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Van Startblok naar finish

Foto’s: Silvia Nijholt

Daar was hij dan, een heuse circustent met 250 zitplaatsen achter de openbare basisschool ’t Startblok in Donkerbroek.

ceren, jongleren, paarden, bouwen van menselijke piramides, een
Chinese en een Oosterse show en
natuurlijk mochten de wilde dieren
niet ontbreken. Het publiek was dolenthousiast. Circusdirecteur Sander
en zijn assistente Sanne wisten deze
show samen met de kinderen vlot
te laten verlopen,een wervelende
show van een uur. De ouderraad
had voor de catering gezorgd. “Stap

es in” personeel verkleed als clowns
deelden patat uit en “Demi’s” ijsjes
zorgden voor een heerlijk afsluiting.
Een prachtige ervaring rijker hebben we ’t Startblok naar de finish
gebracht. Alle andere activiteiten
van dit schooljaar staan in het teken
van de fusie. Samen kennismaken
en al een kijkje nemen in de tijdelijke locaties. De bouw van de vernieuwde school mag snel beginnen.

ABO laat u genieten van het
landschap; ook in Donkerbroek!

knooppuntensysteem. Deze folder
zal binnenkort verkrijgbaar zijn bij
TIP Appelscha en op de site www.
ltonoord.nl/afdeling/abo-ooststellingwerf.

De openbare basisschool zit samen
met c.b.s. De Peggebult in een
fusietraject. Gezamenlijk hebben
zij de intentie per 1 augustus te
starten als een nieuwe identiteitsrijke school. Personeel, ouders en
kinderen van ’t Startblok wilden
dit niet ongemerkt voorbij laten

gaan. Nog één keer een klapper
van een project. Circus Salto is een
dag lang met de kinderen aan het
oefenen geweest en ’s middags was
er de grote voorstelling. De tent
zat tjokvol met ouders, familie en
buren. Kinderen van groep 1 t/m 8
vermaakten het publiek met balan-

Sinds kort staan er twee nieuwe picknickbanken in ons dorp.
Heeft u ze al gezien? Eén bij de boerderij van familie Neimeijer
op de T-splitsing Leidijk-Schapendrift en één op de Vaartweg bij
de kalverhouderij van familie De Jong.
De picknickbanken zijn onderdeel
van het project: ‘ABO laat u genieten
van het landschap’. De Agrarische
Belangenbehartigingsorganisatie
Ooststellingwerf (ABO) bestaat dit
jaar 25 jaar. Dit wil de afdeling
van LTO Noord graag vieren met
alle inwoners en recreanten in de
gemeente. Daartoe hebben zij de
afgelopen periode hard gewerkt aan
dit project.
Verspreid door de gemeente Ooststellingwerf zijn zeven banken
geplaatst en twaalf picknicktafels
met informatiepanelen over de

landbouw en de omgeving. Dit om
alle passanten te informeren over de
veelzijdige agrarische sector.
De picknickbanken zijn gemaakt
door cliënten van zorgboerderij De
Gaegelpolle in Oosterwolde. De teksten voor de infopanelen zijn aangeleverd door de boeren zelf. In dit
geval dus door de fam. Neimeijer en
De Jong, zo komt u meer te weten
over hun boerderijen en het landschap dat zij mede mogelijk maken.
Alle banken en picknickbanken
zijn met elkaar verbonden door
fietsroutes, gebaseerd op het fiets-

De picknicktafel op de vaartweg bij de kalverhouderij van fam. De Jong.

