Dorpskrant Donkerbroek - 27e jaargang, nr. 4 - april 2019

Oplage: 1000 ex.

Paaseieren zoeken op de Buursterlaan
Eindelijk was het dan zover voor de jongste telgen van de
Buursterlaan. Het is Pasen! En wat doe je dan met Pasen…
eieren zoeken natuurlijk. Dat is wat de buurtvereniging van de
Buursterlaan had georganiseerd voor jongste kinderen in de
straat.
Er lagen ruim 200 paaseieren verstopt op het veldje, voor in de tuinen en langs het schelpenpad bij
de moestuintjes. De gehele straat
was uitgenodigd om hiervan getuige
te zijn en om samen met elkaar
om 10.45 even gezellig een kopje
koffie of thee te komen drinken
met een lekkere plak cake. Voor de
kinderen was er uiteraard lekkere
ranja verzorgd. De voorzitter van
de buurtvereniging heette iedereen
van harte welkom en overhandigde
de 13 aanwezige kinderen een paasmandje met daarin een groot verassing ei.
Toen mochten alle kinderen beginnen met het zoeken naar de ruim
200 chocolade eitjes die overal
waren verstopt. Alle kinderen genoten en vonden het prachtig om
samen met elkaar de paaseieren te
zoeken en uiteindelijk te vinden.
Uiteraard werd er soms even geholpen door een van de ouders. Na
bijna driekwartier met volle overgave te hebben gezocht, waren alle
paaseieren door de kinderen van de
Buursterlaan gevonden. Om alles
eerlijk te houden en leuk te laten

verlopen voor iedereen, is er voor
gekozen om alle ingezamelde eitjes
op een grote hoop te gooien. De kinderen hielpen druk mee met het tellen van alle gevonden eitjes en werden daarna eerlijk onderverdeeld
onder de 13 kinderen. Daarna werd
er nog even gezellig bij gekletst
onder het genot van een kop koffie
of thee. Rond 12.15 kreeg iedereen
trek en gingen alle ouders en kinderen (met een mooi gevuld mandje
met chocolade eieren) weer naar
huis. Het was dus een zeer geslaagde ochtend tijdens tweede Paasdag
op de Buursterlaan in Donkerbroek
en zeker voor herhaling vatbaar.
Jeroen van Dijk

Vrouwen op Weg maken paasstukjes
Deze laatste avond van het seizoen werd ook weer door onze
voorzitter Martha Veenstra geopend met een welkom aan ons
allen en in het bijzonder aan Daniëlle Hekman, die ons deze
avond zal leren hoe een Biedermeier te maken.
Martha ging ons voor in gebed en
we zongen “In de bloembol schuilt
de krokus”. Zij las het verhaal van
de gebarsten emmer, waaruit bleek
dat ook beschadigd gereedschap
kan dienen om iets moois te laten
ontstaan. Na het huishoudelijk

gedeelte was er eerst koffie. Na de
koffie kreeg Daniëlle het woord. Ze
legde uit wat de bedoeling was: De
vorm Biedermeier is vooral rond,
in omtrek maar ook in de hoogte,
als een bolletje. Zij liet zien hoe je
die bolvorm creëert. Eerst aan de

onderkant maar ook in de hoogte
door een ijkpunt te plaatsen waaraan je de rest afmeet. Als de basis
met klimop bedekt is, worden de
bloemen er tussengevoegd. Het
mooiste is als het niet overdadig
met één soort is vol gestoken.
Daniëlle had voor ons allemaal
materiaal genoeg meegenomen: de
basis: een schaaltje met
oase, klimop voor de
opvulling, rozen,

gagel, zuidenwindlelies en wie er
een touch van Pasen aan wilde toevoegen kon ook nog kwarteleitjes en
veertjes er tussen steken. Het werd
al snel een drukte van belang, ieder
een was vol enthousiasme bezig
om er een mooi bloemstuk van te
maken. Eigenlijk was er geen tijd
voor een tweede kop koffie, maar we
namen er toch even pauze voor. Al
snel waren we allemaal weer bezig
met onze creatie. Daniëlle had
het goed georganiseerd.

Daniëlle
had het goed
georganiseerd
!!!

Er was ruim voldoende klimop
en zij deelde de bloemen rond
zodat er voor iedereen genoeg
was. Na een uurtje bezig zijn,
stond er voor een ieder een prachtig
bloemstukje op de tafel. En ook al
waren de ingrediënten voor iedereen gelijk, ze waren toch ook allemaal verschillend. Na met elkaar
de overgebleven takjes en bladeren
opgeruimd te hebben ging Daniëlle
nog even met een bus bladglans
erbij langs zodat het resultaat nog
mooier werd. Iedereen was erg
tevreden over het resultaat.
Martha bedankte Daniëlle voor de
mooie avond en besloot de avond
met het lezen van het stukje
“Opstaan” van Oepke Noordman.
Hierna wenste zij ons allemaal:
goede Paasdagen, een mooie zomer
en wel thuis!.

4 en 5 mei
In vrijheid kiezen
Elk jaar heeft het Nationaal
Comité een thema rondom 4 en
5 mei.
Dit jaar is het thema “In vrijheid
kiezen”. Met dit thema sluit het 4
en 5 mei comité aan bij de viering
van 100 jaar algemeen kiesrecht.
Dit jaar is eveneens het jaar van
de Provinciale en Europese verkiezingen. Dat we stil staan bij de
waarde van onze vrije, democratische rechtstaat. In de jaren 19401945 werd onze vrijheid en democratie buiten werking gesteld.
Dus reden om met ons allen stil
te staan bij de verantwoordelijkheid die we allemaal hebben om
de rechtsstaat en de vrijheden
die we daarbinnen genieten, te
waarborgen. Vanuit de vrijheid
van nu kunnen we terugkijken
op de onvrijheid van toen. We
kunnen en mogen kiezen en dat
schept een verantwoordelijkheid
om de vrijheid te beschermen en
te koesteren.
En natuurlijk gaat het niet alleen
om het kiesrecht. In Nederland
mogen we elke dag weer binnen
de regels van de wet doen en
laten wat we willen. We mogen
over alles en iedereen een mening
hebben. Keuzes mogen we zelf
maken. Echter wat vrijheid voor
de één is, is onvrijheid voor een
ander. We hebben verantwoordelijkheid te nemen. Keuzevrijheid
heeft ook morele, juridische en
ethische grenzen.
Hoe gaan we met elkaar om? Wat
doen we met onze ontevredenheid? Hoe gaan we om met onze
medelanders die gevlucht zijn
naar ons land? Waarom worden
de verschillen tussen rijk en arm
steeds groter en groter? Als we
kijken naar de landelijke politiek
dan wordt er steeds meer op de
persoon gespeeld. De media doen
mee aan het opkloppen van de verschillen. Hoe meer je schreeuwt,
des te groter de aandacht. Als
we straks voor de Europese verkiezingen mogen stemmen, kies
dan niet uit ontevredenheid maar
denk aan de vrijheid waarin we
leven.
Op 4 mei lopen we de Stille
Tocht in Donkerbroek en staan
we 2 minuten stil bij iedereen
die gevallen is voor de vrijheid.
En 5 mei mogen we onze vrijheid vieren. Juist hier bij stil
te staan in een samenleving die
verhard, individualistischer en
onverdraagzamer wordt, is vrijheid een groot goed. Laten we
daar allemaal een steentje aan
bijdragen.
De klokkenluider
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FAMILIEBERICHTEN

Kopenhagen stond gepland
We zouden je herstel en het leven vieren...

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

Lieve Gerrie
We zullen je zó missen!

Bij de Heer ben ik veilig, bij Hem vind ik rust.
Bij de Heer ben ik veilig, bij Hem vind ik rust.
Ik hoef niet bang te zijn, op U vertrouw ik.
Ik hoef niet bang te zijn, op U vertrouw ik.

Wilfred, Wim, Ammie, Joanna,
Johanna,Ate
Ateen
enAlbert,
Albert,
we hebben veel bewondering voor jullie.

De freondintsjes,
Jeanette, Jannet, Linda, Ina, Sjoukje en Roelie

Psalm 91 (BGT)
Psalm 91 (BGT)

Noait
mear tegearre
tegearre ite,
ite, noait
noait mear
mear
Noait mear
mear krûpkes
krûpkes jaan,
jaan, noait
noait mear
tegearre
prate,
noait
mear
tûtsjes
jaan
of
krije,
noait
mear
tegearre prate, noait mear tûtsjes jaan of krije, noait mear
tegearre
noait mear
mear …
…
tegearre telefyzje
telefyzje sjen,
sjen, noait

Donkerbroek, 17 april 2019

Stil en verdrietig zijn wij door het overlijden van
onze lieve buurvrouw

Gerrie de Jager – Duursma
Wij wensen Wilfred, Wim, Ammie, Joanna,
Ate en Albert veel strekte en kracht toe met dit
grote verlies.
Buurtgenoten ’t Herenleger
Donkerbroek, 17 april 2019

"Voor altijd in ons hart"
Lange
wy tsjin
tsjin de
de berg
berg op
op klimme
klimme
Lange tiid
tiid hiene
hiene wy
wy tocht
tocht dat
dat wy
soenen,
mar
it
minste
nijs
hold
yn
dat
mem
soenen, mar it minste nijs hold yn dat mem
no
hinne droegen
droegen wurden
wurden moat.
moat.
no troch
troch God
God sels
sels oer
oer de
de berg
berg hinne

Gerrie de Jager-Duursma
Jouw buurvriendinnen:
Roelie
Marieke
Pietie

Yn
de Here,
Here, hat
hat myn
myn frou
frou
Yn itit folste
folste fertrouwen
fertrouwen op
op de
en
ús
mem
ús
loslitte
moatten
en ús mem ús loslitte moatten

I
I 19
19 oktober
oktober 1973
1973
Drachten
Drachten

U 17
17 april
april 2019
2019
U

Tot ons grote verdriet hebben we afscheid moeten nemen van

Gerrie de Jager-Duursma

Donkerbroek
Donkerbroek

33 desimber
1993
desimber 1993
Wy
striidlust
Wy bewûnderje mem om har leauwen en har striidlust
Wilfred
Wim
Ammie
Joanna
Ate
Albert

Gerrie is de lieve vrouw van onze ouderlingkerkrentmeester Wilfred de Jager.
Een jaar lang hebben we meegeleefd en meegehoopt met Gerrie, Wilfred en hun kinderen dat de
betere tijd weer zou aanbreken.
Wij vertrouwen erop dat Gerrie bij onze en haar
Heer rust gevonden heeft.
De lege plek die Gerrie achterlaat wordt door
velen gevoeld.
Wij wensen Wilfred, Wim, Ammie, Joanna, Ate en
Albert veel sterkte en Gods nabijheid toe.
Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Herenweg
Herenweg 49, 8435 WP Donkerbroek
De
De begrafenis
begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

UW KOPIJ IN DE KRANT
EN OP DE DORPSSITE?

