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December

11 November is de dag.....
Op 11 november was het weer zover, net zoals elk jaar, gingen weer talloze kinderen de deuren bij langs om liedjes te zingen. De
kinderen hadden weer een keur aan liedjes voor de inwoners van Donkerbroek in petto. Oude liedjes maar ook nieuwe liedjes passeerden de revue. Natuurlijk werd het zingen van de liederen beloond met allerlei soorten zoetigheid en lekkernijen

Kommer en Geklach in café Donkerbroek
Zaterdagavond 29 oktober was het zover. De ver van te voren
aangekondigde meezingavond in café Donkerbroek. Zanggroep
Kommer en Geklach uit Spanga verzorgde deze avond. Voor de
organisatie best wel spannend.
Hoeveel mensen zouden er komen?
De dames en heren van Kommer en
Geklach hadden zich mooi uitgedost met hoedjes en mooie jurken
en ook de mannen zagen er op z’n
zondags uit.
Om half acht ging het los met het
eerste lied door trekharmonica’s en
zang. Het was nog niet zo druk in
het café maar langzaam kwamen er
toch nog een mooi aantal mensen
binnen. Uiteindelijk ongeveer veertig gasten die allemaal uit hartelust
mee zongen.
Voor zo’n eerste keer helemaal niet
slecht. En gezellig was het. Aan
de bar kon een drankje en of een
hapje besteld worden en zo kwam de
stemming er al snel in.
Het publiek mocht aangeven welke
liedjes er werden gezongen uit een
boek dat we allemaal van te voren
hadden gekregen. Er stonden honderd nummers in en die varieerden
van Ketelbinkie tot Engelse songs,
Amsterdamse nummers en veel

Friese liedjes. Om kwart over tien
werd het laatste nummer ingezet:
“Auf wiedersehen” en wij denken
dat dit best een mooie jaarlijkse tra-

ditie kan worden en zeggen graag:
Kommer en Geklach, auf wiedersehen!

De december maand staat weer
voor de deur. December is
de twaalfde en laatste maand
van het jaar en telt 31 dagen.
Vanwege de vele feestdagen
wordt deze maand ook wel
feestmaand genoemd. Eigenlijk
is het feest al met Sint Maarten
al begonnen en vervolgens
de intocht van Sinterklaas in
Dokkum. Op 5 december vieren we Sinterklaasavond met
pakjes, gedichten en bijvoorbeeld gourmetten. Kinderen
leven hier naar toe. Allemaal
drukte. Daarna gaan we richting kerst. Kerst een christelijk
feest waarin we de geboorte
van Jezus Christus gedenken.
De kerstnacht op 24 december
heeft voor velen nog iets bijzonders. Bekende kerstliedjes
die we allen in onze jeugd hebben geleerd. ’s Avond om 22.00
uur naar de kerstnachtdienst.
Het heeft iets nostagisch. Maar
voor velen is Kerst nu een familiefeest. Eten en gezelligheid
staat voorop. Uit eten naar een
restaurant of gezellig thuis
met gezin, familie of vrienden.
Lekker lang tafelen. Goed voor
de familieband. En na de kerst
komt dan oud en nieuw.
Oliebollen, vuurwerk, proosten
enzovoort.
In december is er veel traditie
en gezellig samenzijn. Traditie
is dus Sinterklaas met de
intocht en zijn bezoek aan de
scholen. Ook de verlichting in
het dorp. De gezelligheid van
de vele lichtjes. De versierde
kerstboom in de woonkamer
maar ook buiten. Het past ook
allemaal bij de winterzonnewende of wel de korste dag van
het jaar 21 december. In deze
donkere dagen zijn lichtjes en
gezelligheid belangrijk. Maar in
december is er ook veel eenzaamheid. Er zijn veel mensen
die geen partner, ouders kinderen, familie of vrienden hebben. Zij verlangen soms dat de
feestdagen en de donkere dagen
snel voorbij zijn. Dan wordt
alles weer “normaal”. Je hoeft
niet ver te zoeken naar mensen
die deze dagen in eenzaamheid
doorbrengen. Misschien woont
u wel naast iemand met eenzaamheid. Een uitnodiging om
mee te eten of gezellig even een
drankje is toch niet zo moeilijk!
Dan hopen we met zijn allen
nog op een witte kerst. We
romantiseren een witte kerst.
We zullen zien. Gelukkig laat
het weer zich niet voorspellen en onze weerman Piet weet
het ook niet. De klokkenluider wenst iedereen een fijne
decembermaand.
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

Snertakties 2017/2018
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BROEKJES
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, HeHieronder staan de data vermeld van de snertakties voor het renweg 39, Donkerbroek, tel.:
komende seizoen. Knip dit bericht uit of schrijf het in uw 0516-426068, lid Provoet. Beagenda, want op deze dag wordt er voor u gekookt. Wilt u handeling volgens afspraak

geen snert? Ze zijn ook blij met uw gift!

Breicursussen voor beginners
en gevorderden. Aparte cursussen sokken breien. Borduurcursussen. Workshop kaarten maken. Info: www.halkaboma.nl

9 december – 13 januari – 3 februari
24 februari – 17 maart – 7 april
De verkoopprijs voor een liter snert is € 2,50.
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Verschijningsdatum Dorpskrant
Laatste krant in 2017: Rond vrijdag 22 december

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

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:

Winterfair Donkerbroek
Zaterdag 9 december 13.00 – 20.00
uur
In de “oude melkfabriek”
De Kappersjop van Kim Driehuyzen in Donkerbroek, hield al
een paar jaar een kleintje kerstmarkt aan de Schapendrift.
Als deelnemer waren Sjirk Schepers (Ekowax) en Daniëlle
Hekman (decoratie) vorig jaar aanwezig. Enthousiast
geworden besloten zij dit jaar om samen met Kim de koppen
bij elkaar te steken, om te kijken of de markt wellicht wat
groter opgezet kon worden.

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:

Ondernemers uit Donkerbroek e.o. zijn inmiddels benaderd
en vele reageerden direct positief. Ook andere
belangstellenden hebben zich inmiddels aangemeld.
Zoals het nu lijkt, wordt de bezoeker getrakteerd op een
bonte verzameling aan kramen met o.a. kleding, sieraden,
brocante, winterdecoratie en nog veel meer. Ook heerlijke
hapjes en drankjes zullen verkrijgbaar zijn.
De fair zal gehouden worden in de nostalgische sfeer van de
“oude melkfabriek” aan de Schapendrift.

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

We hopen op vele bezoekers zodat we er met zijn allen een

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

gezellige en geslaagde fair van kunnen maken.
Wellicht het begin van een nieuwe traditie in het dorp
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Vernieuwde zaal ’t Witte Huis in Donkerbroek
Op zaterdagmiddag 18 november
vond het open huis plaats van de
geheel gerenoveerde, multifunctionele zaal in ’t Witte Huis te
Donkerbroek.
Menigeen greep de gelegenheid aan
om het resultaat van de verbouwing tot een frisse, eigentijdse zaal
met eigen ogen te aanschouwen.
Onder het genot van een hapje
en een drankje konden de aanwezigen een indruk krijgen van de
mogelijkheden die de vernieuwde
zaal biedt voor jubilea, feesten,
recepties en zakelijke bijeenkomsten. Het podium dat onder andere
geschikt is voor toneeluitvoeringen
en de karakteristieke dansvloer zijn
behouden en maken een stijlvol
onderdeel uit van de zaal. Voor
iedere gelegenheid zijn er passende
mogelijkheden! Graag verwelkomen
wij u in onze nieuwe zaal, u bent
van harte welkom!

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
22 december 2017
Kopij inleveren kan
tot en met
18 december 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 18 december 2017
op het volgende mailadres: dorpskrant.opehichte@gmail.com

Broekjes/Familieberichten:
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

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

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

wat geplaatst wordt.