Een pluim voor vrijwilligers
Vrijwilligerswerk levert een belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Verenigingen in ons dorp
bestaan door de vrijwilligers.
En alle mantelzorgers die vaak
onzichtbaar hun werk doen. We
ervaren dit dagelijks.
Vrijwilligerswerk heeft een grote
economische waarde. Als het
werk door beroepskrachten moet
worden gedaan dan gaat het om
veel geld en wie gaat dat betalen. Vrijwilligers missen inkomen
omdat ze het werk onbezoldigd
doen. Kortom de samenleving
bespaart enorm veel geld. Ook in de
zorg wordt meer inzet van vrijwilligers gevraagd. Denk aan maatjes
die bij eenzame mensen op bezoek
gaan en daardoor zorgen voor minder depressies. Of vrijwilligers die
met ouderen gaan wandelen waardoor deze ouderen vitaler blijven.
Mantelzorgers die de zorg op zich
hebben genomen van hun zieke
partner, familielid of buurtgenoot.
Ook deze inzet zorgt voor enorme
besparing in zorgkosten. Naast een
economische waarde heeft vrijwilligerswerk ook een grote maatschappelijke waarde. De vrijwilligers
houden sportverenigingen, kerken,
politieke partijen, muziekkorpsen,
koren, buurt- en dorpshuizen enz.
draaiende. Het vrijwilligerswerk is
belangrijk voor de samenhang en
leefbaarheid in de samenleving.
Anders gezegd is vrijwilligerswerk
het cement in de samenleving.
Maar het vrijwilligerswerk kent
ook bedreigingen. De pensioengerechtigde leeftijd schuift op waardoor minder mensen beschikbaar
zijn. In veel gezinnen is sprake van
tweeverdieners en dan is ’s avonds
de energie op. Wij hebben veel
zorg voor ouders, familieleden of
buren van wie de gezondheid langzaam achteruit gaat. Dan is er een
overheid die het vrijwilligerswerk
steeds lastiger maakt door regelgeving. Denk aan evenementenvergunningen die moeten worden
aangevraagd of verkeersregelaars
die opgeleid moeten worden. Ook
schuiven de overheden meer en
meer taken richting vrijwilligers.
En dan de zorg. Ouderen al dan
niet dementerend die thuis moeten
blijven wonen omdat er geen plek
in een verzorgings- of verpleeghuis
is. Alles aan regeltjes gebonden
zodat mantelzorgers het niet meer
zien als vrijwilligerswerk maar als
last.
Alles overziend is vrijwilligerswerk
een kostbaar ding. We mogen blij
zijn dat er in ons dorp zoveel vrijwilligerswerk wordt gedaan. Laten
we dat waarderen. Het zorgt ervoor
dat sport, muziek, kerk, gemeenschapscentrum in wording, de
nieuwe school, ouderen- en ziekenzorg enz. van waarde zijn voor
het welzijn in het dorp.
Bij deze geeft de klokkenluider een
dikke pluim aan alle vrijwilligers in
het dorp. Het kan niet vaak genoeg
gezegd worden!
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

Foarby, mar net fergetten
Tinzen gean noch faak tebek

BROEKJES

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

(citaat uit een gedicht van Jan Haijes Westra)

Wij zijn niet vergeten dat veel mensen klaar
stonden voor ús mem, beppe en oerbeppe

Antje Dijkstra-Oosterhof
Onze hartelijke dank voor uw aandacht en
aanwezigheid,
zowel tijdens haar leven als na haar overlijden.
We wensen iedereen alle goeds.
Wiegertje en Warmelt
Catharina en Albert
Voor uw medeleven, in welke vorm dan ook,
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn
thuiskomst, willen Petra en ik u heel hartelijk
danken. Het heeft ons goed gedaan!
Herman Boerrigter

De Friese Wouden
werkt samen met u
aan de beste zorg

Voor al uw trouw-en rouwarrangementen. Decora Bloembindsters, Sietske Kamminga
0516-491761; Aafje Rooks,
0516-491299. Kijk ook eens
op onze website: www.decorabloembindsters.nl

Snertakties
2018/2019
De zomer is nog maar koud
begonnen maar achter de
schermen worden de plannen voor het nieuwe snert
seizoen 2018-2019 alweer
gesmeed. De stichting
snertacties heeft de data
voor het nieuwe seizoen
alweer vastgesteld (onder
voorbehoud) en deze kunt u
dan ook alvast in de agenda
noteren.
De data zijn:
6 oktober, 27 oktober,
17 november, 8 december,
12 januari, 2 februari,
23 februari en 16 maart

dorpsbelang Donkerbroek

Zo doen we dat:
• Onze zorg, uw regie
• 24 uur per dag
• Ook specialistische zorg

• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

Team
Donkerbroek

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

Thuis in de beste zorg

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

Bode:

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

Opgericht 13 december 1910

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

VERKRIJGBAAR BIJ:

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

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

GEBOORTEKAARTJES!