DRAAGT
ELKANDERS
LASTEN

Onze lieve "buurvriendin"

Mem
de pine.
pine.
Mem is
is foarby
foarby de
Mar
wat
fine
wy
it
slim
dat
wy
mem
loslitte moatte.
moatte.
Mar wat fine wy it slim dat wy mem loslitte

Gerrie de Jager-Duursma

UITVAARTVERENIGING

Donkerbroek, 17 april 2019
Stuur dit dan naar beide redacties!

dorpskrant.opehichte@gmail.com | donkerbroek@gmail.com

dorpsbelang Donkerbroek

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, e-mail: secr.del@gmail.com

Bode:
Mw. Erna Jansen
Tel. 0512-539898, mob. 06-30389594
Voorzitter:
Secretaris:

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

BROEKJES
Geboortekaartje nodig? Of een
trouwkaart,
jubileumkaart,
verhuiskaart? BVK grafisch
vormgever heeft heel veel keus.
Kom gerust een keer langs op
Mr. Jongebloedstrat 1 in Haulerwijk, tel. 06-20060378 of kijk
alvast op www.bvkvormgever.nl
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Opgericht 13 december 1910

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

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

 Overgewicht
 Ondergewicht / ondervoeding
 Diabetes
 Hoge Bloeddruk
 Te veel cholesterol
 COPD

VERKRIJGBAAR BIJ:

 Hart- en vaatziekten
 Zwangerschapswens

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

Maak nu een afspraak:

06 - 303 757 66

 Voedsel allergie en –intoleranties
 Maag- en darmklachten
 Suppletie advies

ouperus
C
Autoverhuur

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

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

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

Colofon
Uitgever:

Stichting Dorpskrant Donkerbroek

E-mail:

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte

Info advertenties:

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

de kerkenraad de gemeentevergadering heeft gehoord, neemt de kerkenraad een definitief besluit.

Eind januari heeft zich bij de kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Donkerbroek-Haule een belangstellende uit ons
dorp gemeld met de vraag of het misschien mogelijk was de
Laurenstsjerke te kopen.

De
Protestantse
Gemeente
Donkerbroek-Haule heeft evenals andere kerkelijke gemeenten
te maken met een teruggang in
leden en financiële inkomsten. De
gemeente heeft onder andere overwegingen te maken wat te doen
met haar kerken. De gemeente
beschikt over drie kerkgebouwen
en een verenigingsgebouw namelijk de Dorpskerk in Haule en de
Laurenstsjerke en de Sintrumtsjerke
met Pro Rege in Donkerbroek.
Daarnaast is de Protestantse
Gemeente Donkerbroek-Haule eigenaar en beheerder van 3 begraafplaatsen.

Deze belangstelling/vraag kwam
geheel onverwacht. Eind maart zijn
de leden van de kerkelijke gemeente, tijdens een extra gemeenteavond
op de hoogte gebracht van de interesse van Bouwkundig bureau Jorrit
Kok in de kerk. De leden hebben
in tafelgesprekken hun mening
mogen geven, en hebben de kerkenraad verzocht om breder onderzoek te doen. Inmiddels heeft zich
een tweede geïnteresseerde partij,

met als contactpersonen de heer
en mevrouw Ramkema uit ons
dorp, gemeld. De kerkenraad en
het College van Kerkrentmeesters
hebben Gerrit Kolkman, rentmeester van het Kantoor Kerkelijke
Goederen, opdracht gegeven om
het onderzoek naar de mogelijke
verkoop van de Laurenstsjerke te
begeleiden. Over een paar maanden moeten er concrete plannen
zijn van de partijen die geïnteres-

seerd zijn en zal onderzocht zijn
of Stichting Alde Fryske Tsjerken
eventueel ook interesse heeft en zo
ja onder welke condities.
De kerkenraad heeft verder nog
geen enkele beslissing genomen.
Het College van Kerkrentmeesters
zal over een aantal maanden naar
aanleiding van de mogelijke plannen, biedingen en beschikbare
informatie advies uitbrengen aan de
kerkenraad. Deze neemt vervolgens
een voorgenomen besluit en legt dit
voor aan de leden van de Protestantse
Gemeente Donkerbroek-Haule.
Hiervoor wordt een extra gemeentevergadering uitgeschreven. Nadat

Burgemeester opent Landgoed “De Cuynder”
multifunctionele woonkeuken waar
kan worden gekookt, lekker samen
eten, waar iets gevierd en waar vergaderd kan worden. Binnen is er
plek voor maar liefst 50 personen
en op een heerlijke zomerdag is er
buiten ruimte genoeg op het erf om
zich prima te kunnen vermaken.

De volgende krant
verschijnt op of rond
31 mei 2019
Kopij inleveren kan t/m
26 mei 2019
Bezorging:

Leo is nog heel druk in de weer
om de laatste loodjes te leggen aan
de Bed & breakfast en het atelier
wat zich bovenin het Cuynderhuys
bevindt. Er zijn twee 2-persoonskamers ingericht, een badkamer met
toilet en een kleine keuken waar
de gasten zelf een kopje koffie of
thee kunnen zetten. Beneden in de
“kokerij” wordt de oogst uit eigen
tuin verwerkt tot sap, siroop, jam
chutney, olie, zalf, thee, kruidenmengsels en nog veel meer. Deze
zelfgemaakte producten worden
verkocht in hun eigen winkeltje.

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

Inleveren kopij:

Digitale kopij kunt u aanleveren
tot en met zondag 26 mei 2019 op
het volgende mailadres:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

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

Affiche/poster:

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

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

wat geplaatst wordt.

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

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

Bel Dokterswacht Friesland
0900 112 7 112

april 2019

Zaterdag 13 april was het dan eindelijk zo ver. Even na half
twaalf opende burgemeester Sietse Dijkstra uit Donkerbroek
officieel Landgoed “De Cuynder”. Onder flinke belangstelling
trok onze burgemeester een doek van een paaltje met daarop
een bord “Opengesteld Particulier Eigendom. Vrij wandelen op
wegen en paden. Toegang van zonsopgang tot zonsondergang”,
ten teken dat landgoed “De Cuynder” vanaf dat moment is
opengesteld voor alle publiek.
Het meer dan schitterende landgoed in ons zo mooie Donkerbroek
wordt gerund door Marike en Leo
de Wolf. Marike was voordat ze
samen met Leo het landgoed kochten leerkracht op een basisschool en
Leo is een gedreven bedrijfsjurist.
Samen hadden ze een droom om
met minder stress weer dichterbij
de natuur te komen en meer te
gaan waarderen wat de natuur ons
allen heeft gegeven en nog steeds
geeft, wat verder weg van deze zogenaamde “wegwerp maatschappij”,
geen kunstmest en pesticiden, maar
weer helemaal terug naar de basics
als voor de tweede wereld oorlog.
Eerlijk en schoon eten zonder alle
kunstmatige stoffen die tegenwoordig in bijna al ons voedsel worden
gebruikt. Ook wordt er gekeken
naar alle mogelijkheden om spullen
en materialen her te gebruiken.
Marike: ”zonde dat tegenwoordig
alles zo snel wordt weggegooid. Er
zijn nog zo veel gebruikte materiLaalen en artikelen die gewoon
een tweede leven verdienen”. Om
hiervan een voorbeeld te geven, is
dat ze de volledige vloer van de
bed & breakfast hebben gekocht via
marktplaats. En zo zijn er binnen
landgoed “De Cuynder” nog vele
andere voorbeelden te benoemen…
Maar omdat het vanaf nu toch voor
ons allemaal toegankelijk is, zou ik

de lezers toch zeker willen aanraden
om er zelf eens een kijkje te gaan
nemen.
Dat de droom van Leo en Marike
is uitgekomen, mag duidelijk zijn.
Maar ze hebben de visie en de hoop
dit samen met andere mensen te
willen delen. Ze vinden het belangrijk dat er aandacht is voor elkaar,
dat mensen zich thuis voelen, dat
iedereen op het erf tot rust kan
komen, zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. Het is mij duidelijk
geworden dat ze “De Cuynder” niet
hebben gekocht vanuit winstbejag
en er een gigantische onderneming
van te willen maken. Het spreekt
voor zich dat iedere onderneming in
ieder geval haar kosten moet kunnen betalen om hetgeen wat er nu
staat verder voort te kunnen zetten
en verder uit te bouwen. Sterker
nog, Leo is zelfs weer begonnen met
het uitvoeren van zijn professie als
bedrijfsjurist. Er is daarom zeker
behoefte aan wat extra hulp op vrijwillige basis. Op dit moment zijn er
5 vrijwilligers die een dag of dagdeel
mee helpen om het fantastische
landgoed levendig te houden. Maar
er is nog veel werk te verzetten op
het landgoed en er is dan ook zeker
ruimte voor meer vrijwilligers die
het leuk vinden om op “De Cuynder”
mee te helpen en daarbij veel kunnen leren over wat je allemaal met

en van natuurlijke producten kunt
maken. Hierbij kunt u denken aan
het onderhouden van de tuinen in
de breedste zin, het kweken van
nieuwe kruiden en gewassen, hout
bewerking, creatief dingen maken
van natuurlijke materialen of lekker
meehelpen in de mooie grote leef
keuken die Marike en Leo daar hebben. Kortom er is genoeg te doen
en voor ieder wat wils op ieder zijn/
haar eigen tempo en mogelijkheden. Verder is er op het landgoed/
duurzame erf een mini-camping
van maximaal 15 standplaatsen tussen de pijnbomen voor caravan,
camper of tent met allemaal hen
eigen stroomvoorziening.
Het is ook mogelijk om het sfeervolle Cuynderhuys te huren op basis
van zelf-catering, maar er kan ook
gebruiken worden gemaakt van de
diensten van de “kokerij”. Er is een

Voor wie nieuwsgierig is naar het
zelf maken van verzorgingsproducten, werken met (on)kruiden en
eetbare bloemen uit het bos en
de tuin, (buiten)koken, bakken en
bewust “groen” leven is er keuze uit
verschillende workshops.
Op de tuinderij worden er groenten,
kruiden, fruit en noten gekweekt
van oude rassen en gewassen die
een lange geschiedenis kennen.
Naast appels, stoofperen, bramen
en bessen oogsten Marike en Leo
ook kwee-appels en pijnboompitten.
Ze werken uitsluitend met mest en
compost. Er worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. Kortom
het is een waar paradijs met vele
mogelijkheden waar menig vogel,
insect, amfibie, (roof)dier en mens
goed za kunnen vertoeven.
Mocht u meer willen weten over
Marike, Leo en hun schitterende
landgoed. Ga dan gerust een langs
op ’t Hoogezand 3 te Donkerbroek
of neem eens een kijkje op de website: www.decuynder.nl
Jeroen van Dijk

DORPSAGENDA
APRIL
27 10:00-12:30 Dorpshuis: Kindervrijmarkt
Café Donkerbroek: DJ Appie
MEI
11 Garage Sale Donkerbroek
15 15:30 Vaart Oostzijde Onthulling naambord draaibrug
16:00 Opening Outdoor Fitness
19 Actief Donkerbroek: Gezinswandeltocht
12:45-13:30 Kaboutervoetbal
23 Pro-rege: Stembureau Europese verkiezingen
14:30-16:00 Pro-rege: Inloopmiddag spelletjes

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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Dames en Heren kapper
Haarkleur-specialist
Balayage
Kleurcorrecties
Make-up
Schapendrift 6A, 8435WK Donkerbroek 0516491550

Kijk voor onze openingstijden en
het maken van een afspraak op

iTOVi-bodyscan
Aroma therapie
Raindrop massage
Essentiële oliën
van Young Living

www.dekappersjop.nl
0516491550

&

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie
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

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

prdejong.nl

Vakmanschap met passie

WIJ METEN WAT
U WILT WETEN

Bovenweg 10, 8435 VT Donkerbroek
www.timmermanslandmeetkunde.nl

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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4 mei herdenking 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 zaterdag
4 mei 2019.
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.
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
te volgen.
Om 19.45 uur zal een ieder kunnen
deelnemen aan een “stille tocht” die
zal aanvangen bij de Posthuisweg
en zal eindigen bij het monument
op de begraafplaats ter nagedachtenis aan de gevallenen in het algemeen en van de niet uit Duitsland
teruggekeerde dorpsgenoot Luite
Middendorp in het bijzonder.