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

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

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

’t Witte Huis, Donkerbroek
G.W. Smitweg 20
8435 WG Donkerbroek.
Telefoon: 0516 - 491288
info@restauranthetwittehuis.nl
www.restauranthetwittehuis.nl

Bouw zonneveld
gaat van start
In februari van dit jaar maakten
wij in de krant bekend dat het zonneveld in Donkerboek verplaatst
wordt naar het naastgelegen terrein.
Volgende week is het zover en gaat

Groenleven BV beginnen met de
aanleg van dit zonneveld. Ze starten
dan met het plaatsen van de palen
voor de constructie waarop de zonnepanelen gemonteerd worden. In
totaal zullen er zo'n 6400 panelen
geplaatst gaan worden.

Herfst bij Peuterpret
Na een heerlijke zomervakantie zijn
we weer fris begonnen bij peuterspeelgroep Peuterpret. We hadden
dit jaar laat vakantie in het noorden
van Nederland. Dus de zomer was
ook al vrij ver gevorderd toen we
weer naar school moesten.
Maar er waren gelukkig nog een
aantal dagen met mooi nazomerweer voor de herfst echt zijn intrede
deed. En de herfst spreekt altijd
tot de verbeelding. Een tijd waarin
de bomen prachtig kleuren en de
kastanjes en de eikels uit de bomen
vallen. Een tijd die ook voor de
kinderen heerlijk is. Vaak is het nog
prachtig weer om buiten te spelen
en al die mooie schatten uit de
natuur te verzamelen. We hebben
samen voorgelezen uit het boek de
spin die het te druk had, we hebben
buiten bladeren verzameld die van
de boom gewaaid waren. We hebben
kastanjes, eikels en beukenootjes
gezocht.

In de kring hebben we gekeken naar
de verschillen tussen al die mooie
dingen. Een eikel heeft een hoedje
en een beukenootje is maar heel
klein en een kastanje zit in een schil
met een prikstekel zoals een kind
het zo mooi verwoordde. Maar de
binnenkant is zacht en de kastanje
past precies in zijn jasje. We hebben
ook getoverd met de bladeren die we
gevonden hadden op het plein. Leg
het blad maar onder een stuk papier
en kleur op het papier met wasco.
De mooie vormen en nerven van
het blad worden hierdoor prachtig
zichtbaar.

DORPSAGENDA
NOVEMBER:
25 10.30 uur: Pro Rege Knutselen met Pieten
13.30 uur: intocht Sinterklaas (Vosseheer)
30 14.30-16.00 uur Pro Rege: Inloopmiddag mmv trekzakgroep kosten € 2,00 - vervoer nodig: 0516-491757 of 0516-858041 !
DECEMBER
2 14.00 uur Café Donkerbroek: Klaverjassen
3 19.30 uur Laurenstsjerke: Zangavond mmv Annejaap Soldaat
(tenor), Wietse van der Veen (orgel) en Kleintje Bazuin.
9 13.00-20.00 uur Oude Melkfabriek: Winterfair
Café Donkerbroek: DJ Maffick
23 14.00 uur Café Donkerbroek: Half varken klaverjassen
28 Pro Rege: inloopmiddag

En natuurlijk hebben we een lampion gemaakt met elkaar. Ook de
bijbehorende liedjes hebben we
gezongen in de kring. De herfst, er
is eigenlijk te veel om op te noemen.
De herfst is een prachtig jaargetijde
waarin we graag gebruik maken van
al het moois van buiten.

Buurtbemiddeling, wat is dat?
Het is heerlijk weer, maar jij zit
binnen met de deur dicht. Want de
buurman heeft weer harde muziek
opstaan waar jij de kriebels van
krijgt. Je durft er na de zoveelste
ruzie niks meer over te zeggen.
Of je vindt een briefje met een
scheldkanonnade in je brievenbus
van je buurvrouw dat je kinderen
teveel lawaai maken. Je probeert die
gesprekjes steeds meer te vermijden
omdat de druk om een kant te kiezen toeneemt. Wat dan?
Burenproblemen kunnen je woonplezier enorm verstoren. Zonde,
want veel burenproblemen kunnen
goed samen opgelost worden met
een luisterend oor van buitenaf.
In Ooststellingwerf kun je gebruik
maken van buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling werkt met goed
getrainde, deskundige vrijwilligers: de buurtbemiddelaars. Zij
zijn neutraal, vellen geen oordeel
en begeleiden buren om (weer)
met elkaar in gesprek te komen en
samen zélf een oplossing te bedenken, waar ze allebei tevreden over
zijn. Groot voordeel is dat het probleem dan ook echt uit de wereld
is. Buurtbemiddeling gaat stap voor
stap en niet sneller of verder dan
je zelf wilt. Alle informatie blijft
vertrouwelijk. Buurtbemiddeling is
gratis. Voor meer informatie kun je
vrijblijvend contact opnemen met de
coördinator van buurtbemiddeling:
Berber de Boer, 06-54350855/0516567238, email: bdeboer@scala-welzijn.nl

Sanne Vloet loopt
3e Victoria's Secret
Fashionshow
Op 28 november zal Donkerbroekster Sanne Vloet voor de 3e keer meelopen in de Victoria's Secret Fashionshow. De show is deze keer in Shanghai
(China) en wordt op 29 november op Net 5 uitgezonden om 04:00 uur en herhaald om 22:30 uur. Er is deze keer heel wat gedoe rondom de Fashionshow
omdat verschillende modellen en artiesten die op zouden treden geen visum
kregen om China binnen te komen. (Foto: instagram @sannevloet)
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PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

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

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

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

www.bakkerijvandermolen.nl

Voor 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

Van de Nachtdravers:

Geachte dorpsgenoten,
Het jaar loopt alweer op zijn eind. Dit betekend dat het voor de
Nachtdravers een drukke, maar gezellige, periode zal worden. We zijn
in September begonnen met ons jaarlijkse wok uitje, wat weer heel
gezellig was. Nadat we vanaf september rustig zijn begonnen met
vergaderen, 1 keer in de 2 week, komen we nu alweer elke zaterdagavond bij elkaar.
Ondertussen hebben alle Nachtdravers de
enveloppen weer opgehaald. Is uw envelop
nog niet opgehaald en wilt u deze toch nog
inleveren, kunt u contact opnemen met de
voorzitter Sybrand Draaistra, dan wordt deze
alsnog bij u opgehaald.

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

De Nachtdravers zijn wederom harstikke blij met de opbrengst van de enveloppen.
Er is weer een recordbedrag aan giften binnen gehaald. Ook zijn alle giften en suggesties voor Donkerbroekemer van het jaar binnen. Voor de Nachtdravers is het al
duidelijk wie de Donkerbroekemer van het jaar wordt, maar dit zullen we geheim
houden tot de nieuwjaar show op de kar. Voor de giften zullen ze nog even over vergaderen en keuzes maken waar het geld aan besteed zal worden.
Ook zijn de aanmeldingen voor het gezamenlijke koffiedrinken van de 70+’ers weer
binnen. Zoals het nu lijkt belooft het ook dit jaar, net zoals alle voorgaande jaren, een
groot succes te worden. Heeft u zich nog niet opgegeven maar wilt u toch komen?
Geeft u zich dan snel op bij de voorzitter Sybrand Draaistra.
Het eerste weekend van december zullen we weer een grote kerstboom plaatsen
vooraan in Donkerbroek. Het was een lastige klus om een mooie boom te vinden,
maar uiteindelijk heeft commissie boom een prachtige kerstboom weten te strikken.
In de tussen tijd dat alle jongens de boom plaatsen en de verlichting er in hangen,
zullen de dames deze dag de presentjes voor de ouderen in ons dorp inpakken en een
aantal kilo’s aardappelen schillen voor onze traditionele stamppotavond. Als iedereen klaar is met de taken en de stamppot is klaar, dan beginnen we de avond met
overheerlijke stamppot en zullen deze gezellige dag/avond met zijn allen afsluiten.

