Dat is ... euh ...
Webside
Voor wedstrijdprogramma voorjaarscompetitie, up-to-date stan-

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

Sybrand Jansma
Ilona Feikema
Marten Oosterhof
Rimmer Houwing
Marc Kristiaan
Myrthe Postma
Lisa Ausma
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den, en heul veul foto’s van het
KorfbalKamp 2016 naar www.korfbaldonkerbroek.nl
Facebookpagina
In de lucht : De Facebookpagina
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroekafdeling-korfbal. Nog sneller info de
weide wereld in.
Op 28 mei de laatste wedstrijden
van het seizoen. Ik kijk er naar uit.

Programma
korfbal
t/m 27 mei 2017
(Wijzigingen
voorbehouden

Tussenstanden
VOORJAARSCOMPETITIE
2017
Pupillen D1
Quick ’21 D1
DTS (S) D1
CSL D2
Donkerbroek D1

2
2
2
2

4
2
2
0

Pupillen D2
LDODK D5
Thrianta D2
Donkerbroek D1
Wordt kwiek D2

2
2
2
2

4
2
2
0

Pupillen E1
Donkerbroek E1
WWMD E1
Boelenslaan E2
LDODK E5

2
2
2
2

4
2
2
0

Pupillen E2
DES (N) E1
AVO E4
Noordenveld E2
Donkerbroek E2

2
2
2
2

4
2
1
1

Pupillen F1
Wordt kwiek F1
LDODK F1
SCO F1
Donkerbroek F1

2
2
2
2

4
2
2
0

Senioren 1
Vitesse (Be) 1
Koru 1
Kinea 1
Roreko 1
DES (N) 1
Donkerbroek/VZK 1
TFS 1
Leeuwarden 1

10
10
10
10
10
10
10
10

16
16
15
13
7
7
3
3

Senioren 2
Zwart Wit (D) 3
HKC (He) 3
Lintjo 3
ZKC ’19 4
EKC Naas 2
KIOS (R ) 3
VZK/Donkerbroek 2

9
8
8
9
9
9
8

18
8
7
7
6
6
4

Senioren 3
LDODK 5
Kinea 3
Club Brothers 4
Donkerbroek/VZK 3

2
2
2
2

4
2
2
0

Zaterdag 6 mei:
Thrianta D2 - Donkerbroek D2
Donkerbroek E1 – Boelenslaan E2
Donkerbroek F1 – SCO F1
Donkerbroek E2 – DES (N) E1
Donkerbroek D1 – DTS (S) D1

12.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
15.15 uur
15.15 uur

Zondag 7 mei:
Donkerbroek/VZK 1 – Kinea 1
Donkerbroek/VZK 2 – EKC/Naas 2
Kinea 3 - Donkerbroek/VZK 3

14.30 uur
13.00 uur
11.30 uur

Zaterdag 13 mei:
DTS (S) D1 - Donkerbroek D1
Boelenslaan E2 - Donkerbroek E1
DES (N) E1 - Donkerbroek E2
SCO F1 - Donkerbroek F1
Donkerbroek D2 – Thrianta D2

10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
11.30 uur
14.00 uur

Zondag 14 mei:
DES (N) 1 - Donkerbroek/VZK 1
Zwart Wit (D) 3 - Donkerbroek/VZK 2
Donkerbroek/VZK 3 – Kinea 3

14.30 uur
11.30 uur
10.30 uur

Woensdag 17 mei:
Schoolkorfbal Appelscha

vanaf 13.30 uur

Zaterdag 20 mei:
Donkerbroek D1 – Quick ’21 D1
Donkerbroek E1 – LDODK E5
Donkerbroek F1 – LDODK F1
Donkerbroek E2 – Noordenveld E2
Donkerbroek D2 – ZKC’19 D1

14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
15.15 uur
15.15 uur

Zondag 21 mei:
Vitesse (Be) 1 - Donkerbroek/VZK 1
Lintjo 3 - Donkerbroek/VZK 2
Donkerbroek/VZK 3 – Club Brothers 4

14.30 uur
10.00 uur
10.30 uur

Donderdag 25 mei:
Lintjo toernooi Oldeberkoop
Zaterdag 27 mei:
Wordt Kwiek F1 - Donkerbroek F1
Wordt Kwiek D2 - Donkerbroek D2
CSL D2 - Donkerbroek D1
AVO E4 - Donkerbroek E2

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
12.00 uur

Zondag 28 mei:
Donkerbroek/VZK 1 – Koru 1
Donkerbroek/VZK 2 – HKC (He) 3
LDODK 5 - Donkerbroek/VZK 3

14.30 uur
13.00 uur
13.00 uur

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK
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Eindeloos veel
mogelijkheden
Bij ieder woonstijl en in iedere
situatie past een schuifwandkast
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

Heeft u
iets
te vieren?
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.

„Stap es in”
regelt het graag voor u met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq, koffietafels,
bittergarnituren
en
ontbijt bezorgen!
nd info
Laat u vrijblijve

rmeren!

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