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.

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 5 mei
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: afscheid/bevestiging ambtsdrager, koffiedrinken

Zondag 26 mei
9.30 uur: mw. ds. L. Knossen,
Oosterwolde
Bijzonderheden: geen

Zondag 12 mei
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: moederdag

Zondag 30 mei
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Hemelvaartsdag,
dienst in Dorpskerk, Haule

Zondag 19 mei
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen

Op de begraafplaats zal een krans
worden gelegd bij het monument.
Ook u wordt in de gelegenheid
gesteld bloemen te leggen.
4 mei commissie

Buitenspeeldag Donkerbroek

Zondag 2 juni
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: koffiedrinken

Tsjerkeproat
De boodschap van een krokus
Het was op een vrijdagmorgen. We stonden in een dorp voor de kerk.
Straks zou de dienst zijn om samen afscheid te nemen van onze
geliefde.
Toen we in de zon stonden, zag ik dat het veld met krokussen -links
van de kerk- nog gehuld was in de schaduw.
En wat viel me op?
Al die krokussen hadden hun kopjes nog dicht.
Van al die honderden was nog elk kopje gesloten.
Nadat we terug kwamen van de graflegging stond de volle warme gloed
van de zon al die honderden krokussen te verwarmen.
En wat viel me op?
Al die kopjes waren door die warme gloed open gegaan en lieten hun
hartjes zien. Even puur als kwetsbaar stonden ze daar. Elk van die
honderden krokussen.
In al haar kleinheid stond elke krokus daar groots te wezen.
Wat een opstanding en opstandigheid!, dacht ik.
In een wereld die soms zo op zijn fundamenten staat te schudden,
houdt elke krokus mij de boodschap van Pasen voor.
Waar we elkaar in de kou zetten, sluiten harten zich voor elkaar.
Verpietert elk mens. Is er alleen maar verdriet en zwartgalligheid.
Staan we met de ruggen naar elkaar gekeerd en bouwen we niks samen
op.
Maar waar we elkaar beschijnen met onze warmte, gaan koude harten
open. Daar worden mensen op het mooist mens. Daar woont in al ons
verdriet en in alle tegenslag ook de hoop, ook de kracht om op te staan
en door te gaan.
Ons dorp Donkerbroek kent de laatste jaren veel verdriet. Gelukkig dat
we ons klein genoeg kunnen maken om de ander in onze warmte te
doen delen. Klein genoeg om daar juist groots in de zijn.
Die kracht – we houden elkaar vast en we staan om elkaar heen – die
kracht zet ons op onze benen.
Kijk naar de kleine krokus en volg dat als voorbeeld.
Ik wens ons allen de kracht toe elkaar vast te houden.

Op maandagmiddag 3 juni 2019 staat voor Donkerbroek voor
de 3e keer de buitenspeeldag op de agenda.
Ongedwongen met elkaar spelen en
ontdekken. Glijden, schommelen,
scheppen, schminken, stoepkrijten,
skippyballen, touwtrekken, timmeren en nog een paar verrassingen
zijn in de maak.
Begin februari van dit jaar geschreven naar 2 grote/ belangrijke
sponsors namelijk HD Tentfeest
die inmiddels al een mooi bedrag

heeft overgemaakt en Dorpsbelang
Donkerbroek heeft toegezegd een
bedrag te geven.
Gelukkig komt het geld van de flessenactie van Coop Boonstra van
afgelopen jaar ook erg goed van pas.
Het huren van speelattributen is
behoorlijk duurder geworden en
omdat ik het dit jaar wil laten klaarzetten en opruimen vraag ik deze
keer om een kleine bijdrage per
kind.

Ik zoek nog naar een aantal vrijwilligers die willen helpen bij het begeleiden en dergelijke. Graag contact op nemen via marjanteijema@
gmail.com of 0640367004.
Maandagmiddag 3 juni 2019 zijn
alle kinderen van 0 tm 12 jaar
uitgenodigd om vanaf plusminus
13.30u tm plusminus 17.00u te
komen spelen op het veldje van de
Meester Brunstingweg in ons dorp.
De gymlessen van deze dag worden
in overleg ook bij de Buitenspeeldag
gehouden.

Nieuws van de Zonnebloem
Data
verschijning
Op ’e Hichte
• 31 mei
• 28 juni
• 27 september
• 25 oktober
• 29 november
• 20 december

De Zonnebloem bestaat dit jaar
70 jaar. Al die tijd staan er steeds
vrijwilligers klaar om mensen met
een beperking, een fijne tijd te
bezorgen.
Wat zou het mooi zijn om dit jubileumjaar een record aantal loten
te verkopen en zo geld in de kas te
ontvangen voor nieuwe activiteiten.
De lotenverkoop van de Zonnebloem
start op 11 april en vanaf deze

datum komen de vrijwilligers in
Haulerwijk, Haule, Waskemeer en
Donkerbroek bij u aan de deur.
Helpt u ons mee om het doel te
bereiken door de loten te kopen? We
rekenen op u!

Collecte Hartstichting brengt
€ 841,10 op in Donkerbroek
17 collectanten haalden geld op
voor oplossingen om ieders hart zo
gezond mogelijk te houden.
De jaarlijkse collecteweek van de
Hartstichting van 7 tot en met
13 april heeft dit jaar [€ 841,10
in Donkerbroek opgeleverd. De

Hartstichting bedankt de collectanten en inwoners van harte voor de
bijdrage. Dankzij de giften werkt de
Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond
mogelijk te houden. Want een
gezond hart is niet vanzelfsprekend.
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eubelstoffeerderij

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

UW ADRES VOOR:
Q
Q
Q
Q
Q

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

Q
Q
Q
Q

Buitenmeubelen
Autostoffering
Leer
Brocante

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

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

www.visser-stoffering.nl

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

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

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Koelkasten

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP
Centrale verwarming
Water & Sanitair
Dak- en Zinkwerk
Gasinstallaties
Zonnepanelen
Onderhoud
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer
0516 - 42 15 10

info@devegt.nl

www.devegt.nl

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

BOONSTRA

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

Veel aanmeldingen voor de Garage Sale
De aanmelding om mee te doen aan de Garage Sale op zaterdag
11 mei lopen lekker. Ik was al blij met de eerste 15 aanmeldingen. Ik denk het zal eerst wel een beetje de kat uit de boom
kijken worden.

maar je hebt geen tijd om hem te
halen of je hebt geen Facebook, dan
mag je mij ook altijd mailen dan
stuur ik je hem via de mail toe.
Ik wil iedereen die mee doet, verkoper maar ook koper, nog wel
even wijzen op de regels en tips.
Deze regels en tips zijn te vinden
in de groep en heb je je aangemeld
via de mail dan heb je deze als pdf
toegestuurd gekregen. Wil jij als
koper ook deze regels en tips en je
hebt geen Facebook? Vraag het mij
via de mail en dan stuur ik je een
pdf terug.
Hier nog even in het kort een paar
regels waar we ons met z’n alle
sowieso aan moeten houden op de
verkoopdag:
- Je mag alleen op je eigen terrein/
grond je spulletjes klaarzetten.
Niet op de stoep, gemeentegrond
of op de openbare weg i.v.m.
hinderen van overige weggebruikers, verkeer en bereikbaarheid
als er een calamiteit is
- Denk om parkeren, kom zoveel
mogelijk op de fiets of lopend
- Veroorzaak geen overlast

Zien wie er mee doet en of er echt
wel animo voor is. Maar inmiddels
zijn er al meer dan 30 aanmeldingen. Dit is boven mijn verwachtingen en ben hier ook enorm blij mee.
Supermooi om te zien dat het toch
wel leeft onder de dorpsgenoten.
Dorpsgenoten die zich nog niet
aangemeld hebben maar toch wel
graag mee willen doen. Je kunt je
nog opgeven tot maandag 29 april.
Heb je Facebook, wordt dan lid
van de Facebookgroep Garage sale
Donkerbroek en meldt je aan onder
het bericht aanmelden. Vermeld in
dit bericht je straatnaam en huis-
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Verder hoop ik op een supermooie
zonnige, leuke en gezellige verkoopdag. Dat er maar veel kopers
mogen komen en dat we goede
zaken kunnen doen. Dat we met
een goed gevoel terug kunnen kijken op deze dag.
“Dit is
Dat we vol goede moed
nummer. Geen Facebook
maar wil je wel graag
boven mijn weer uitkijken naar de
volgende Garage Sale
mee doen. Stuur dan een
verwachtin- die gehouden wordt op
bericht met straatnaam
zaterdag 14 september.
en huisnummer naar:
gen”
Ik ben heb er in ieder
garagesaledonkerbroek@
geval veel zin in. Jullie toch
gmail.com
ook? Ik hoop jullie te zien op
Na de aanmeldperiode ga ik aan de zaterdag 11 mei.
slag om een lijst te maken van alle
deelnemende straten en huisnum- Groetjes Annelies
mers. Voor de potentiële kopers
komt deze lijst in de Facebookgroep Facebook:
te staan en is een week voor de Garage sale Donkerbroek
verkoopdag af te halen bij cafetaria Email:
“Stap es in”. Ben jij een potentiële garagesaledonkerbroek@gmail.com
koper en heb je belang bij zo’n lijst,

Boekenkring Donkerbroek
leken met anderen, wat dan
in het nadeel van onsHet seizoen zelf zou uitvallen. Hoe
kunnen mensen onder
is weer
zulke omstandigheden
afgelopen!
uitgroeien tot de mensen
die ze zijn. De één, een
gerespecteerd en talentvol kunstenaar, de ander volkomen de weg kwijt en eenzaam
tot op het bot en dan een derde vrij
anoniem, onbekend levend. We
proberen ons in te leven en zoeken
naar de oorzaken van deze onbegrijpelijke ontwikkelingen. En
passant komen
de omstandigheden waarin
we zelf zijn
opgegroeid
ook
naar
Ook voor de Boekenkring van de VoW is het
voren en krijseizoen weer afgelopen. We kijken terug op een
gen we steeds
winter vol leesplezier, met uitwisseling van onze
meer respect
voor elkaar.
gedachten over en rondom de boeken die we
Wat is het
gelezen hebben.
veel waard
Wat waren het weer fijne en boeien- geen beeld bij heb- ben. Ten eer- om in een liefdevol huis te mogen
de gesprekken. Elke keer is het weer ste het stadsleven dat al volkomen opgroeien, hoe veel gebrek er aan
een verrassing hoe verschillend we anders is als bij ons op het plat- bezittingen dan ook is. De gesprekde boeken ervaren. En hoe juist teland en dan ook nog de adellijke ken leveren ons inzicht en mensendaardoor de boeiende gesprekken afkomst en de grote beroemdheid kennis op.
ontstaan over de meest uiteenlo- en bekendheid van hun overgrootpende onderwerpen. Neem nu ons vader, ingenieur Lely. Hoe derge- Het is jammer dat het seizoen zo
laatste boek: Harnas van Hansaplast lijke omstandigheden kunnen ont- snel voorbij gaat, maar we kijken
van Charlotte Muttsaers.
aarden in zo’n schrijnend leven, vol al weer uit naar het volgende seizoen. Laat eerst de mooie zomer
Een biografische roman over haar moeite en gemis.
maar komen, daarna gaan wij, in
broer Barend. Je stapt in een volko- Wat zijn wij blij met ons gewone de komende winter, met z’n allen,
men vreemde wereld, met mensen leventje. We mogen zijn wie we zijn weer volop genieten van een nieuw
die in een milieu leven waar wij en worden niet voortdurend verge- leesseizoen.