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

Al met al dient er nog genoeg te gebeuren om alles perfect voor elkaar te krijgen.
De Nachtdravers zullen zich de komende weken extra hard inzetten en hopen dat ze
net als voorgaande jaren een geslaagde jaarwisseling kunnen vieren met vele dorpsgenoten. We hopen jullie te zien bij één van onze activiteiten, en natuurlijk bij onze
nieuwjaarshow achter café Donkerbroek om 00:30 uur. Waarna we met zijn allen in
café Donkerbroek feestend het nieuwe jaar ingaan.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de voorzitter Sybrand Draaistra
06-29935204.
Met vriendelijke groeten, “De Nachtdravers”
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De Fryske CPB op zoek naar paddenstoelen
Onze voorzitter Martha Veenstra opende de vergadering met ons
allen hartelijk welkom te heten. In het bijzonder de spreker van
de avond dhr. Gosse Haga uit Heerenveen.

25 soorten van deze bijzondere paddenstoel die de orchidee onder de
paddenstoelen wordt genoemd. De
namen van de paddenstoelen zijn
allemaal wat bijzonder. Vroeger
joegen de plotseling verschijnende
paddenstoelen de mensen angst aan
en ze gaven ze dan ook namen die
daarmee in verband stonden zoals
het ‘duivelsei’. De naam paddenstoel is ook daarmee verwant. Want
in de vroege middeleeuwen vertelde
men verhalen over de duivel die
als pad verkleed door het bos liep.
In zijn spoor ontstonden de paddenstoelen. Het was dus de stoel
van de duivel. Daardoor ontstonden
ook de namen van heksenkringen,
heksenboter enz.
De paddenstoelen kunnen worden
onderscheiden in drie soorten: De
doodmakers, die levende organismen langzaam maar zeker doden.
De opruimers, die leven van dode
organismen en deze letterlijk opruimen. En de
samenwoners, deze wisselen voedingstoffen uit met
hun gastheer, zo hebben
beide voordeel van elkaars
bestaan.

Ze begon de avond met gebed en
daarna zongen we lied 985, Heilig,
heilig, heilig, hemelhoog verheven.
Een lied dat qua tekst, Gods wonderlijke schepping, prachtig paste
bij het thema van de avond. Martha
las een overdenking over het thema
kleuren “soms lijkt het erop…”.
Hierna werd het huishoudelijk
gedeelte van de avond afgehandeld.
Er waren geen vragen voor de rondvraag, dus tijd voor koffie.
Na de koffie kwam de Heer Haga
aan het woord. Hij heeft een passie voor paddenstoelen en is daar
al een leven lang mee bezig. Hij
geeft lezingen en organiseert
excursies in het hele land. In heel
Friesland en daarbuiten struint hij
de natuurgebieden af op bijzondere
exemplaren en maakt daar dan ook
prachtige foto’s van. De meest bijzondere exemplaren kwamen voorbij. Groen, paars, bloedrood maar
ook prachtige doorschijnende witte
exemplaren. Bij veel soorten had hij
een leuk verhaal te vertellen.
Dhr. Haga is lid van verschillende

instanties
waaronder het N.V.I.C. het Nationaal
Vergiftigingen Informatie Centrum.
Hij kan door hun worden gebeld
als er informatie nodig is bij vergiftigingen door paddenstoelen. Dit
gebeurt dan ook wel! Hij is al gebeld
door mensen van het MCL, door
ambulancepersoneel en door bv De
Mesdagkliniek. Daar wilde iemand
kennelijk graag ontsnappen uit de
harde werkelijkheid d.m.v. paddo’s
maar die vielen een beetje verkeerd.
Er is in maar één paddenstoelen
reservaat in Nederland en dat ligt
in Friesland. Het wasplatenreservaat. Het ligt in de Rotstergaaster
Wallen. Er groeien daar maar liefst

Paddenstoelen zijn al eeuwen bekend om hun nuttige eigenschappen. Ötzi,
de meer dan 5000 jaar gelden overleden mens, gevonden in
de Alpen, droeg al gedroogde paddenstoelen bij zich. De tondelzwam,
nodig voor het vuur maken en de
berkenzwam, bekend om zijn bloedstollende en zuiverende werking.
Tot slot kwamen er nog wat prachtige foto’s voorbij.
Martha bedankte hem voor zijn
boeiende lezing en wie weet kunnen we met voldoende deelnemers
eens een excursie in Ontwijk organiseren.
Aan het einde van de avond konden
we nog twee nieuwe leden inschrijven. Ze werden met een hartelijk
applaus begroet. Martha besloot de
avond met het lezen van ‘Zoo Zingt
Holland’ een gedicht uit 1916 toen
men ook al genoot van onze prachtige natuur. Daarna wenste zij ons
allen wel thuis.

FNV Vrouw afdeling Donkerbroek
viert 55 jarig jubileum
Op 18 oktober j.l. heeft afdeling Donkerbroek haar 55 jarig
jubileum gevierd. De afdeling heeft 10 leden en deze waren
allen aanwezig.
Onze voorzitter Sjoukje Duin is
vanaf de oprichting bij de oprichting betrokken en heeft meerdere
bestuursfuncties bekleed. Zij was de
vorige dag al in de bloemen gezet.
Sjoukje heette ons allen welkom, in
het bijzonder mw. Henny van Veen
die de middag op zou vrolijken door
haar gedichten en verhalen voor te
lezen.

Er werd in het kort even teruggeblikt door Sjoukje op de historie
van de afdeling en er zijn veel van de
idealen waar we vroeger voor hebben gestreden thans bereikt. Hierna
was het tijd voor thee of koffie met
oranjekoek, wat lekker smaakte. Nu
was de beurt aan Henny van Veen.
Ze mocht altijd graag schrijven,
maar mocht niet naar school in verband met de oorlog. Later heeft ze

Valentijnscup!!
Intussen een begrip op zich! Elk
jaar weer zitten we bomvol superenthousiaste kinderen en vrijwilligers. Ook de trainers, fotografen
en juryleden zeggen regelmatig
tegen ons dat ze het zo gezellig vinden. Precies wat we willen horen.
Twee teams met dezelfde punten
voor de gouden medaille dan beide
teams goud, geen gedoe met tech-

nisch meer punten, gewoon allebei
goud. Daar houden we van.
Komende editie bestaan we 10 jaar.
Kan het nog gezelliger! Jazeker! We
gaan niks verklappen maar gaan ons
uiterste best doen om het jubileumgevoel bij iedereen naar boven te
halen!! Voorbereidingen zijn alweer
in volle gang en we hebben er weer
zin in!

nog wel wat scholing gehad en werd
ze eerst coupeuse en later bezigheidstherapeute bij ouderen en ook
nog kleuterjuf. Ze kon mooie verhalen en gedichten vertellen en op
aandrang van de ouders van de kleuters, is ze begonnen met de verhalen
en gedichten op te schrijven en ze te
bundelen in leuke boekjes. Er zijn
ondertussen zeven boekjes verschenen en ze kon er mooi uit vertellen.
Het was uit het leven gegrepen. Na
deze prachtige middag hebben we
ons jubileum afgesloten met een
heerlijk diner bij Het Witte Huis.
Ook zijn we
bezig met een
website, zodra
die klaar is
zullen we het
op facebook
zetten! Wat
voor nieuwe
dingen er nog
meer zullen zijn... wie zal het zeggen.
Datum: 17 en 18 februari 2018
Plaats: Sportcomplex De Boekhorst
De Haer 1 te Oosterwolde.