EN...

• Jubileum • Feest
• Huwelĳk • Opening
• Verjaardag • Enz. enz.

bvk
GRAFISCH
VORMGEVER

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

PROTESTANTSE GEMEENTE Donkerbroek-Haule,
beheer
begraafplaatsen

Voor informatie over:

C
C
C
C

uitgifte graven
overbrenging urnen
plaatsing gedenkstenen
onderhouden gedenkstenen

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

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

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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Gezellige drukte bij de heropening
van de Turfroute

E-mail:

dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/
dorpskrant.opehichte
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.

Kopij inleveren kan t/m
23 september 2018
Bezorging:

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

Inleveren kopij:

Digitale kopij kunt u aanleveren
tot en met zondag 23 september
2018 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 activiteit wil
aankondigen in de vorm van een
affiche betalen €15,- tenzij van de
activiteit een verslag naar de krant
wordt gezonden.
De bedragen kunt u overmaken op
IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11
o.v.v. Broekje c.q. Familiebericht
en uw naam.
Inleveren kan bij Loes Ree,
Herenweg 102. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com
De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke
aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende
met publicaties in dorpskrant “Op’e hichte”. Op alle
in deze krant gepubliceerde advertenties en redactionele artikelen rust copyright zoals dat bij de wet
geregeld is. Gehele of gedeeltelijke overname op wat
voor manier dan ook, zonder toestemming van de
producenten is niet toegestaan.

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

wat geplaatst wordt.

Uitvaartvereniging
D.E.L. Donkerbroek
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

en gespetter ook het shantykoor
Spilersnocht voor Silshome te
horen. Zoals het een echt shantykoor betaamt brachten ze de alom
bekende zeemansliederen ten gehore. Hier kon je van genieten op het
terrasje waar Eethuis stap es in en
Restaurant 't Witte Huis de nodige
versnaperingen te koop hadden.
De jeugd kon zich ook helemaal
uitleven op deze dag. Zo was er
een waterfiets om de vaart eens
van een andere kant te verkennen.
Ook waren er kajaks aanwezig om
het water op te gaan. De kinderen
vermaakten zich opperbest op het
water.

Info advertenties:

De volgende krant
verschijnt op of rond
28 september 2018

juni 2018

Er waren dan ook veel blije gezichten. Niet alleen bij de kinderen,
maar ook zeker bij de toeschouwers.
Voor degene die liever op de vaste
wal bleef was er een springkussen
van Vogelzang en een schminkteam.
Je kunt dus wel concluderen dat de
turfroute in Donkerbroek zeer goed
is geopend.

Op zondag 10 juni vond de
heropening van de turfroute
plaats. De turfroute is namelijk opgewaardeerd. De vaart is
over de gehele breedte uitgediept tot anderhalve meter en
er is nog veel meer onderhoud
gepleegd. Om dit te vieren
heeft actief Donkerbroek in
samenwerking met de provincie diverse activiteiten georganiseerd.
Zo was er vaargroep Noorderlicht
die een show gaf met diverse modelbootjes. Van sloepen en vissersboten
tot reddings- en brandweerbootjes

alles kwam voorbij in mini formaat.
De kleine bootjes konden de grotere
boten die af en toe voorbij kwamen
goed bijhouden.
In het documentatie centrum was
het ook een drukte van belang.
Naast oude foto’s van de turfroute
was ook de rest van het archief in te
kijken. Menigeen maakte hier dankbaar gebruik van. Soms was het
zelfs zo druk dat de vrijwilligers niet
iedereen te woord konden staan.
Gelukkig is het archief elke vrijdagmiddag geopend voor een ieder om
de vragen stellen waar men nu niet
aan toe kwam.
Buiten was er naast het gelach