V R E E MDE
V OG E LS
Langzaam aan begint het hebben van een
tuin, bijna letterlijk, zijn vruchten af te werpen. Er komt weer groen aan de bomen en
struiken en als ik goed naar de bomen kijk, zullen deze vol komen te
hangen met fruit. Zo zie je maar weer dat het wonen in een dorp veel
gezonder kan zijn dan het wonen in een stad. Dat is ook te merken
aan hoe vaak wij uit eten gaan tegenwoordig. Eerder gebeurde dat
regelmatig en dat was dan een combinatie tussen geen zin hebben
om te koken en het gemak van om de hoek allerlei restaurants te
hebben. Maar sinds we in het mooie Donkerbroek wonen gebeurt
dat niet zo vaak meer, net als het thuis laten bezorgen van eten zoals
we eerder al zeiden. Dat zijn al gezonde gevolgen en als je dan al het
harde werken aan het huis en de tuin ook nog meerekend, dan is het
eigenlijk maar goed voor ons dat we naar Donkerbroek zijn verhuisd.
Het enige nadeel dat dit mooie weer met zich mee brengt is het over
heerlijke barbeque seizoen wat weer van start gaat. De stokbroden
zijn weer structureel uitverkocht, je kleren gaan weer stinken en
ieder weiland dat je in kijkt zie je alleen nog maar shoarma en hamburgers lopen. Oftewel de meest geweldige tijd van het jaar. Nou
hebben wij toch één nadeel gevonden van het wonen in Donkerbroek
en dat is, dat je een voorraad vlees in de vriezer moet hebben liggen, want als je spontaan de barbeque wil ontvlammen dan is er
geen slager in het dorp aanwezig. Tuurlijk zal de supermarkt wel
een assortiment hebben, maar sommige stukken vlees kan je alleen
halen bij de slager. Toch gaan wij het barbeque seizoen met goede
zin tegemoed en hopelijk gaat onze lokale Coop ons verassen met
heerlijke stukken barbeque vlees.
En dan nu nog een tip. Er is mij ten oren gekomen dat wanneer
je coop klantenkaart hebt, je korting krijgt op verzekeringen van
Univé. Na een kleine test kan ik dit bevestigen en heb ik sindsdien
7% korting op mijn auto en motor verzekering gekregen. Dus voor
diegenen die een verzekering daar hebben en nog geen klantenkaart
hebben, kan dit een goede tip zijn. Ja wij mede-dorpelingen delen dit
soort tips natuurlijk met elkaar. Heerlijk dit dorp.
Tot volgende maand.

UITNODIGING

ONTHULLING NAAMBORD DRAAIBRUG DONKERBROEK

“Koopmans Welvaartdraai”
Woensdag 15 mei 2019 om 15:30 uur
Vaart Oostzijde, Donkerbroek

De paden op de lanen in...
Zondag 19 mei kunnen de wandelschoenen weer uit de kast gehaald
worden voor de jaarlijkse wandeltocht van Actief Donkerbroek.
Marjan en Anneke zijn een drie tal
leuke routes voor u aan het uitzetten. Er kan gekozen worden voor
de gezinstocht van ongeveer 4 km.
Halverwege de route even uitrusten
bij Anneke die iedereen een lekkere
appel mag aanbieden namens de
COOP. De langere routes zijn nog
volop in ontwikkeling. We proberen 2 routes voor u te maken van
respectievelijk 8 en 12 km. Zoals
gezegd kan hier een kilometertje
bij komen maar net wat de leukste
routes opleveren. Ook hier komt u

onderweg Marjan tegen die een lekker appeltje van Willem Boonstra
mag aanbieden. Starten kan tussen
13.30 tot 15.00 uur bij de Stap Es
In. Bij terugkomst ontvangt iedere deelnemer een lekker softijsje
die beschikbaar wordt gesteld door
Stap Es In en Actief Donkerbroek.
Deelname is gratis. Opgeven is niet
nodig. We hopen op lekker wandel
weer.
Overzicht activiteiten
22/6
Buurten
volleybaltoernooi
5 of 12/7 Suppen
1/9
Familie fietstocht
Outdoorrun datum nog
niet bekend
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!! MEGA PVC AANBIEDING !!
Tot 30 mei krijgt u op alle PVC
vloeren van Viva Floors

15 % korting.
QUALITYPARKET.NL OUDE TRAMWEG 15 DONKERBROEK

Voor al uw:

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

‘t Witte Huis
DONKERBROEK

Dagelijks geopend van 10.00 uur tot 21.00 uur
of op afspraak
keuken open vanaf 11.30 uur
Tel: 0516-491288
reservering@restauranthetwittehuis.nl

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

april 2019

9

Vrouwen op Weg in de mode Linzen-tomatensoep
Martha, onze voorzitter, heette ons allemaal van harte welkom
en in het bijzonder Jantsje Kok van Perron 11, die ons vanavond, de 27e maart 2019 de do’s en don’ts van de mode zal
laten zien en uitleggen.

Wij begonnen met het zingen van
‘in zeven kleuren” een lied toepasselijk op het onderwerp van de avond
maar zeker ook op de toestand in
de wereld van vandaag. De overdenking over ”Het uiterlijk” sloot hier
mooi op aan.
Het huishoudelijk gedeelte bevatte
deze keer naast de gebruikelijke
verslagen ook het voorstel om te
komen tot een informele vereniging. Huishoudelijk reglement en
privacyprotocol werden uitgedeeld.
Een volgende vergadering komen
we daarop terug. De volgende maand
hebben we een bloemschikavond,
door Daniélle Hekman, rondom
Pasen. Daar moet men zich voor
opgeven ivm de benodigde materialen. Ook kon men zich opgeven
voor het reisje naar Stroeve.
Na een korte pauze met natuurlijk
koffie of thee, kreeg Jantsje Kok van
Perron 11 het woord. Zij vertelde
hoe zij 20 jaar geleden in de mode

verzeild raakten en dit nog steeds
met veel plezier doen.
Zoals we allemaal weten veranderd
de mode met de jaren. Wat een
paar jaar geleden nog een merk was
dat fantastisch verkocht, gaat nu
helemaal niet meer. We willen niet
in het zelfde merk kleding lopen
als van onze moeders. Ook al is dat
merk helemaal met de mode meegegaan. De merken moet dus ook
vernieuwen.
Jantsje heeft gedurende die 20 jaar
veel cursussen gevolgd en mag zich
zodoende bevoegd achten om de
klanten goed adviezen te kunnen
geven. Ze weet waar ze bij verschillende lichaamsbouwen op moet letten, ook de kleur van haar, ogen
en huid tellen mee bij de adviezen.
Heel belangrijk is dat de kleren de
persoon wat extra geeft en ze er niet
flets of lijzig uit laat zien. Om dit
te illustreren heeft Jantsje verschillende kledingstukken meegenomen.

Een aantal vrijwilligers uit de zaal
van verschillende lichaamstypen
waren bereid om mee te werken.
Jantsje liet haarfijn zien waarom
sommige mensen geen felle kleuren
moeten dragen en anderen juist
weer wel. Vooral ouderen met grijs
haar kunnen heel flets worden in
fel rood of geel, neem je een kleur
met een warme ondertoon dan kan
dat juist iemand helemaal ophalen.
Met de leeftijd verandert dus ook
het keurschema dat je kan dragen.
Ook de lichaamsbouw is iets waar je
mee kan spelen. Het lange type met
lange benen moet eigenlijk niet iets
langs aan trekken dan accentueer je
de lengte nogmaals. Zij kunnen heel
goed in stukjes gedeeld worden,
bv met een broek shirt en dan een
kort jasje daarover heen. Ook een
gebloemde broek staat deze lange
types goed. Het wat meer gevuldere
type heeft er baat bij als ze op de
halslijn let en een feestje bouwt aan
de bovenzijde zodat de aandacht van
de probleemzones wordt afgeleid.
Shawls kunnen veel voor iemand
doen. Na deze verhelderende uitleg
en show, was er weer koffie.
Na de koffie vroeg Jantsje of er mensen waren die adviezen wilden. Hier
riep men niet zo snel. Velen van ons
willen liever niet zelf in de schijnwerper staan, maar toch werden er
nog vele leuke en nuttige adviezen
gegeven.
Als bedankje had Martha een prachtige mand met violen voor Jantsje
en haar medewerkster, Deze was
echter verhinderd, dus kreeg Jantsje
ook de tweede mee om de winkel
mee op te vrolijken.
Martha besloot de avond met het
lezen van ‘Jij bent bijzonder’ en
wenste ons allen wel thuis.

De klassieker van de Tjonger
Donkerbroek 1 - Makkinga 1
Beste voetballiefhebbers,
Op 19 mei is het alweer zover. Dan
word de grote en spannende derby
van voetbal Donkerbroek gespeeld.
Ook wel genoemd de klassieker van
de Tjonger!
Veel spelers van Donkerbroek en
Makkinga hebben in de jeugd nog
samen gespeeld in één combinatieteam. Nu iedereen ondertussen
in de senioren zitten, spelen de
spelers weer in hun eigen team, bij
hun eigen club. Ook is Makkinga
tevens de dichtstbijzijnde voetbalclub van Donkerbroek. Doordat de
spelers van elkaar weten hoe de
iedere speler van de tegenstander
speelt, wordt het weer een spannende wedstrijd.
Wanneer Donkerbroek 1 zaterdag 20-04-2019 (zevenhuizen uit)

en maandag 22-04-2019 (stanfries thuis) geen punten hebben
verspeeld, dan zijn ze maandag
22-04-2019 kampioen in de 5e
klasse C zondag. Zo niet dan zal
Donkerbroek 1, met een riante 13
punten voorsprong op de nummer 2
Zandhuizen, verder moeten strijden
om het kampioenschap.
Makkinga 1 die na een moeizame
seizoenstart op de 7e plek staat,
vecht zich terug in de competitie.
De laatste 9 wedstrijden is Makkinga
weer in vorm en hebben ze nog
geen wedstrijd verloren. Hierdoor is
Makkinga nog in de race voor de 2e
periodetitel van de competitie.
Op 7-10-2018 vorig jaar werd de eerste klassieker van de Tjonger gevoetbald in Makkinga. Donkerbroek
kwam in de 1e helft 2-0 voor te
staan door doelpuntenmakers Jelte

3 Provinciën Wandeltocht:
Verkennen van gebied
ten zuiden van Bakkeveen
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.
Zaterdag 11 mei wordt het de 11e
aflevering. Je zult dit jaar kunnen
genieten van de prachtige, natuur-

lijke omgeving van het gebied ten
zuiden van Bakkeveen. Er zijn verrassende routes uitgezet, deze voeren je voor een deel door gebieden
die anders niet toegankelijk zijn.
De routes gaan onder meer via
Waskemeer, Haule en Haulerwijk.
Je loopt dwars door kleurrijke weilanden, over landwegen en door
bossen. Als de toestand van de
terreinen het toelaat is er weinig

met kerrie en kokos
Lekkere, beetje oosters getinte,
gezonde maaltijdsoep
Nodig voor 4 personen:
4 cm gemberwortel (30gr) * 25 gr
koriander * 150 gr rode linzen *
2 eetl zonnebloemolie * 1 ui * 1
eetl middelscherpe kerrie * ¼ theel
chilivlokken * 2 tenen knoflook * 1
blik (400 gr) tomatenblokjes * 1 blik
(400 ml) kokosmelk * zout en zwarte
peper