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 3 december (1e advent)
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig
Avondmaal / koffiedrinken
19.30 uur: mw. A. Kalteren
Bijzonderheden: missionaire zangavond in de Laurenstsjerke
Zondag 10 december (2e advent)
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen
Zondag 17 december (3e advent)
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen
Zondag 24 december (4e advent)
9.30 uur: da. L. P. Cnossen, Oosterwolde
Bijzonderheden: geen
19.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Kerstfeest in
Dorpskerk, Haule
22.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Kerstnachtdienst
m.m.v. chr. gemengd koor „Looft
den Heer”
Maandag 25 december (Kerstfeest)
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: kerst-gezinsdienst

Zondag 31 december
9.30 uur: kw. R. de Roos, Waskemeer
Bijzonderheden: geen
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: oudejaarsdienst in
Laurenstsjerke
Maandag 1 januari 2018
10.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: nieuwjaarsontmoeting, koffie voor de dienst
Zondag 7 januari
9.30 uur: da. L. P. Cnossen,
Oosterwolde
Bijzonderheden: geen
Zondag 14 januari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: start week van
gebed voor eenheid
Zondag 21 januari
9.30 uur: ds. P. Pit, Drachten
Bijzonderheden: geen
Zondag 28 januari
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering
Avondmaal

Heilig

Tsjerkeproat
SINT
De goede Sint is in Dokkum ons land binnen gekomen. Menig leeg
schoentje staat geduldig bij de schoorsteen te wachten op de goede Sint.
Als teken van onze dank zingen we een lief Sinterklaasliedje.
Een paar weekjes eerder kregen we ’s avonds bezoek aan de deur van
zingende kinderen. Ze hadden hun brandende lampionnetjes in hun
knuisjes geklemd. Een herinnering aan de soldaat Martinus die zijn
mantel deelde met de arme.
In deze donkere dagen duurt het niet zo lang meer en we zingen “Stille
nacht, heilige nacht”. De heilige nacht en de heiligen St. Nicolaas en St.
Martinus brengen ons bij het woord heilig.
Misschien heeft heilig bij ons wel een nare klank. Niemand wil
uitgemaakt worden voor “een heilig boontje”. Dat “onze dominee
nog Roomser is dan de Paus” klinkt zeker niet als een compliment.
Protestanten moesten niks van heiligen hebben. Met het begrip heilig
hebben we jammer genoeg nooit veel gedaan.
Anders wordt het in “mijn kind is mij heilig” of “tegenwoordig is niks
meer heilig”. Dan kleurt de betekenis van bijzonder er al doorheen.
Heilig zegt dat iets op een bijzonder plekje staat. Heilig is allesbehalve
alledaags. De omgang met ieder kind vraagt een zorgvuldige omgang.
Elke pasgeborene is heilig. Alsof Gods stempel DEZE IS JE HEILIG er
nog sprankelend op staat. In een ruimte waar gebaard is of gestorven
is, hangt nog het heilige, het serene. We aarzelen nog. Zal ik binnen
gaan …?
Soms banjeren mensen overal dwars door heen. Olifanten die dwars
door de porseleinkast denderen ontheiligen alles wat maar heilig is.
Op de laatste Synode van de Protestantse Kerk is gesproken over het
inzegenen van relaties tussen twee mensen van hetzelfde geslacht. Het
huwelijk wordt gezegend. Waarom doen we dat met alternatieve relaties
anders?
Soms ontdekken kinderen en jongeren al op jonge leeftijd dat ze een
meisje zijn in een jongenslichaam. Wie een beetje de ogen open heeft,
weet van deze dingen. En je hoeft geen helderziende te zijn om van de
pijn en het verdriet te weten.
Vanuit mijn geloof en van mijn God leer ik dat een besef van het
HEILIGE een rijkdom is. Mijn leven heiligen is mij een manier van
leven aanleren zodat de ander mij allereerst heilig is. Heilig gaat voor
mij net iets dieper dan respect en in je waarde laten.
O ja heiligen zijn mensen waar het Licht van God door heen valt mijn
wereld binnen: Sinterklaas, Sint Martinus, … . En, o ja, de buurvrouw.
Zij beheerst de kunst dat ik me heel bijzonder voel.

Bladafval verwijderen
De gemeentelijke Buitendienst
maakt tot ongeveer half december
wekelijks een ronde door de diverse
dorpen om bladafval op te halen.
Als bewoner mag u uw bladafval op
de bermen aanbieden, maar er gelden wel een paar praktische regels:
• Het storten van groenafval, zoals
takken stobben, tuingrond etc. is
niet toegestaan, alleen bladafval
mag worden aangeboden. Grof

tuinafval kunt u wel (gratis) naar
de milieustraat brengen.
• Bladhopen mogen niet rondom of
tegen bomen worden aangelegd
i.v.m. de bereikbaarheid van de
zuiginstallatie.
•
Gebruik van bladkorven is niet
toegestaan omdat het technisch
niet mogelijk is met de zuiginstallatie de korven te legen.
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Het mysterie rond de
Moord op Lord Humphry
Van Dune la Delle
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Houthandel
Waskemeer
Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer
E-mail:
info@handelsondernemingvisser.nl
Tel: 06-43507998

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!

LEVERING VAN:
Vuren hout: alle soorten kopmaten SlS /
CLS, balkhout, panlatten etc
Kozijn- en raamhout: zowel in vuren als
hardhout
Gevelbekleding: diverse soorten rabat, in
hout en kunststof
Plaatmaterialen: multiplex, spaanplaat, osb,
rockpanel etc
Schaaf- en profileerwerk op maat
Douglas/lariks tuinhout
Steigerhout: onbehandeld, grijs, zwart, bruin
Bevestigingsmiddelen: schroeven, spijkers,
overige ijzerwarenOverige bouwmaterialen
Alles op bestelling, hierdoor scherp geprijsd

Een gezellig, spannend avondje uit, al ronddwalend op
het landgoed van Dune la Delle,
Aan U de taak om het mysterie op te lossen
Een leuke activiteit voor uw collega’s,
buurtgenoten, vriendengroep, of …..
Kijk op www.dundelle.nl voor meer informatie
Mjumsterwei 16
9243 SK Bakkeveen
Tel. 0516 541493
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.

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

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

• 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
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dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

Laatste kans op
gemeenschapscentrum
Donkerbroek?
Zoals u weet is Dorpsbelang samen
met inwoners van Donkerbroek en
met een aantal andere maatschappelijke organisaties al 6 jaar bezig
om een gemeenschapscentrum van
de grond te krijgen.
De gemeenteraad vindt dit een
prachtig initiatief, maar het
gemeentebestuur (college van B en
W) niet.
Binnenkort wil het gemeentebestuur een onomkeerbare beslissing
nemen over de huisvesting van de
basisscholen.
B en W, samen met de onderwijskoepels Comprix en Tjongerwerven
stellen voor om het huidige
Startblok te verbouwen en uit te
breiden met een aantal ruimten en
lokalen. Van het begin af aan had
dit geen instemming van de (ver-

Beleid ingezonden
brieven
Afgelopen jaren heeft de redactie meerdere malen ingezonden
brieven ontvangen die niet zijn
geplaatst in de krant. Het bestuur
heeft als beleid dat in principe
middels ingezonden brieven geen
discussie gevoerd wordt over een
bepaald onderwerp. Het onderwerp kan leiden tot discussie in de
krant of daarbuiten. Het bestuur
vindt dat de dorpskrant als medium daarvoor niet is bedoeld.
Bestuur Dorpskrant Op ‘e Hichte

tegenwoordigende) ouders van de
medezeggenschapsraden. Zij willen
graag een nieuwe school.
Dit om vanuit beide scholen op
gelijkwaardige basis van start te
kunnen gaan. Bovendien kan hier
beter en duurzamer ingestoken
worden op de toekomst. Daarnaast
kan de huidige basisschool “Het
Startblok” prima hergebruikt worden voor het huisvesten van een
aantal andere activiteiten.
Dorpsbelang heeft zich pal achter
dit standpunt van de oudervertegenwoordiging van de medezeggenschapsraden opgesteld, omdat
het naast onderwijs een belangrijke impuls aan de leefbaarheid
van Donkerbroek geeft en kansrijke
mogelijkheden biedt.