De Cuynder,
15 september OPEN DAG
Het is alweer bijna twee jaar geleden dat de nieuwe eigenaren
Leo en Marike de Wolf uit Brabant de Cuynder hebben overgenomen. Marike vertelt dat zij in Amerika ooit het boek “The
Country Store “kocht.
Toen zij dit had gelezen wist ze: dit is
wat ik ook wil! Ecologisch bezig zijn
met de natuur met zo min mogelijk
afval. Bij toeval ontdekten Leo en
Marike deze plek in Donkerbroek
die te koop stond. Na lang wikken
en wegen hebben ze besloten om
de gok te wagen en het avontuur
aan te gaan.Door omstandigheden
heeft het bedrijf eerst even op een
laag pitje gestaan maar inmiddels
is Marike bezig haar wensen één
voor één ten uitvoer te brengen.
De Cuynder in Donkerbroek is een
kleinschalige tuinderij met bijzondere groente- en fruitgewassen,
een boomgaard, 90 pijnbomen, een
minicamping en een winkeltje.
Zelf wil ze graag workshops geven
of laten geven door iemand die
daarin gespecialiseerd is. Ze denkt
hierbij aan vilten, tassen maken
en andere handarbeid. Eten uit de
natuur, crème maken van planten ,
kookworkshops, lezingen, enz.enz.
Ideeën genoeg!
De locatie kan ook gehuurd worden
met of zonder catering. Ook de
gehele camping met het Cuynder-

Huys erbij kan gehuurd worden.
Heel leuk voor een familiefeest of
een personeelsfeest.
Zij is aangesloten bij “Het
Rustpunt”. Hierbij kun je zelf een
kopje koffie of thee maken, gebruik
maken van het toilet, je e- bike opladen en je band plakken. Een toffe
pleisterplaats op je route.
De minicamping is nu een SVR
(Stichting Vrije Recreatie) camping
geworden. Mensen die hier lid van
zijn krijgen korting. Verder is er
samenwerking met de stichting
Schouder aan Schouder. Deze biedt
dagbesteding, begeleiding, re-integratie trajecten, vrijwilligerswerk,
beschut werk en participatiebanen.
Ook is er nog een samenwerking
met de stichting Plaats de Wereld.
Een laagdrempelige vrijwilligersorganisatie met professionele aansturing. Producten van Plaats de
Wereld worden in het winkeltje van
de Cuynder verkocht. Denk hierbij
aan kussens, tassen sjaals enz. Ook
zijn er nu al sapjes en jams te koop
afkomstig van het fruit van eigen
grond.
Wilt u een keer gaan kijken of wilt
u vrijwilliger worden, kom gerust
een keer langs. De winkel is overdag
altijd open. 15 september wordt er
een open dag georganiseerd. Hebt u
interesse om met een kraampje met
duurzame producten aan deze dag
deel te nemen, meldt u dan even
aan bij de Cuynder, ‘t Hoogezand 3,
06-45258869 of 0516-851061, info@
decuynder.nl
Lia Braber

Zomeravondconcert
9 juli veldje Buursterlaan
Zo aan het eind van het seizoen sluiten jeugdcorps Reboelje en de chr.
brassband De Bazuin af met een zomeravondconcert. Dit jaar wordt
dit openluchtconcert gehouden op het veldje aan de Mr. Brunstingweg.
Wij beginnen om half acht. Jullie zijn van harte welkom om te genieten
van brassmuziek in de open lucht.
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De tijd van de vliegen komt er weer aan!
Wees ze dit jaar voor en bestel nu alvast
een vliegenhor op maat.
Bij Quality Parket vind u vliegenhorren
van het Nederlandse merk Hamstra.
Bestelt u in de maand juli horren voor
ramen of deuren dan worden uw horren
GRATIS geplaatst (geldt alleen in
Donkerbroek).
Kijk voor een indruk van de prijs op onze
website of vraag ernaar in de winkel.
U heeft al een rolhor vanaf € 78,=

Quality Parket 0516 – 491345 www.qualityparket.nl

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.
Een aandeel in elkaar
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Het klikt tussen Donkerbroek
en de Neimeijers

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule
Zondag 1 juli
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig
Avondmaal
Zondag 8 juli
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen
Zondag 15 juli
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen
Zondag 22 juli
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: zomerdienst
dorpskerk Haule
Zondag 29 juli
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: zomerdienst
Laurenstsjerke