Bereidingswijze:
Schil de gemberwortel en hak hem
fijn * Pluk de korianderblaadjes van
de steeltjes af en hak de steeltjes fijn
(blaadjes heel laten) * Spoel de linzen goed af en laat ze uitlekken
* Schil en snipper de ui * Doe de
zonnebloemolie in een pan en zet op
halfhoog vuur * Doe de fijngesnipperde ui erbij en laat 8 minuten bakken tot ie gaar en gekaramelliseerd is
* Voeg de kerriepoeder, chilivlokken,
knoflook en gember toe en laat alles
Koriander steeltjes worden
al roerend 2 minuten meebakken *
vaak weggegooid. Wat jamDoe de linzen in de pan terwijl je 1
mer is want deze kun je
minuut blijft roeren * Dan de tomagewoon gebruiken en fijntenblokjes, 600 ml water, 1 theel zout
hakken. Dit geldt trouwens
en een ruime hoeveelheid versgemavoor de meeste kruiden. De
len zwarte peper toevoegen
smaak zit net zo goed in de
Giet de kokosmelk in een kom en
steeltjes.
roer hem glad en romig * Houd 4
eetlepels apart voor later * Roer de
kokosmelk door de soep en breng deze aan de kook * Laat 25 minuten
zachtjes doorkoken tot de linzen gaar zijn, maar nog wel in model
Uw soep is nu klaar. U kunt er voor kiezen om deze te pureren met een
staafmixer voor een gladdere soep. Houdt u van deze structuur dan laat
u hem zo. Als u de soep te dik vindt, doet u er nog wat water bij. Wij
pureren hem en voegen vlak voor het opdienen wat stukjes verse tomaat
toe.
Verdeel de soep over 4 kommen, sprenkel de achtergehouden kokosmelk
erover en garneer met de korianderblaadjes.

TIP

Lekker eten!
Erik en Yvonne Klos

Op 19-05-2019 ontvangt Donkerbroek, Makkinga thuis. Dit beloofd
weer een spannend spel te worden,
aangezien beide teams goed in vorm
zijn. Voor deze wedstrijd nodigen
wij iedereen van harte uit om een
spannende pot voetbal te kijken en
te beleven. Om deze dag nog extra
bijzonder te maken zijn er voor,
tijdens en na de wedstrijd nog extra
activiteiten gepland.

Programma 19-05-2019:
12.45 uur tot 13.30 uur Kaboutertraining
De jeugdcommissie organiseert een
voetbaltraining voor kinderen van 3
tot en met 6 jaar. Wil je graag voetballen en mag je nog niet of wil je
eens proberen hoe leuk voetbal
is, dan is ieder kind vrij om zijn/
haar 1e voetbaltraining te beleven
bij Donkerbroek. Aanmelden hoeft
niet, gewoon de sportkleding aandoen en je kunt aansluiten bij de
training.
13.00 uur tot 13.40 uur Jeugdwedstrijd Donkerbroek JO-?
- Makkinga JO-?
Tijdens het warmlopen van alle spelers van beide eerste elftallen, wordt
het publiek vermaakt met de miniklassieker van de Tjonger.
14.00 uur tot 15.45 uur - De klassieker van de Tjonger.
Vlak voor de klassieker maken de
spelers van beide teams zich klaar
voor de line up. De spelers zullen
onder luid applaus van het publiek
het veld oplopen met ieder een

jeugdspeler van haar club aan de
hand. Nadat er bepaald is wie de
aftrap mag nemen, zal deze spannende klassieker van
start gaan.
14.45 uur tot 15.00 uur - Rust,
Senioren latje trap.
In de rust zullen verschillende senioren van het 2e elftal van
Donkerbroek en Makkinga het
opnemen tegen elkaar. Van verschillende afstanden zullen de spelers de
bal tegen de lat aanschieten.
15.45 uur - Derde helft.
Bij een echte klassieker en spannende pot voetbal hoort natuurlijk
de derde helft. Hier kunt u nog
even gezellig napraten over de wedstrijd met de supporters en spelers.
Tijdens de derde helft zal er live
muziek zijn en verschillende prijzen
te winnen door het rad van fortuin.

asfalt onderweg. Kortom, bijzonder
afwisselende routes door een uniek
landschap. Met routes van 5 tot 40
kilometer is er voor iedereen een

geschikte afstand.
Inschrijven doe je via www.3wandel.
nl . Kosten bedragen € 5,00 pp bij
voorinschrijving (en € 6,00 ter plek-

ke). De opbrengst is dit jaar bestemd
voor het goede doel: Stichting Vier
het Leven, regio Noord.

Lindeboom en Sybrand Draaistra.
In de 2e helft scoorde Sebas
Reidsma 1 doelpunt voor Makkinga.
Donkerbroek had een zware 2e helft
tegen Makkinga, die Donkerbroek
onder druk zetten en de 2-2 wilden
maken. Gelukkig wist Donkerbroek
zich staande te houden en met een
2-1 winst voor Donkerbroek naar
huis te fietsen.

Bent u ook benieuwd naar deze
spannende klassieker? Of wilt u
graag uw kind/kleinkind zien voetballen of zien oplopen met de line
up? Twijfel niet en kom langs op
19-05-2019.

Voor-inschrijvers mogen eerder
starten dan mensen die zich ter
plekke nog inschrijven. Bij redelijk
wandelweer worden ca 2000 wandelaars verwacht. Je kunt meedoen als
vriendengroep, sportclub, familie of
bedrijfsteam, maar natuurlijk ook
individueel. Onderweg genieten en
even bijpraten, terwijl je gezond
bezig bent. Start en finish is bij
Dúndelle in Bakkeveen.
Meer info en inschrijven:
www.3wandel.nl

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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bvk

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

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

VOOR HET ONTWERPEN & DRUKKEN VAN:

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

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.

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

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

Fluitenkruid

standplaats is zeer divers, maar het
liefst staat ze in bermen en tegen de
bosranden. De naam Sylvestris geeft
aan dat ze eigenlijk een bosbewoner
is. De grondsoort maakt niet zo veel
uit. Tijdens de bloei worden de bloemen door zeer veel insecten bezocht
en levert deze veel nectar.

Latijnse naam: Antriscus Sylvestris
Fryske namme: Piipkrud

Het is daardoor een zeer goede
plant ook voor de bestrijding van
de eikenprocessierups. Want waar
veel insecten zijn komen ook vogels
die ook de schadelijke processierups
op eten. Steeds meer gemeenten
komen er achter dat waar planten

Misschien al bij het verschijnen
van deze krant zijn op sommige
plaatsen de bermen in volle pracht.
Het schitterende Fluitenkruid, want
daar gaat het deze keer over, staat
uitbundig te bloeien. Een bekende
florist maakte eens de opmerking
dat er op veel bermen bruiloft wordt
gevierd. En inderdaad waar men
deze plant ongemoeid laat, dan is
iedereen het er wel over eens dat het
een bijzonder fraai gezicht oplevert.

Beschrijving
De plant behoort bij de familie van
de schermbloemige. Dat betekent
dat de bloeiwijze in een scherm
staat. Dat scherm kan wel een doorsnee halen van 15 tot 20cm en
bevat een hele serie helder witte
bloempjes. De plant kan wel tot 1
meter hoog worden en is een vaste
plant die in ieder geval meerjarig
is. Het blad is veervormig en lijkt
wel iets op het blad van peen. De

UW GAZON

Gazon
beregenen

Het is nog maar april en door vrijwel droge
winter en de schrale wind uit het noordoosten, verdient uw tuin nu al water. Tijdens
droogteperiodes zien tal van gazons er
bruin uit.
Soms lijkt het wel alsof geen leven meer in de
graszode zit en er een herzaai of doorzaaien zich
opdringt. Maar na enkele regendagen en een extra
bemesting herstellen afgeschreven gazons soms
op wonderbaarlijke wijze. Een gazon herstelt zich
dus meestal vanzelf.
Desondanks houdt niemand van een vergeelde of
bruine grasmat en is beregenen een aangewezen
middel om in droge periodes dit te voorkomen
Wanneer moet er beregend worden?
Gazons hebben bijna uitsluitend tijdens de hoogzomer (juli-augustus) echt last van droogte, dit
vooral als het al een week of langer niet meer
geregend heeft. Vanaf dan wordt beregenen echt
nuttig. Maar nu tijdens het droge voorjaar en de
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droge zomer van 2018 is vervroegd beregenen
noodzakelijk

en struiken bloeien daar de schadelijke rupsen veel minder voorkomen.
Dan ook nog even over de naam
Fluitenkruid. Die naam heeft ze

ontleend om dat er van de stengels
fluitjes werden gemaakt. Hoe dat,
wist ik ook niet. Wel maak ik ieder
jaar wel een paar fluitjes van de lijsterbes, maar van het fluiten kruid
nooit gedaan.
Maar tegenwoordig is er internet
en daar vond ik de manier om ze
te maken. Die is als volgt: men
gebruikt een dikke stengel en snijdt
die af onder een zijtak daar is de
stengel dicht. Daar zit een prop en
vervolgens als men de stengel op
een lengte van 15 centimeter of
nog iets langer doorsnijd maak je
op de helft van de lengte een dwars
sneetje en dan maar hopen dat er
geluid uit komt. Misschien zijn er
wel lezers van dit artikel die dat wel
gedaan hebben. Verder wordt aangegeven dat de plant eetbaar is.
Dan nog even dit, de eerste zwaluwen zijn weer terug. Nu is het echt
lente.
Foto’s Marga

De Tuinclub
maakt paasstukjes

Welk tijdstip is het meest geschikt om te
beregenen?
Het is af te raden tijdens de middag te beregenen.
Het waterverlies door snelle verdamping is dan te
groot. ‘s Ochtends gaat er veel minder water verloren, en ‘s avonds beregenen is echt ideaal. Het
water krijgt dan de tijd om in de bodem te sijpelen.
Hoeveel en hoe vaak moet er beregend worden?
Het best is ineens een flinke hoeveelheid water te
geven, zo’n 15 à 25 liter per m2. Zo wordt heel de
wortelzone bevochtigd. Bij herhaaldelijke kleine
watergiften ontwikkelt het gras een ondiep wortelstelsel dat weinig bestand is tegen betreding. Met
zo’n flinke watergift kan het gazon weer ruim een
week verder.
Welk toestel is het meest geschikt?
We hebben geen echte voorkeur voor het één
of het andere systeem. Handig zijn uiteraard de
sproeisystemen die in het gazon geïntegreerd zijn,
maar een eenvoudig “zwenkertje” van enkele tientallen euro’s levert evenzeer een goed resultaat in
noodgevallen.
Gertjan Hilarius
www.gazonbemesting.nl - 0657869921

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

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

Hoewel de Vrouwen van Nu in Donkerbroek niet meer bestaat is er
nog een klein groepje overgebleven dat de tuinclub vormt. Een paar
keer per jaar is er een gezellig samenzijn en wordt er iets leuks ondernomen. Voor de kerst maken we een kerststukje en in de zomer een
fietstocht. Dit keer was dat een paasstuk maken op 18 april. Onder het
genot van koffie en appelgebak was het weer super gezellig. We hebben
met elkaar een mooi paasstuk gemaakt met vooral veel groen uit de
eigen tuin. En de plannen voor een fietstocht zijn ook alweer gemaakt.
Hoewel we de Vrouwen van Nu missen hopen we dat de tuinclub nog
lang mag bestaan!