Afscheid van
dorpsbelang
Deze maand heb ik, Jacob Kroondijk,
besloten, na bijna 8 jaar, te stoppen
als bestuurslid van Dorpsbelang.
Privé zijn er een aantal zaken die
meer tijd en aandacht vragen zoals
de zoektocht naar een nieuwe baan.
Mijn collega bestuurders wens
ik veel goeds. Vooral hoop ik dat
dorpsgenoten bereid zijn een aantal jaren een deel van hun tijd aan
Dorpsbelang te willen geven. Ze zijn
hard nodig.
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Wat beogen wij ook al
weer met een gemeenschapscentrum?
Hoofddoel is om het ontmoeten tussen alle inwoners van jong tot oud
en er tussen in te bevorderen, door
mogelijkheden voor iedereen te bieden om vooral zo lang mogelijk
goed mee te kunnen en blijven
doen.
Belangrijk uitgangspunt hierbij is
om elkaars gebouwen en ruimten
op een multifunctionele manier te
gebruiken. We hebben het hier dan
over :
onderwijsfaciliteiten
- G oede
(Kinderopvang, Peuterspeelzaal
en Basisschool)
- Goede sportaccommodatie (sportzaal) om ook meer binnensporten
te kunnen doen, ook op competitie
niveau en het creëren van (betere) trainingsmogelijkheden voor
(acro)gym, zaalvoetbal en korfbal
voor jeugd etc.
-
Zorgen voor ouderenfaciliteiten
zoals gezamenlijk eten en eten
koken, dagbesteding. Vroegtijdig
inspelen op vereenzaming.
-
Versterken van de sociaal maatschappelijke en
kerkelijke activiteiten.
Omdat het gemeentebestuur
samen met de
onderwijskoepels alleen haar
eigen agenda als

belangrijk ziet, willen ze niet dat
ook anderen zich hiermee bemoeien. Dit ondanks alle overleg van de
afgelopen jaren wat er geweest is.
Zij denken blijkbaar te weten wat
goed voor Donkerbroek is!!
Hoe zouden wij als inwoners van
Donkerbroek dat nu kunnen weten?
Gelukkig prijzen we ons met een
gemeenteraad waarmee we in
het verleden en ook recent goede
gesprekken hebben gehad. Zij staan
open voor onze zienswijze en willen
samen met ons op zoek naar een
gedragen oplossing voor de leefbaarheid in de volle breedte.
Om nu aan de gemeente daadwerkelijk te laten zien dat het ons als
dorp menens is en dat we allen
vierkant achter de ideeën staan om
de leefbaarheid te verbeteren willen
wij u allen dringend tot zeer dringend vragen om ons te helpen. Dit
geldt ook voor alle verenigingen in
het dorp.
Kom allen dinsdag 19 december voor
19.30 uur samen met ons naar de
raadsvergadering van de gemeente.
Dorpsbelang zal
daar dan gebruik
maken van haar
inspreekrecht.

Kom allen
dinsdag
19 december
voor 19.30 uur

Hoe meer mensen
aanwezig
zijn, des te minder de gemeente
kan zeggen dat

het niet leeft en dat er geen draagvlak is.

Wijziging
bestuurssamenstelling
De bestuurssamenstelling van een
paar bestuursfuncties zijn gewijzigd.
Hieronder de nieuwe situatie:
Bertus Plender, voorzitter
Cita van der Woude, secretaris
Gerrit Sleifer, penningmeester
Jo Kalsbeek, bestuurslid
Mirjam Bergsma, kandidaat
bestuurslid

Contributie
Dorpsbelang
wordt
binnenkort
geïncasseerd
Omdat wij vorig jaar geen contributies hebben geïnd, en dit ook dit
jaar nog moet gebeuren, kondigen
wij aan dat wij binnen de komende
4 weken de contributie van zowel
2016 en 2017 zullen gaan incasseren. Het contributiebedrag per
jaar bedraagt €. 5,-- per lid. Over 2
kalenderjaren bedraagt de contributie derhalve €. 10,-- per lid.

Een uit de hand gelopen hobby
Nu onze rubriek “even voorstellen” voltooid is, starten we
met een nieuwe rubriek. “Een uit de hand gelopen hobby”. In
Donkerbroek wonen net als in heel Nederland natuurlijk, veel
mensen met een hobby. Niets mis mee, maar soms loopt zo’n
hobby een beetje uit de hand. Ook niets mis mee, alleen is het
dan misschien wel erg leuk om dorpsgenoten daarvan kennis te
laten nemen.

voor hoor. 5 Euro per volwassene
en 3 euro per kind. Ach en voor
grote groepen zoals eerstdaags de
Dickens vereniging, daar reken ik
dan weer speciale prijsjes voor. Ik
kan het natuurlijk niet helemaal
gratis doen. De spullen moeten bij
terugkomst gestoomd of gewassen
worden. Ik vind het vooral erg leuk
om te doen. Kinderen die komen
zet ik altijd een grappig brilletje
erbij op. Dat vinden die kinderen
dan weer heel leuk. En feestjes met
thema zijn erg ín op het ogenblik.
Sinterklaas en Zwarte Piet heb ik
niet. Daar is Griet Koopmans weer
in gespecialiseerd. (Misschien een
leuk idee om haar ook eens in deze
rubriek te zetten?)

Cadeautjes

Tijdens het kerst diner heb je dan
genoeg feitjes om te vertellen aan
die saaie oudtante.

De tijd van verlanglijstjes breekt
weer aan. Lijstjes maken valt niet
altijd mee weten we bij DeZes!. Past
het binnen het budget? Heb ik het al
eens eerder gevraagd? Is het wel te
koop in de buurt?

Boek N381
De N381 is in Donkerbroek een
begrip. Het boek “N381 meer dan
een weg” staat vol met anekdotes
en verhalen over de weg. Dan merk
je dat de weg inderdaad meer is
dan 10.000 ton asfalt en 1000 kuub
beton. Het is af te halen bij het
informatie centrum N381

Soms zit je een uur te prutsen
op een verlanglijstje en bedenk je
niets, een ander moment bereik je
dat zelfde in slechts vijf minuten.
Daarom deze keer DeZes cadeautips
voor op het verlanglijstje.
Donkerbroek in chocoladeletters
Chocoladeletters, daar kun je eigenlijk nooit te veel van hebben. Als je
alleen de eerste letter van je naam
krijgt ben je zo uit gesmuld. Als
je daarnaast ook nog Donkerbroek
vraagt in chocoladeletters heb je er
12 in totaal. Precies genoeg om elke
maand een letter te kunnen eten tot
de Sint weer terug is.
Vlag van Donkerbroek
Een klein pakje dat groot kan worden, wie wil dat niet? Het is niet
alleen een feestje om te krijgen
maar ook om te laten wapperen.
Donkerbroek de laatste 100 jaar
Als het buiten guur is ga je niet
snel ons mooie dorp verkennen.
Gelukkig is daar dan het boek over
de laatste 100 jaar Donkerbroek.

Abonnement op IJsbaan
De winter komt er aan. De temperaturen dalen en de kansen op
ijspret stijgen en waar kun je nou
fijner schaatsen dan in eigen dorp?
Met een abonnement op IJsclub
Donkerbroek ben je in goed gezelschap. De club bestaat al 145 jaar
dus vele Donkerbroekemers gingen
al voor. En mocht er nou geen ijs
liggen dit jaar? Dan steun je in elk
geval de club.
Warme chocolademelk
Wat is er in de gure tijden nou lekkerder dan warme chocolademelk?
Als de sint jou chocomelk schenkt
in je schoen is het een kwestie van
je schoen een beetje dicht bij de
kachel zetten. Dan word het vanzelf
warm. Misschien wel slim om er
ook gelijk een mok bij te vragen.
Dan stroomt het niet zo snel uit je
schoenen.