Maar liefst circa 1800 mensen bezochten maandag tweede
pinksterdag 21 mei de Campina Open Boerderijdagen op
Sallandhiem van de familie Neimeijer aan de Schapendrift.
,,Een ideetje van Sieger.’’
Verslag van een buurtbewoner
Wat een drukte… Je ziet het de kalfjes in de stal bij de familie Neimeijer
denken: komen al die mensen voor
ons? Beduusd van al het bekijks blijven ze met grote ogen op afstand,
buiten het bereik van de kinderen
die niets anders willen dan even
aanraken.
Misschien zijn de eigenaren van
de kalfjes wel net zo beduusd…
Het is ook niet niks, 1800 mensen
op je erf. ,,Een ideetje van onze
Sieger…’’ Harrie Neimeijer (58)
veegt het zweet van het voorhoofd,
hij komt oren en ogen te kort komt
om de bezoekers te vertellen over
zijn bedrijf. Zijn vrouw José (56)
schenkt koffie, reikt een folder uit,
zorgt dat mensen zich thuis voelen
en vindt het hele gebeuren maar
wat spannend. Zoon en aanstichter
Sieger (22) rent ondertussen van

melkrobot naar mestschuif en weer
terug om uitleg over de apparaten te
geven. Dochters Elien en Silke, als
extra hulp ingevlogen, vormen het
perfecte ontvangstcomité. Uiteraard
hebben ze hun ‘aanhang’ meegenomen; je bent familiebedrijf of niet.
Verder waren er nog 25 extra vrijwilligers paraat om de dag draaiende te houden. Oh ja, en dan is er
nog Juno, de Duitse herder heeft de
dag van haar leven.
Wat brengt al die mensen om een
kijkje nemen op het melkveebedrijf?
De gezelligheid van een familieuitje, het springkussen voor de kinderen? Nieuwsgierigheid naar het
reilen en zeilen van een boerenbedrijf? De kritische vraag naar de rol
die de moderne boer voor zichzelf
ziet met betrekking tot het landschap en het milieu? De kans eens
lekker ongestoord te neuzen op het
erf van een collega? En nu we toch

aan het vragen zijn: waarom organiseert een boer een open dag?
Een ding is zeker: zuivelcoöperatie
Frieslandcampina kiest met zorg de
bedrijven die haar mogen vertegenwoordigen. Dus modern, schoon,
voldoende ruimte voor de dieren
– en met weidegang. Kortom een
boer die je als uithangbord kunt
gebruiken. Die pluim mogen de
Neimeijers alvast in hun zak steken.
Harrie en José hebben hun wortels in Salland, vandaar de naam:
Sallandhiem. Acht jaar geleden streek het gezin neer aan de
Schapendrift. Voor die tijd boerde
het aan de andere kant van het dorp.
Het bedrijf moest wijken voor de
verplaatsing van de N381. Ze bleven
in Donkerbroek, kennelijk hebben
ze een klik met het dorp. Dit najaar
verhuizen Harrie en José naar
een ‘burgerwoning’ op steenworp
afstand van de boerderij, Sieger en
zijn vriendin Dorien krijgen dan de
ruimte.
Het springkussen doet het goed
bij de kinderen. En kinderen blij,
ouders blij. Een ouder echtpaar
kijkt verwonderd toe een koe zich
laat bedienen door de melkrobot, ja
in een mensenleven is de landbouw
enorm veranderd. Een paar kinderen in een rolstoel worden door hun
begeleiders door de stal gemanoeuvreerd; vandaag is het hun kans
koeien van dichtbij te zien – en te
ruiken!
Er zijn ook stands. Vogelwacht
Fryslân is present. Achter de kraam
staan schermen met afbeeldingen
van weidevogels. Kievit, grutto,
tureluur. Hoe is het eigenlijk met
die vogels gesteld? De gezichten
betrekken. Gevoelig onderwerp dus.
Nee, geen kritiek op de Neimeijers,
integendeel, anders stonden ze hier
niet. Het is gewoon de landbouw hè,
die verandert. Maar als ze terugdenken aan hun jeugd…
Het is een geluid in de marge. Op te
maken aan de bezoekers – een groot
deel van de bezoekers komt uit het
dorp – en hun opgetogen gezichten
is de klik van de Neimeijers met het
dorp wederzijds. En daar is de open
dag uiteindelijk ook om te doen:
om een goede relatie op te bouwen
tussen de boer en zijn omgeving.
Wie daar nog aan twijfelt: sinds
kort staat aan het einde van de
Schapendrift een bankje, voor fietsers en wandelaars, mede aangeboden door Sallandhiem.
Daags na de open dag appt Harrie: jij
hebt een schrijvend beroep, schrijf
je een stukje voor de dorpskrant?