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek
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Quiebus Hondenschool JOKA Donkerbroek
POSITIEF OPVOEDEN EN
GEDRAGSTHERAPIE VOOR HOND EN KAT
www.hondenschooljoka.nl
Ellen Westenberg:06-20237472
René Hoekstra:06-5235043
Naast
behandelingen
geven wij ook
voorlichting en
adviezen.

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

Kijkt u voor meer
informatie
op onze website!

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

the
martin mans
formation
Martin Mans, dirigent | Johan van der Meij, orgel

10 mei 2019
20:00

Het Anker te Oosterwolde
Jan Frankensingel 28

toegang
10 euro

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

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
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
Thuis in de beste zorg

www.friesewouden.nl

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

WIST U DAT?...
Oude Tramweg 17, 8435 MA Donkerbroek
T: 0516-492055 / 06-44640427
info@kooknzo.nl / www.kooknzo.nl

l Wij sinds enige tijd afhaalmaaltijden verzorgen?
l Wij dit 1 x in de 2 weken doen? Namelijk in de oneven weken (uitzonderingen
daargelaten)
l Dat wij dan (minimaal) 3 verschillende maaltijden bieden?
l U dit kunt volgen via FB? Of als u dat niet hebt, wij u een nieuwsbrief kunnen
sturen per email? Als u dat ook niet hebt, wij dit per whatsapp doen?
l U per email of telefonisch kunt bestellen?
l Wij minimaal 550 gram (meestal meer) geven per maaltijd?
l Wij dit in een kunststof boxje doen wat hermetisch afsluitbaar is?
l Dit boxje in de vriezer kan en ook in de magnetron (niet in de oven)?
l Wij € 7,50 statiegeld vragen voor dit boxje? Maar u dit uiteraard terug krijgt als
u het boxje heel en schoon inlevert?
l De maaltijden in prijs varieren van € 5,00 tot maximaal € 7,00 per portie?
l U dit op de oneven weken op woensdag kunt ophalen van 10.30 tot 12.30 uur
en van 17.30 tot 18.30 uur?
l Wij op die dag en tijden toevallig ook zuivel uitgeven en u dat wellicht ook
eens wilt proberen?
l Wij in de even weken een maaltijdsoep maken?
l U dit alles kunt bestellen tot de maandag ervóór tot 18.00 uur?
l Wij u graag verwelkomen bij KookNzo aan de Oude Tramweg 17?

april 2019

13

Graag inleveren bij Coop
uiterlijk 6 mei 2019
of mail naar
dorpsbelang@donkerbroek.nl

Nieuwsbrief no. 2 - April 2019

Ontwikkeling DoarpsSintrum

worden dat het draagvlak voor het
plan dat de gemeente ontworpen
heeft voor de inrichting van de
Schoolstraat/Herenweg nihil is
(minder dan 4% is voor het plan
van de gemeente).
Hier en daar hebben mensen nog
de moeite genomen om waardevolle
tips en opmerkingen bij te voegen,
welke Dorpsbelang waar mogelijk
mee zal nemen.
Inmiddels heeft Dorpsbelang beide
plannen laten doorrekenen, zodat
ook de financiële consequenties
ervan inzichtelijk gemaakt kunnen
worden.
In de Op ‘e Hichte van april staat
deze enquête afgedrukt. Naast voor
omwonenden en intensieve gebruikers van de Schoolstraat is het
natuurlijk voor heel Donkerbroek
een grote verandering die op stapel
staat. Op de kruising Herenweg Schoolstraat hebben al meerdere
keren ongevallen plaatsgevonden.
Het risico dat dit vaker gaat gebeuren wordt vergroot, met de verdere
intensivering van het verkeer op de
kruising.
Wilt u uw mening geven en deelnemen aan de enquête? Kruis uw
keuze dan voor 6 mei aan en lever
deze in in de bus bij de Coop, of
mail uw keuze naar dorpsbelang@
donkerbroek.nl.

doucheruimte

kleedruimte 2

berging
sportzaal
nevenentree

sportzaal

. con
n. ce
t. pt
b. i
me nde
t li
be ng
tr
ok

ke

ne

n

kleedruimte 1

vergaderzaal

doucheruimte

hal

kantoor

glazen vouwwand

e.
e.
a

techniek/
installaties

toilet
heren

toilet
miva

toilet
dames

ontmoetingsruimte

glazen vouwwand

berging
vergaderruimte

bar

keuken

garderobe

entree

Beste ouders en bewoners,

nitief bekend is op welke datum
dit behandeld zal worden, zult u
een uitnodiging van ons ontvangen,
om als dorp het plan op ludieke
wijze te presenteren en onder de
aandacht brengen bij de gemeente
(waarbij Dorpsbelang uiteraard het
voortouw zal nemen…)
Duurzaamheid
Het is de ambitie van Dorpsbelang
om aan te haken bij de ambities
van de gemeente Ooststellingwerf
en de Provinsje Fryslân wat betreft
duurzaamheid. Uitgangspunt voor
de materialen die gebruikt worden bij de bouw, isolatiewaarden
etc. moeten dan ook voldoen aan
specifieke eisen. De ambities die
Dorpsbelang daarbij als uitgangspunt gaat gebruiken, mede om extra
subsidieverstrekkers te kunnen aanschrijven, zullen worden uitgewerkt
in een GPR berekening.
Subsidies
Het grootste deel van de tot nu toe
bekende partijen voor de subsidies
is in kaart gebracht. Dit kan, zeker
mbt de duurzaamheidsuitgangspunten mooi oplopen. Dorpsbelang
is daarnaast bezig met subsidies
voor het vergroten van de verkeersveiligheid en het verduurzamen
van de sportaccommodatie, een van
de speerpunten van de Provinsje
Fryslân en Sport Fryslân.
Zodat wanneer het plan officieel aan
het college van B&W aangeboden
wordt, naast zelfwerkzaamheid, ook
inzichtelijk is wie voor welk deel
van de kosten gevraagd wordt te
participeren.

Inloopavond
Op 6 mei zal er een inloopavond
georganiseerd worden in Pro
Rege, waar iedere inwoner van
Donkerbroek van harte welkom is
om de plannen in te zien, mee te
denken en op - en aanmerkingen
te geven.
Om wachttijden te voorkomen:
18.00-20.00u voor bewoners aan de
noordkant van de Herenweg, van
20.00-22.00u voor bewoners aan de
zuidkant van de Herenweg.
Hierna zal Dorpsbelang het plan
verder klaarmaken om aan het
college van B&W en de raadsfracties aan te bieden. Wanneer defi-
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De uitgangspunten van
Verkeersplan B zijn:
•
Er wordt een rondweg gecreëerd, waarbij de Schoolstraat
eenrichtingsverkeer wordt (m.u.v.
omwonenden). Auto’s rijden via
de Schoolstraat in en voor het
huidige Pro Rege uit.
•
Fietsers rijden in en uit via het
Herenweg
fietspad
dat gecreëerd wordt voor
het
huidige
Pro Rege langs.
Parkeren als
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es • 
Er worden
tussen het huidige Pro
in
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school 52 parkeerplekken gecreëerd.
•
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De uitgangspunten van
Verkeersplan A zijn:
• De Schoolstraat is 2 richtingsverkeer, auto’s en fietsers rijden via
de Schoolstraat in en uit.
•
De leraren van de school parkeren op schooldagen van ca
8.00u-16.30u hun auto aan de
Herenweg (bestaande parkeervakken tussen Stap es In en de
Sintrumtsjerke (1) ).
• Er wordt een ‘ tút en derút ’ plek
gecreëerd ongeveer halverwege
de Schoolstraat.
•
Er worden 20 parkeerplaatsen
gecreëerd aan de nieuwe voorzijde van de school, aan het einde
van de Schoolstraat.
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Hiernaast ziet u de tekeningen
van de 2 verkeersplannen, plan
A is het plan van de Gemeente
Ooststellingwerf, plan B is het plan
van Dorpsbelang.
Graag zouden wij van u weten
naar welk plan uw voorkeur uitgaat,
zodat wij dit mee kunnen nemen
naar de Gemeente.

Ker ker

Kerke

Kerke

Ker ker

podium (beweegbaar)

-zangverendiging Loofd de Heer
-toneelvereniging

De voorbereidingen van de vernieuwbouw van het voormalige
‘Startblok’ zijn in volle gang.
Binnenkort zal ook de definitieve
beslissing vallen rondom de inrichting van de ruimte rondom het
gebouw, de Schoolstraat en de
Herenweg.
Zoals bij u wellicht bekend is
heeft de gemeente hiervoor een
verkeersplan laten ontwerpen.
Bewoners van de Schoolstraat worden hierover nog door de gemeente
geïnformeerd. Dorpsbelang zoekt
in dit geheel de koppeling met de
te realiseren wens ‘DoarpsSintrum’.
Vanwege zorgen over de veiligheid
heeft Dorpsbelang een alternatief
verkeersplan ontwikkeld, dat daarnaast de verbindende factor is in
het totaalplan. Het geheel kwam
u afgelopen periode al verschillende keren tegen in de krant, op
de facebookpagina en op de jaarvergadering. Dorpsbelang maakt
zich hard voor draagvlak van dit
totaalplan binnen de Gemeente
Ooststellingwerf en daarvoor hebben wij uw hulp nodig.

SCHOOL

In de periode tussen de nieuwsbrief van maart 2019 en heden,
is Dorpsbelang bezig geweest met het inventariseren van de
gegevens die nodig zijn om te komen tot een verder onderbouwd
plan voor het DoarpsSintrum.

Verkeersplan
Met het samengaan van de scholen wordt door de gemeente ook
de infrastructuur (weg en parkeermogelijkheid) aangepast. Omdat er
naar aanleiding van het plan dat de
gemeente hiervoor ontwikkeld heeft
grote zorgen zijn over de verkeersveiligheid, heeft Dorpsbelang een
alternatief plan uitgewerkt, op realiteitswaarde en middels een enquête
bij de meest intensieve gebruikers
op draagvlak getoetst.
Op een paar na zijn alle uitgegeven
enquêtes ingevuld retour gekomen.
Ook zijn een aantal enquêtes via de
mail ingevuld. Hierbij kan gesteld

Enquête

Fine tunen tekeningen
In de verschillende overleggen die
de afgelopen periode gevoerd zijn,
zijn de wensen en eisen van de
gebruikers van de huidige faciliteiten uitgebreid in kaart gebracht. De
besturen van Pro Rege, Dorpshuis
en SV Donkerbroek zijn dan ook
nauw betrokken bij het ontstaan
van de tekeningen en de eerste
(voorzichtige) schetsen van de
mogelijke indeling van het gebouw,
Dorpsbelang is hierbij slechts faciliterend. Hierdoor is er rekening
gehouden met alle verenigingen en
andere gebruikers van de diverse
ruimten. Van de bingo, muzieken zangverenigingen tot biljart,
verenigingen, clubs, zorg en kinderopvang, kerkelijke activiteiten,
bloedprikken en vergaderingen;
àlle activiteiten van jong tot oud
zijn ingepast in het nieuwe gebouw.
Inhoudelijk worden de plannen
uiteindelijk vormgegeven door
de diverse besturen en de huidige
gebruikersplanningen; waarbij de
financiële kaders en geldende normen bepalend zijn. E.e.a. wordt dus
nog nader uitgewerkt.
Ter onderbouwing zijn er diverse
onderzoeken en referentieonderzoeken gedaan, waaronder een
onderzoek naar de (bouw)staat van
de gymzaal en de te verwachten
onderhoudskosten op korte en middellange termijn.