De twee paspoppen die je hier ziet
zijn laatst in het kader van het
reformistisch jaar in de kerk in
Oosterwolde tentoongesteld. De één
in rokkostuum met hoge hoed als
de dominee van vroeger en de ander
in de moderne gekleurde toga van
de vrouwelijke dominee van nu.”
Jantsje Jongsma Zwanenburg is zo
iemand. Zij is ook de eerste die
zegt dat het allemaal een beetje uit
de hand gelopen is en ze wil ons
daar graag over vertellen. Ik word
direct meegenomen naar de garage
naast het huis en weet niet wat ik
zie. Helemaal vol met kleding, hoeden, petten, pruiken, brillen enz.
enz. Cowboylaarzen, verpleegstersuniformen, tassen,sieraden, het kan
niet op.
Hoe lang heb je hierover gedaan
om dit allemaal te verzamelen?
“Het begon 13 jaar geleden toen
mijn man was overleden. De garage
moest worden opgeruimd en toen
die eenmaal leeg was vonden de kin-

deren dat een mooie opslagruimte.
Dit kan wel even bij mem en dat
kan wel even bij mem. Mijn twee
broers verzamelen kleding voor
derde wereld landen en dat moet
natuurlijk wel draagbare kleding
zijn. Dus toen ze bleven zitten met
te zeer gedateerde kledingstukken
werd dat ook bij mij gestald. Mijn
ene broer woont in Baarn dus daar
kwamen ook wel eens televisie kledingstukken voorbij. Niet geschikt
voor een derde wereld land maar
erg leuk voor mijn verzameling. Zo
is het dus begonnen”.
En toen ben je die kleding
gaan verhuren?
“Inderdaad. Ik reken er niet veel

Opbrengst brandwonden Collecte
De brandwonden collecte die in de week van 9 tot 14 oktober in
Donkerbroek en Haule is gehouden heeft 700 euro en 23 cent opgebracht.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor dit mooie bedrag. Vooral een bedankje
aan alle collectanten die zich ook dit jaar weer beschikbaar hebben gesteld.
Seia de Vegt

Ondanks haar leeftijd van 81 jaar is
het duidelijk dat Jantsje deze hobby
met heel veel plezier doet. Voor ons
dorp hopen we dat ze nog heel lang
door mag gaan.
Hebt u ook een hobby die al dan
niet “uit de hand” is gelopen? En
wilt u wel in de krant? Laat het ons
weten. We komen graag bij u langs.

Postzegelbeurs
in Oosterwolde
Op 27 januari 2018 houd de stellingwerver Filatelisten Vereniging
haar 25e postzegelbeurs van 10.00
tot 16.00. De beurs wordt gehouden in de Miente Snellingerdijk 39
8431EJ Oosterwolde. De Miente
is rolstoelvriendelijk. Tijdens de
beurs kunt u ook informatie vragen
over de Stellingwerver Filatelisten
Vereniging. Toegang en parkeren is
gratis. Iedere eerste donderdag van
de maand (behalve juli en aug.) is er
een clubavond in De Miente. Info: P.
Rauwerda (0516-441646)
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VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

Voor auto en motorrijlessen:

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

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

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

Vandaag
bellen.

Morgen een
hypotheekgesprek.

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

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

www.postmahoveniers.nl

Een aandeel in elkaar

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

NOVEMBER 2017

9

Nieuw boek van Rinze Oenema

Tweede en herziene
druk van Franse Para’s
in Haulerwijk

Koelkasten
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Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Franse Para’s in Haulerwijk

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

INCLUS

para’s
Het verhaal van de Franse
het laatste jaar
en de gebeurtenissen in
orlog en de weken erna
van de Tweede Wereldo
jk
in de omgeving van Haulerwi

Rinze Oenema

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

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

!! MEGA AANBIEDING !!
Tot het einde van 2017 krijgt u op alle
PVC vloeren van Viva Floors

15 % korting.
QUALITY PARKET GW SMITWEG 4 DONKERBROEK
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slecht. Ook eten ze wel bessen en
ander fruit maar dat is er in het
voorjaar niet. Een enkel keertje vinden ze een nestje op de grond met
eieren en dat wordt ook verorberd.

Latijnse naam: Erinaceus Europaneus

Als ze voldoende weer in conditie
zijn vindt de paring plaats. Daarbij
maken ze nog al veel kabaal. Voor al
als er twee mannetjes zijn die vechten om de gunst van een vrouwtje
kunnen ze heel lang te keer gaan.
Een collega vertelde dat toen hij
op vakantie was, hij bijna de gehele
nacht uit de slaap was gehouden
door twee vechtende mannetjes. Ze
maken een geluid dat veel op een
knorrend varken lijkt ook maken
ze sissende en fluitende geluiden.
Als de paring heeft plaats gevonden duurt het nog ongeveer 31 tot
39 dagen voor de jongen worden
geboren.

Fryske namme: Stikel baarch

Deze keer een dier die je niet zo
vaak ziet. Ik zou zeggen gelukkig
maar want als je een egel overdag
tegenkomt is er iets aan de hand.
Dat kan honger zijn of verstoring
van zijn slaapplaats of het dier
is ziek. De egel is een nachtdier
en komt in de avondschemering
tevoorschijn.
Maar zo eind september begin oktober dan is er nog minder kans om
ze te zien want als de temperatuur
daalt tot tien a twaalf graden beginnen ze een plek te zoeken die droog
en tegen de ergste kou bestand is.
Dan begint voor hun de winterslaap.
Dat komt niet alleen door de kou
maar ook het voedsel aanbod daalt
sterk. Als ze dan aan de winterslaap
gaan beginnen dan zal de lichaamstemperatuur dalen tot ongeveer
drie graden maar bij strenge vorst
ook wel tot een graad. De hartslag
daalt tot 25 slagen per uur en bij
lage vorst tot 1 slag per uur. In het
voorjaar als de temperatuur weer
oploopt komen ze sterk vermagerd
uit hun winterverblijf en gaan driftig op zoek naar voedsel. Het voed-
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sel is zeer gevarieerd maar bestaat
voornamelijk uit insecten die ze op
de bodem zoeken,waarbij de regenwormen wel het hoofdvoedsel is.
Hun gehoor is prima ontwikkeld
even als hun reukorgaan.
Ze zijn dan ook in staat om regenwormen die drie cm in de grond
zitten te ruiken en naar boven te
halen. Het zicht van het dier is zeer

De jongen, meestal 4 a 5, worden
blind en kaal geboren. Pas in de
tweede week gaan de ogen open
en in de derde week krijgen ze de
vacht en tanden. Na ongeveer 9
weken verlaten ze het nest om zelf
voedsel te gaan zoeken, meestal
onder begeleiding van de moeder.
De vader is niet aanwezig en komt
ook niet in de buurt van de moeder.
De egels hebben geen eigen territorium en leven niet strikt gescheiden. Ze komen overal voor maar
op kale natte gebieden bijna niet.

Opmerkelijk is dat ze vaak leven op
de randen van tuinen, parken en in
natuur gebieden. Ook trekken ze
vaak richting stad, dat is eigenlijk
de grootste bedreiging voor deze
diersoort. Volgens tel gegevens worden er jaarlijks honderd duizenden dieren dood gereden. Meestal
bij het oversteken van de weg. De
verdere bedreiging van de soort is
door een bunzing of marter maar
dat is maar weinig want bij gevaar
is ze in staat zich op te rollen en
blijft er een stekelige bol over die
zo niet te benaderen is. Pas als het
dier probeert te vluchten krijgen
ze een kans om aan de onderzijde

Na een periode van hard werken en vele studie-uren is het De
Bazuin gelukt om een 1e prijs te halen tijdens het najaarsconcours in Drachten. Op 18 november was het dan eindelijk zover.
Het was voor 8! jeugdleden de eerste keer om op een groot podium

De Commissie Dorpsfeest 2018 is achter de schermen hard
aan het werk om te zorgen dat de editie Dorpsfeest 2018 weer
een onvergetelijk festijn voor jong en oud gaat worden.

Dor

p

Wacht niet te lang, aanmelding
werkt op basis van wie het eerst
komt, die het eerst maalt.

sfe

MISS

IE

k

C

OM

pers en -bouwers; Hou er rekening
mee dat de versierde wagens een
vastgestelde maximale maat hebben.

ro
e

Van 7 t/m 9 September 2018
zullen er weer allerlei activiteiten en twee feestavonden georganiseerd worden. De commissie geeft praktische informatie
en alvast een spannende update
over het programma.

De thema’s van de Buurtverenigingen voor de buurtversiering of de versierde wagens
kunnen aangemeld worden bij de
Commissie Dorpsfeest. Dat kan
door een mail te sturen naar dorpsfeestdonkerbroek@gmail.com.

Foto’s: Marga

De Bazuin wint de 1e prijs!

Dorpsfeest Donkerbroek 2018 - update

Aanmelden
Buurtthema’s
en Versierde
wagens

bij de buik te komen en daar zijn
ze kwetsbaar. Het is door haar eetgedrag een ontzettend nuttig dier
en ze is dan ook beschermd. In de
boeken vond ik dat er vroeger het
bijgeloof was dat de egels ‘s nachts
de koeien molken als ze lagen te
slapen. Maar als er iets is waar een
egel beslist niet over kan is dat
melk. De diertjes die worden binnen gebracht worden gevoerd met
katten brokjes dat is wel goed voor
ze. In de opvangcentrums is het een
veel gebrachte diersoort.

est D nkerb
o

Van een aantal verenigingen hebben we de aanmeldingen al mogen
ontvangen en er zitten verrassende
thema’s bij!

Afmetingen
versierde
wagens
Een bericht voor de wagenontwer-

Deze is: 3m. breed, 4m. hoog
en 16,5m. totale lengte (dit
is incl. het trekkende voertuig). Hou er tevens rekening
mee dat alle bochten goed
gemaakt kunnen worden. Wilt
u de route zelf checken? De
route van de wagens wordt
gepubliceerd op de facebook
pagina of kan op verzoek via
de mail toegestuurd worden.
De Gemeente Ooststellingwerf
bepaald uiteindelijk of de
wagens mogen vertrekken.

Donkerbroek in
vogelvlucht?
Tijdens het Dorpsfeest zal er de
mogelijkheid zijn een Ballonvaart
te maken. Lijkt het u geen unieke
en bijzondere ervaring om feestelijk Donkerbroek vanuit de hoogte
te kunnen bekijken? De Ballonnen
zullen vertrekken vanaf een locatie

dicht bij het feestterrein, zodat
het ook voor de achterblijvers een
bijzondere ervaring zal zijn de ballonnen te zien opstijgen en landen?
Interesse? U kunt alvast een mail
te sturen naar dorpsfeestdonkerbroek@gmail.com. Meer details
volgen op onze Facebookpagina en
in de volgende Dorpskrant.

Oproep
vrijwilligers
Het organiseren van het Dorpsfeest
kan niet zonder de hulp van veel
enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Lijkt het je leuk om te helpen tijdens het Dorpsfeest? Meld
je aan via dorpsfeestdonkerbroek@
gmail.com.
Er is verschillende soorten hulp
nodig, dus laat ons vooral ook
weten wat je leuk vindt en waar
je goed in bent. Het maakt niet
uit wat.
Meer informatie en nieuws is te
volgen op de facebook pagina van
het Dorpsfeest Donkerbroek.

te spelen. En wat is de Lawei dan
groot. Zelfs een aantal seniorleden
waren onder de indruk.
Nog even wachten op de jury en dan
alle spanning eraf gooien en blazen
of drummen. Met een paar aanvullingen zat er een mooie band op het
podium.
Er werd gestart met een koraal. Dan
kan iedereen even wennen aan het
podium. Het is wel belangrijk om
goed te beginnen. Dit helpt enorm
voor het juiste gevoel. Daarna speelde de band ‘Dark Side of the Moon’
en als 2e stuk ‘Broken Sword’. Het
was een gedreven en sfeervol optreden wat beloond werd met 84.33
punten voor het koraal en 83.33
punten voor de beide concourswerken. Met het koraal werd bijna de
koraalprijs behaald en met de 83.33
punten een prachtige 1e prijs. Een
resultaat om enorm trots op te zijn.
Gouden Koralen zangavond
De volgende Gouden Koralen zangavond van de Bazuin is alweer
gepland. Op zondag 17 december
nemen ze u mee naar het kerstgevoel. Er worden weer een aantal
heerlijke meezingers uitgezocht en
een paar echte kerstkrakers komen
op het programma.
Dus neem je familie, vrienden en
buren mee want het belooft weer
een mooie avond te worden.

dorpskrant.opehichte@gmail.com
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Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

eubelstoffeerderij

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

UW ADRES VOOR:
Q
Q
Q
Q
Q

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

Q
Q
Q
Q

Buitenmeubelen
Autostoffering
Leer
Brocante

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

www.visser-stoffering.nl

U kunt Sanne de Ree, diëtist en
voedingskundige bereiken middels:
Telefoon : 06-30375766
Email : info@sannederee-dietist.nl

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

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
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KAPSALON

ELLY

Maandmenu
December

Spinaziesoep met gerookte zalm

Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

***

Tel. 0516-491203

Varkens procureur tournedos
met stroganoffsaus
of
Gevulde kipdijfilet met
bosui, cranberry en bospaddenstoelen
omwikkeld met ontbijtspek, geserveerd met rode wijnsaus
***
Ambachtelijk appeltaartje
met vanillesaus en ijs en slagroom

Bij Stap es in. Herenweg 66 Donkerbroek.
0516-491232

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

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

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

&

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

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

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

www.vogelzangtentverhuur.nl

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

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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OEDS DE JONG MACHINES
OEDS DE JONG

Mobiel: +31(0)6-11358064

Voor nieuw-, Verbouw
en renoVatie

‘t West 30
8435 VN Donkerbroek (NL)

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

Tel/fax: +31(0)516-463270
E-mail : info@oedsdejong.nl

WWW.OEDSDEJONG.NL

Voor al uw:
MEESTER GEERTSWEI 1, WIJNJEWOUDE

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

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

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

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

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

OP ’E HICHTE - DORPSKRANT DONKERBROEK

KORFBAL

OPGERICHT

Helden met sokken
Nog meer helden
De proppers zijn verruild voor de
gympies. Het groene gras met de
witte linten is verruild voor de
groene elastische kunststof en/of
houten sportvloeren met zwarte lijnen. Ofterwijl de zaalcompetitie is
begonnen.
De 1e 2 speelronden zijn ondertussen geweest. De D1 start super
met 2 gespeeld, 2 gewonnen. (het
kampioenschap op het veld geeft
ze wellicht vleugels). De D2 heeft 2
gespeeld 1 gewonnen. De C1 heeft
1 punt verzameld uit 2 wedstrijden.
De E1 en F1 hebben nog geen punten binnen geharkt. Voor de F1 is
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dat niet verwonderlijk, want ze hebben nl. nog niet gespeeld.
Volgende maand de tussenstanden
keurig gesorteerd, gefrankeerd en
op een rij gezet.
Want ………
Drie-en-een-halve-meter in the mix:
Bij de senioren 1 wordt een nieuwigheidje ingevoerd. De bezoekers
van wedstrijden van de senioren 1
van LDODK of DOS’46 of vroeger
bijvoorbeeld Drachten kennen het:
de teampresentaties voor aanvang
wedstrijd. We stellen aan u voor …..
Dit werd bij de eerste thuiswedstrijd
van Donkerbroek/VZK 1 tegen De
Pein 1 op zondag 19 november jl.

ook uitgevoerd. Een primeur.
En dat niet alleen. De jonkies
mogen ook aan het handje van hun
favoriete speler mee de arena in !!!!
En dat was genieten (na de zenuwen). De grote eer was aan de E1
van Donkerbroek. Geen woorden,
maar foto’s!!! (op de foto’s ontbreekt
de jarige Sylvia Dam)((van E1)).
(((Janneke van der Meulen ontbreekt ook)))((((maar die was niet
jarig)))).
Senioren 3
De senioren 3 zijn in deze zaalcompetitie hun seizoen gestart (dus
veldcompetitie overgeslagen).
De thuiswedstrijd tegen Forward 1
uit Steggerda werd met 14-9 gewonnen. Er waren maar liefs 3 doelpunten van ‘onze secretaris’ Reintjan

Postma. En da’s een record voor de
beste man!
Website
Voor alle kampioensfoto’s, algemene info en rangen en standen en
wat meer naar www.korfbaldonkerbroek.nl (voor iedereen, van alle
rangen en standen, #METOO).
Facebookpagina
In de lucht : De Facebookpagina
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroekafdeling-korfbal. Nog sneller info de
wijde wereld in. Like. Delen !!!