SCHOOLZONE
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Graag inleveren bij Coop
uiterlijk 6 mei 2019
of mail naar Rijrichting
Rijrichting
Verkeersplan
B
dorpsbelang@donkerbroek.nl
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KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

verzekeringen hypotheken
hypotheken financieringen
verzekeringen
financieringen pensioenen
pensioenen

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

verzekeringen hypotheken financieringen pensioenen

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

www.bakkerijvandermolen.nl

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

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen

Friso
Zekerheid
eenonafhankelijk
onafhankelijk kantoor
metmet
verschilFriso
Zekerheid
is iseen
kantoordat
datonderhandelt
onderhandelt
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
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Groot deelnemersveld lasergamen
Maar liefst 94 kinderen deden mee aan het lasergamen op 9
maart. De kinderen werden verdeeld over 15 groepen die weer
in blokken van een uur opgedeeld werden.

recht komen. In de gymzaal werden
diverse hindernissen gebouwd waar
men zich achter kon verstoppen.
De wedstrijden werden in goede
banen geleid door de buurtsport
coaches Marleen en Wilco (stagiair).
De ploegjes bedachten strategische
plannetjes om de tegenpartij uit te
schakelen.
De kinderen genoten zichtbaar. Na
afloop was er voor iedereen een
glas drinken en een broodje knakworst. Menig ouder die zijn of haar
kroost weer kwam halen na afloop
had graag een potje meegedaan.
Misschien in de toekomst maar
lasergamen voor volwassenen? Wie
weet. Foto's van het spel zijn te vinden op de website van Donkerbroek.

Bij dit soort activiteiten is het jammer dat we in het dorp maar een

kleine gymzaal hebben. In een ruimere hal zou het spel beter tot zijn

De data van de overige
activiteiten van 2019 zijn:
19 mei
Gezinswandeltocht
22 juni
Buitenvolleybaltoernooi
5 of 12 juli Suppen

Wellerobben voor de
twaalfde keer kampioen
De Wellerobben zorgden voor een eind spektakel bij het laatste
deel van het vijfkamp circuit zwemmen.

De zwemmers van de Wellerobben
wisten dat ze hard en goed moesten zwemmen om kampioen te
worden en daar gingen ze ook
voor. Vijfkamp circuit zwemmen bestaat al 35 jaar en zo lang
doen ook de Wellerobben hieraan
mee. Evenals Isis uit Gorredijk en
HZPC uit Heerenveen. Ook Zcnf uit

Links Inge Klooster en rechts
Ruben Vehoff, beiden wonend in
Donkerbroek
Oosterwolde en Aqaulero uit Roden
deden mee.
Het is een mooi circuit en de winnaar mag een jaar de beker mee
naar huis nemen. Het laatste deel

van de 5 wedstrijden werd door
Heerenveen georganiseerd. Zij stonden bovendien op de eerste plaats.
Maar de Wellerobben zwommen
voortreffelijk en na de eindtelling
was het toch de club uit Haulerwijk
die de bokaal won.
Ruben Vehoff uit Donkerbroek
zwom zeer sterk en belandde na
beide afstanden op het podium.
Bij de rugcrawl was hij eerste en
bij borstcrawl tweede. Ook Inge
Klooster uit Donkerbroek zwom
heel goed. Ze deed goed mee met de
rest maar door een pijnlijk scheenbeen ging de schoolslag helaas iets
minder. Ze zwom net geen persoonlijk record maar haar tijd was zeker
goed voor het puntentotaal.
Alle zwemmers die mee zwommen
ontvingen naast de bokaal ook een
gouden medaille.
In juni zal Ruben Vehoff meedoen
aan de regionale minioren kampioenschappen. Dit zijn de finales van
4 minioren wedstrijden. De beste
zwemmers uit Drenthe, Groningen
en Friesland worden hiervoor uitgenodigd.

Stoelgymnastiek SV Donkerbroek

Nooit te oud om te bewegen
Als u ouder wordt, gaat alles niet meer zo soepel. Door te blijven bewegen en oefeningen te doen onder begeleiding, kunnen
ook senioren verantwoord bewegen.
Bewegen is gezond voor lichaam en
geest. Door op de juiste manier te
bewegen, zorgt u goed voor uw lijf
en blijft u daarnaast vitaal en actief.
Beweging geeft u meer energie.
Daarnaast helpt bewegen om langer
zelfstandig te kunnen blijven leven.
En het verkleint de kans dat u valt.
Het is niet alleen het lichamelijke
aspect, maar het samen bewegen
heeft niettemin een sociaal aspect.
Onder het genot van een bakje koffie en thee is er aandacht voor
elkaar. Er worden nieuwe contacten
gelegd of contacten onderhouden.
Samen plezier beleven bij het bewegen. Wat we zeker niet vergeten,
zijn de lachspieren. Deze worden
ook regelmatig ‘aangepakt’.
Senioren Plus is met name voor
mannen en vrouwen, die minder
mobiel zijn. De bewegingslessen

worden zittend gegeven, waardoor
het voor vrijwel iedereen te volgen
is.
Één keer per twee weken op de
vrijdagochtend in de gymzaal te
Donkerbroek van 10.00-11.00 uur.
De eerstvolgende data:
3 mei - 17 mei - 7 juni - 14 juni
Doet u ook mee met deze
gezellige ochtend?
Contact via secretariaat gymnastiek:
06-10270202 of svdgym@gmail.com
Voor degene die actief zijn, hebben we iedere donderdagmiddag van
13.15-14.00 uur de reeds bestaande
gezellige groep Senioren Fit. Deze
les begint met eenvoudige loopvormen om het lichaam om te warmen,
al dan niet gecombineerd met arm
en beenbewegingen. Enkele oefeningen om de gewrichten los te

draaien, spieren te rekken en evenwichtsoefeningen. De lessen zijn
afwisselend met bijv. looppasvormen voor de conditie of een balspel,
zodat de hartslag verhoogd. Ook
worden er spierversterkende oefeningen op de mat gedaan.

SENIOREN - PLUS
STOELGYMNASTIEK

Vrijdag 3 mei - 17 mei
7 juni - 14 juni
om 10.00 uur
Doet u ook gezellig mee?
Wanneer: vrijdag 10.00 uur -11.00 uur
1 x per twee weken
Waar:
Gymzaal te Donkerbroek
Schoolstraat 13

SV

DONKERBROEK

AFDELING GYMNASTIEK

WWW.GYMNASTIEKSVDONKERBROEK.NL

De Wijkagent
Wijkagent waarschuwt voor
onveiligheid rond school:

“Kinderen zien niet
of er verkeer aankomt”
De onveiligheid rond de basisschool neemt toe. Steeds
meer ouders halen of brengen hun kinderen met de auto.
Omdat het aantal parkeerplaatsen beperkt is, parkeren
ouders hun auto op de stoep, op hoeken van straten en bij
bushaltes.
Hierdoor ontstaan verkeersonveilige situaties voor kinderen die op
de fiets of lopend van en naar school gaan. Maar ook voor eventuele
hulpdiensten die er niet door kunnen.
“Kinderen moeten de straat oversteken tussen de her en der geparkeerde auto’s en overzien door de auto’s niet meer goed of er verkeer
aankomt. Ambulance, brandweer en politie kunnen er niet snel door
en bussen die niet kunnen stoppen bij de halte moeten midden op de
rijbaan stoppen. Ook dat is onveilig.”
Veiligheid van anderen
Denk als ouder daarom niet alleen aan de veiligheid van uw kind,
maar ook aan de veiligheid van anderen, adviseert de politie. “Parkeer
altijd op een parkeerplaats. Desnoods iets verder van de school vandaan. En woont u niet te ver weg, breng uw kind dan liever lopend
of op de fiets.”

Ben jij degene die filmt,
of hulp verleent?
Onlangs werd in de media melding gemaakt dat mensen eerder een
ongeluk filmen dan dat ze daadwerkelijk hulp verlenen aan de slachtoffers. Wil jij daar verandering in brengen, dan is hier je kans!
EHBO vereniging HEMD
(Haule, Elsloo, Makkinga en
Donkerbroek) organiseert in
het najaar een beginners cursus EHBO. Aan bod komen;
reanimatie en AED bediening,
toestand beoordelen van slachtoffer, eerste hulp verlenen en
hulpdiensten alarmeren.
Bij voldoende deelname starten
we de cursus ( die bestaat uit 12
lessen) in september.
Nadere info over, dag en locatie, worden later bekend gemaakt.
Voor evt. aanmelding of info:
Tineke Goettsch 0561-421935 of Bertus Plender 06-29075990

Goud en zilver naar
Donkerbroek bij de zwemloop
Zaterdag 20 april ging het buitenbad de Haulewelle open. Met
een stralende zon was het al snel
enorm druk.
‘s Middags was er de Zwemloop
georganiseerd door zwemvereniging de Wellerobben in samenwerking met de Haulewelle. Helaas viel
de deelname wat tegen maar dat
mocht de pret niet drukken.
De eerste groep tot 12 jaar starten
als eerste om 3 uur. Negen banen
zwemmen en 1 rondje lopen van 2
km. Ruben Vehoff lag gelijk op kop
en wist dit zo te houden tot aan de
finish in een tijd van 14.59.89 hij
kreeg het goud. Mark ter Veld had
zilver in een tijd van16.03.63 en
het brons was voor Jent Mulder in
de tijd 17.29.59. Bij de meisjes tot
12 jaar was het goud voor Kristel
Klooster 16.50.46. zilver voor Silke
Stoker 17.25.99 en brons voor
Famke Stoker in de tijd 17.37.96.
Inge Klooster zat in de categorie
tot 16 jaar, deze moesten 15 banen
zwemmen. Ze zwom goed en ging
als eerste van start voor de 4km loop
Tijdens het lopen werd ze ingehaald

maar met een mooie eind spurt
werd ze tweede een zilver medaille
voor Inge in een tijd van 16.53.44
het goud was voor Wietske Nicolai
die klokte een tijd van 16.48.20. Bij
de jongens tot 16 jaar was de winnaar Jorn Popkema in een tijd van
1.02.23,het zilver ging naar Jerre
Stoker 1.05.01 en brons was er voor
Jurre Douwsma in 1.05.04.
Bij de senioren viel de opkomst
tegen. Met twee dames en 1 heer
gingen ze van start voor de 21
banen om te zwemmen en daarna
5 ronden te lopen die totaal uitkwamen op 8 km .Bij de heren was het
de in Donkerbroek woonachtige Jan
Willem van der Molen die het Goud
won. Bij de dames was het Anna
Gorter die de gouden plak kreeg
en haar moeder Doetie de zilveren
medaille.
Volgend seizoen hopen we wederom
de zwemloop te organiseren tijdens
de opening van het buitenbad. Ook
hoopt de organisatie dan dat de
opkomst groter zal zijn waardoor
er een leukere competitie ontstaat.

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

april 2019

16

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie
h Onderhoud
h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk

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

Autobedrijf Verlaan
Uw auto op de 1e plaats

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

Bankzaken
regelen met
de app.

Waar u
ook bent.

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

Download nu de Rabo Bankieren App.
Een aandeel in elkaar
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EK limiet voor combiteam
SV Donkerbroek/Acro Academy

Eerste plaatsingswedstrijden Oss AB-lijn
Prachtige resultaten voor topsportstichting Acro Academy
Noord Nederland. Op de eerste landelijke plaatsingswedstrijden
voor het NK Acrogym eind maart stonden alle deelnemende
teams op het podium.
Ties Oosterhof uit Donkerbroek wist
met zijn partner Rebecca Groote
met een persoonlijke recordscore
het goud te grijpen in de categorie Pupillen en zich rechtstreeks
te plaatsen voor de Nederlandse

Kampioenschappen. Voor Tess
Offringa, die met haar partner
Marten Lin Visser een combinatieteam SV Donkerbroek met Acro
Academy vormt, was de wedstrijd
extra bijzonder. Deze wedstrijd

was voor haar ook een kwalificatiemoment voor de Europese
Kampioenschappen en zij wisten
hier meteen de hoge limiet binnen
te slepen. Voor deelname aan de EK
moeten teams een laag én een hoog
limiet behalen. De Nederlandse
kampioenschappen zijn al in Juni,
de Europese Kampioenschappen
worden in oktober en november
gehouden in Holon, Israël.

Districtskampioenschap DE-lijn
Zaterdag 23 maart jl. reisden drie teams naar de organiserende
vereniging te Gramsbergen. Op deze dag vond het District
Kampioenschap plaats van Noord Nederland.

Zaterdag 30 maart was voor de AB
lijn de eerste plaatsingswedstrijd.
Het seizoen is voor heb nu ook
begonnen. Met vijf teams (incl.
combiteam Adonis sportacrobatiek) richting Oss. Één team was
vroeg uit de veren en vertrok al
vroeg uit Donkerbroek.
B-junior trio Anouk, Linda en Indra
mochten het spits afbijten. Zij lieten
eerst hun balans oefening zien. Ze
draaiden een nette oefening. Door
de spanning wat kleine steekhes
laten vallen. Het team herpakte zich
bij de tweede oefening en liet een
mooie tempo-oefening zien. Met
een puntentotaal van 44.860 pakten
ze de 8e plaats in een groot deelnemersveld van maar liefst 16 teams.
In de middag volgen de andere
teams. Twee teams deden mee in de
categorie A-pupillen trio. Een sterk
deelnemersveld met 14 teams, die
gewaagd zijn aan elkaar. De uitslagen lagen uiteindelijk ook dicht bij
elkaar en letterlijk iedere honderdste was van belang.
A-pupillen trio Renske, Esmée en
Xante kwamen als eerst op de vloer
en lieten een prachtige en strakke
oefening zien. Zij genoten op de
vloer en werden met 24.400 5e en
hun limiet voor het NK gehaald.
Een verschil van maar 0.15 van
de tweede plek. Een knappe prestatie tussen de topsportclubs. Het
andere A-pupillen trio Kyra, Meike
en Riann lieten ook een mooie oefening zien! De spanningen van een
eerste wedstrijd hadden invloed op
het springen, waarvoor ze aftrek
kregen. Voor hen een 10e plaats met
puntenaantal van 22.500.

Een E-jeugd trio, een E-senioren
duo en een D-jeugd trio hadden
zich geplaatst na mooie scores bij
het Fries Kampioenschap. De teams

hadden er zin in. Alle drie de teams
draaiden mooie oefeningen!
E-senioren Yelin en Carine behaal-

den met 22,923 punten de 7e plaats.
Nèt geen doorstroming naar de
halve finale NK. Ze staan 1e reserve.
Het D-jeugd trio Elin, Kuna en
Yinthe draaiden net als de vorige wedstrijden een keurige oefening. Het was dan ook schrikken
voor iedereen, toen er aftrek voor
een element op het scherm stond.
Helaas door deze discutabele score
van 21,533 geen plek in de halve
finale.
Voor E-jeugd trio Kristel, Romy
en Petra mooie berichten. Na een
prachtige oefening en een puntentotaal van 22,903 mochten zij het
zilver omhangen! Met deze tweede
plek gaan zij door naar de halve
finale NK in Oss op 8 juni a.s.

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!

In het laatste blok was het de beurt
aan het A-pupillen duo Merinthe en
Marleen. Voor Marleen was dit de
allereerste wedstrijd en extra spannend. Het vorige seizoen zat ze in
de E-lijn en dus een enorme sprong
gemaakt. Ze heeft haar eerste salto
alleen gesprongen. Helaas verstapte
Merinthe zich en ging door haar
enkel en viel. Wat knap was, was dat
ze de draad gelijk weer op pakten.
Ze maakten hun oefening met een
trotse lach op hun gezicht verder
af. Ze werden uiteindelijk met een
score van 20.400 13e.
Het B-senioren trio combiteam met
Adonis waren tevens in de middag
aan de beurt om hun twee oefeningen te laten zien. Nina, Marrit
en Ilse hadden door omstandigheden een aantal weken niet getraind.
Een enorm aantal teams in deze
categorie, maar liefst 20 teams. Ze
lieten een mooie balans en tempo
oefening zien. Zij behaalden in
dit sterke deelnemersveld een 7e
plek met een score van 46.150. Zij
behaalden hiermee tevens het limiet
voor het NK.
Op zondag 31 maart mocht het
combiteam met AcroAcademy Tess
en Marten-Lin afreizen naar Oss.
Zij lieten op de vloer drie prachtige
oefeningen zien. Dit leverde hen de
gouden medaille op en tevens het
hoge limiet voor het EK. Het andere
combiteam met AcroAcademy Anna
en Robin konden deze dag helaas
niet mee doen wegens een vervelend
griepje.
Het was letterlijk een zonnig weekend en trots op alle teams en op naar
de volgende plaatsingswedstrijd op
4 & 5 mei a.s. in ‘s-Hertogenbosch.
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Bouwkundig Bemiddelingsburo

R. KOOTSTRA B.V.
v/h Timmer- en Onderhoudsbedrijf

WILT U WETEN WAT RINZE
VOOR U KAN BETEKENEN?

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

Wij verwijzen u dan graag door
naar onze website, maar bellen
kan natuurlijk ook gewoon.

www.kootstra.info
mail@kootstra.info
(06) 13 01 21 47

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

www.postmahoveniers.nl

Heeft u
iets
te vieren?
„Stap es in”
regelt het graag voor u,
met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq,
koffietafels,
bittergarnituren
nd info
Laat u vrijblijve

rmeren!

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

info@vanderveenkeukens.nl
www.vanderveenkeukens.nl

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

KORFBAL

OPGERICHT

Reusachtig

Helemaal
Wappie

22 MEI:

Competitie jeugd
De veld-voorjaarscompetitie heeft
onder hoge temperaturen z’n eerste
ronde doorstaan.
Het korfbal speelveld in Donkerbroek
(tegen de bos aan) is op last van
de gemeente per direct gesloten.
Reden: geen grasgroei. Natuurlijk
door de droogte, maar ook nog als
gevolg van de emelten in de afgelopen herfstperiode.
Dus worden de thuiswedstrijden
op het grote trainingsveld en het
“hoofdveld” (voor de kantine) afgehandeld.
De competitie loopt dit jaar door tot
maar liefs 15 juni !!
En omdat er nog maar slechts 1
ronde gespeeld is, vandaag veel
foto’s uit deze 1e ronde.
Waaronder Drachten D2 –
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Schoolkorfbaltoernooi te
Donkerbroek
Donkerbroek D1 (4-5), Donkerbroek
C1 – Lintjo C1 (3-4) en Donkerbroek
F2 – WWMD F1 (3-6).
Senioren 1:
De senioren 1 gaan verder met waar
ze in de herfst zijn geëindigd. En
hier strijd ons 1e team nog om het
kampioenschap.
(uw verslaggever herinnert zich nog
de mooie overwinning op Dio 1. U
ook ??? )
Senioren 2:
Ook de senioren 2 gaan verder met
waar ze in de herfst gestopt zijn. En
dat is qua positionering helaas stijf
onder aan de ranglijst. Maar ..... de

Programma
korfbal
t/m 26 mei 2019
(Wijzigingen
voorbehouden

1e veldwedstrijd op zondag 14 april
jl. tegen AVO 5 uut Assen eindigde
in een 15-15 gelijkspel. Dat geeft de
burger moed. The only way is up.
Ook van de senioren: fotooos van de
dag (21-04-2019).
Waaronder Donkerbroek/VZK 1 –
TFS 1 (19-11) en Donkerbroek/VZK
2 – De Pein 2 (14-14)
Website
Voor algemene info, rangen en
standen en wat meer naar de vernieuwde website www.korfbaldonkerbroek.nl .
Facebookpagina
In de lucht: De Facebookpagina
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroekafdeling-korfbal. Nog sneller info
de wijde wereld in. Like. Delen !!!
Tegenwoordig beheert door die
andere razende reporter : Jenny
Bosma-Veenstra. (met hulp van
iedereen voor de input)

Asp C1: Moment onder de korf

F2 reserves in het zonnetje

F2 in actie
onder grote publieke belangstelling
Moment uit Donkerbroek D1 Drachten D2

Maandag 6 mei:
Donkerbroek C1 – SCO C1

19.30 uur

Zaterdag 11 mei:
VZK/Donkerbroek F1 – DES (N) F1
SCO C1 - Donkerbroek C1
Donkerbroek/VZK F2 - LDODK F2
Donkerbroek/VZK D2 – Oerterp/VKC
Donkerbroek D1 – Udiros D1
Donkerbroek E1 – Udiros E1
Dio/Donkerbroek B1 – Wordt kwiek B1
Dio/Donkerbroek B2 – LDODK B3
Wez Handich/DOW – VZK/D’broek A1

10.30 uur
10.30 uur
13.00 uur
13.00 uur
14.15 uur
14.15 uur
12.45 uur
11.30 uur
14.00 uur

Zondag 12 mei:
Vitesse (Be) 1 - Donkerbroek/VZK 1
KIOS (R ) 3 – Donkerbroek/VZK 2

14.15 uur
13.00 uur

Zaterdag 18 mei:
Oerterp/VKC F1 - VZK/Donkerbroek F2
Sparta (Ze) F3 – VZK/Donkerbroek F1
Moedig Voorwaarts E1-Donkerbroek E1
Leonidas D2 – Donkerbroek/VZK D2
Heerenveen D4 - Donkerbroek D1
Wordt Kwiek C1 – Donkerbroek C1
Dio/Donkerbroek B1 – Rodenburg B1
Dio/Donkerbroek B2 – Harkema B1
Drachten A1 - VZK/Donkerbroek A1

9.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
11.40 uur
10.00 uur
11.00 uur
14.15 uur
13.00 uur
14.55 uur

Zondag 19 mei:
DIO 2 - Donkerbroek/VZK 2
WSS 1 - Donkerbroek/VZK 1

13.00 uur
14.30 uur

Vrijdag 24 mei:
VZK/Donkerbroek A1 – Drachten A3

19.00 uur

Zaterdag 25 mei:
VZK/Donkerbroek F1 – Sparta (Ze) F3
Donkerbroek D2 – Leonidas D2
Donkerbroek C1 – Wordt Kwiek C1
Donkerbroek/VZK F2 – Oerterp/VKC F1
Donkerbroek E1 – Moedig Voorw.E1
Donkerbroek D1 – Heerenveen D3
Rodenburg B1 - Dio/Donkerbroek B1
Harkema B1 - Dio/Donkerbroek B2

10.30 uur
13.00 uur
13.00 uur
14.15 uur
14.15 uur
14.15 uur
12.15 uur
11.30 uur

Zondag 26 mei:
Donkerbroek/VZK 2 – Olympia (T) 2
Donkerbroek/VZK 1 – Roreko 1

13.00 uur
14.30 uur

Senioren 2:
Mark scoort fabeltastische goal

Donkerbroek C1 - Lintjo C1
Kans onder toeziend oog van coaches

Pupillen D1:
inschieten voor wedstrijd

Senioren 1: Moment uit
Donkerbroek-VZK 1 tegen TFS 1

Senioren 1: bal op hoogmastkabel
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Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

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

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren

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

• Timmerhout

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

• PVC en isolatie
• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

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!