Korfbaljarigen
in december
08-12 Tjalling Kaastra
11-12 Haije Nicolaij
16-12 Jort Boonstra
21-12 Anke Nynke Rooks
22-12 Geeske Oosterloo

Ook erg mooi : Heel veel foto’s
van
de
kampioenswedstrijd
Donkerbroek C1 – VZK C1 van
14-10-2017 gemaakt door beppe
Ekkels: https://photos.app.goo.gl/
Y7sguouDVVpSSnR42
Op naar de Kerst . . .

Teampresentatie met E1 op 19 november 2017

Uw gazon

best ook voor dat het gazon zoveel
als mogelijk vrijgemaakt wordt
van afgevallen bladeren.

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.

Mos vanaf het begin van de lente
aanpakken
Er zijn verschillende mogelijkheden om jouw gazon te ontmossen.
Bij het mesten in het voorjaar kan
je er in de eerste plaats al voor
zorgen dat je een meststof met
een mosbestrijder te gebruiken.
Dit zorgt ervoor dat het gras van
in het begin alvast de meeste kansen krijgt.
Hieronder beschrijven we enkele
mogelijkheden om het mos te
bestrijden.

Ontmossen en
mos voorkomen
Het is een van de meest gekende
kwaaltjes van het gazon: Mos !
Gazonmossen groeien vaak zeer
dicht tegen de bodem en worden
bijgevolg niet meegenomen door
de grasmaaier. Indien je uw gazon
onvoldoende aandacht schenkt,
zal het mos naar verloop van tijd
het gras volledig verdringen. Dan
heb je wel nog steeds een groen
perk, maar weinig tot geen gras
meer.
Oorzaken van mos in het gazon
Mos in uw gazon ontstaat waar
het gras onvoldoende dens is en
waar er gedurende een bepaalde
periode een teveel aan vocht is.
Hoe beter de opname van het
water in de grond en hoe minder
licht het mos krijgt, hoe moeilijker het er zal doorkomen en zich
zal verspreiden. De grond luchtig
houden door het gazon te kalken
en het licht beperken door het
gras niet te kort af te maaien is
dus de boodschap !
Je kan het eigenlijk zo bekijken:
Gras en mos leven in competitie
met elkaar. Alles wat je doet om
het gras zoveel mogelijk kansen te
geven zal tevens ten goede komen
aan het bestrijden van mos. Je
doet er dus ook goed aan het
gazon zo goed mogelijk te voeden
door bijvoorbeeld het gazon te
bemesten.
In de herfst of winter zorg je er

Biologisch ontmossen
Er bestaan biologische ontmosmeststoffen die ervoor zorgen dat
het mos geleidelijk aan vanzelf
wegebt. Zo zorg je ervoor dat je
niet meer hoef te verticuteren
en bezorg je het gras tegelijk wat
extra voeding.
Dergelijke ontmossers zijn te verkrijgen bij in de meeste tuincenters.
Verticuteren
Verticuteren wil zeggen dat je
de grondlaag waar de mossen en
onkruid zich hebben genesteld
openbreekt en tegelijk deze mossen en onkruiden verwijderd.
Verticuteren doet deugd aan het
gazon omdat het verstikkende
effect van de mossen ongedaan
wordt gemaakt en er terug meer
plaats komt om extra gras te laten
groeien. Hoe meer gras, hoe minder mos…
Verticuteren kan je ofwel handmatig (met een verticuteerhark)
of machinaal.
Bij het verticuteren wordt er een
hoop afval gegenereerd, afhankelijk van hoeveel mos je staan hebt.
Je kan deze met een brede hark
opharken en weg doen.
Nadat alle mos opgeharkt is, kan
je best terug wat bemesten en

kan je eventueel nog wat extra
gras bijzaaien op de plaatsen waar
weinig gras staat. Heb je volledig
kale plekken in het gras, dan lees
je hier meer over hoe je deze kale
plekken in het gazon kan aanpakken.
Het gazon verluchten
Nadat jouw gazon onkruidvrij is,
doe je er goed aan tijdig het gras
te verluchten, los van het kalken. Dat kan je doen door om de
20cm een riek in het gras steken
(minstens 10cm diep) en deze en
wat weer te wiebelen. Als je dit
eenmaal in het voorjaar doet, geef
je het gras maximale kansen om
te groeien en het mos te overheersen!
Ontmossen met ijzersulfaat
Ontmossen met behulp van ijzersulfaat raden we af. Alhoewel het
effectief is op het kapotmaken
van het mos, heeft het ook een
nefaste impact op het milieu.
Het sulfaat is giftig en irriterend
voor mens en dier. Zo doden ze
bijvoorbeeld ook de wormen en
andere organismen in het gras.
Deze zijn belangrijk voor de goede
afvoer van water. Zonder hen gaat
het gras minder goed groeien en
krijgt mos des te meer kans om er
terug door te komen.
Verticuteren in de herfst
Indien je in de lente nog niet
al jouw mos weggekregen hebt,
kan je in de herfst (midden/eind
september) nogmaals verticuteren. Zorg steeds voor een goede
bemesting achteraf zodat het
gras een goeie scheut kan krijgen
en minder plaats laat voor mos.
Om diezelfde reden verticuteer
je best niet diep in de herfst, wil
je het gras nog kans geven om te
groeien
Gertjan Hilarius,
Buursterlaan 32, 0657869921
www.gazonbemesting.nl

Programma
korfbal
t/m 23 december 2017
(Wijzigingen
voorbehouden

=Zaterdag 25 november:
Noordenveld C2 - Donkerbroek C1
Invicta D3 - Donkerbroek D1
Donkerbroek D2 – TFS D2
Donkerbroek E1 – DTL E2
Flamingo’s F2 - Donkerbroek F1

11.00 uur
13.10 uur
14.55 uur
14.00 uur
09.00 uur

Zondag 26 november:
Donkerbroek/VZK 3 – Koru 3
Donkerbroek/VZK 2 – W.Handich/DOW
Donkerbroek/VZK 1 – Koru 1

12.10 uur
13.20 uur
14.30 uur

Vrijdag 1 december:
Lintjo 3 - Donkerbroek/VZK 2

20.00 uur

Zaterdag 2 december:
Donkerbroek C1 – De Granaet C2
Donkerbroek D1 – DOW D1
Udiros D2 – Donkerbroek D2
Boelenslaan F1 – Donkerbroek F1
M.Voorwaarts 2 - Donkerbroek/VZK 3

16.00 uur
15.00 uur
09.45 uur
09.30 uur
19.00 uur

Zondag 3 december:
Roreko 1 - Donkerbroek/VZK 1

14.30 uur

Zaterdag 9 december:
Frigro D1 - Donkerbroek D1
Donkerbroek D2 – ODIS D1
OKO/BIES E1 - Donkerbroek E1
Donkerbroek F1 – Boelenslaan F1
Zondag 10 december:
Donkerbroek/VZK 3 – DOS’46/Meko 7
Donkerbroek/VZK 2 – OKO/BIES 4
Donkerbroek/VZK 1 – OKO/BIES 1

11.00 uur
16.00 uur
11.00 uur
16.00 uur
12.10 uur
13.20 uur
14.30 uur

Zaterdag 16 december:
Donkerbroek C1 – OKO/BIES C2
Donkerbroek D1 – Frigro D1
Wordt Kwiek D4 – Donkerbroek D2
Donkerbroek E1 – Rodenburg E1
Donkerbroek F1 – Sparta (Ze) F1

15.50 uur
14.50 uur
09.00 uur
13.50 uur
13.50 uur

Zaterdag 23 december:
DOS’46 D3 – Donkerbroek D2

10.00 uur
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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
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lende
verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

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.
TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

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

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!