Zondag 5 augustus
9.30 uur: ds. C. de Graaf,
Kallenkote
Bijzonderheden: zomerdienst
dorpskerk Haule
Zondag 12 augustus
11.00 uur: ds. P. Hulshof, Jubbega
Bijzonderheden: zomerdienst
Laurenstsjerke

Zondag 26 augustus
9.30 uur: mw. ds. L. P. Cnossen,
Oosterwolde
Bijzonderheden: zomerdienst
Laurenstsjerke
Zondag 2 september
9.30 uur: kw. dhr. D. Grit, Smilde
Bijzonderheden: koffiedrinken
Zondag 9 september
10.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: tentdienst dorpsfeest
Zondag 16 september
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: geen
Zondag 23 september
9.30 uur: ds. P. Pit, Drachten
Bijzonderheden: geen
Zondag 30 september
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig
Avondmaal
Zondag 7 oktober
9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Israëlzondag, koffiedrinken

Zondag 19 augustus
9.30 uur: mw. ds. J. Baron,
Veenhuizen
Bijzonderheden: zomerdienst
dorpskerk Haule

Tsjerkeproat
Eén voor allen, allen voor één
Af en toe krijg ik een klein drukkertje.
Het is weer tijd voor een stukje van uw hand.
Dan ligt het nog even te wachten en moet het nog even broeien in
mijn bovenkamer.
In ons dorp verkennen we de mogelijkheid en onmogelijkheid van een
Gemeenschapscentrum. Best spannend. Kunnen we elkaar vasthouden? Kunnen we elkaar vinden? Of staan we tegenover elkaar? Is je
verliezen in elkaar ook een vorm van winst?
En de buurtverenigingen zijn bezig met hun wagen. Brainstormen
over de versiering van de buurt. En dan staat de feesttent op het
nieuwe terrein. Na het programma in de week, het grote knalfeest op
zaterdag is er de viering op zondag. Met dank aan de helpende handen
die de tent ons schoon ter hand stellen. Wat is die samenwerking
geweldig. Die “Samen uit samen thuis” mentaliteit.
Dit jaar doen de leden van ‘onze’ eigen SINJAEL mee in de muzikale
omlijsting.
Een thema. Het eerste wat me in de gedachten schiet, is bovenstaande
motto.
Volgens mij is het van de Drie Musketiers: Samen sta je sterk.
In de gesprekken met sommige ouderen hoor ik weemoed en heimwee
doorklinken. Vroeger waren we meer met elkaar. Vroeger namen we
het op voor elkaar. We hielpen bij de buren. In de winterperiode ging je
buurten. Ook wij kregen vroeger de buren op visite. De stal werd extra
netjes gemaakt. De staarten van de koeien gewassen en opgebonden.
In tijden van nood kon je elkaar vinden. Een goede buur is nog altijd
beter dan een verre vriend.
Staat het gevoel van “saamhorigheid” onder druk?
Worden onze ego’s steeds groter?
In het gewone leven kun je van alles en nog wat van elkaar vinden.
De oordelen vliegen soms over en weer. Onderling wantrouwen bouwt
aan zorg voor elkaar niks op. Kwetsbaar durven zijn is een waagstuk.
Vroeger was ik niet zo’n evenwichtskunstenaar. Maar soms moest je
wel over de plank die over de sloot lag. Dan was er soms een ander die
je de hand reikte. Dan ging je samen over de plank. Die ander had je
vast en ik moest mij toevertrouwen aan de goede bedoelingen van de
ander.
Later wende het. Maar die eerste wankele stapjes op die plank over
de sloot. Griezelig en doodeng. Maar je leert de ander te vertrouwen.
Je leert er op te vertrouwen dat die ander samen met jou de overkant
droog wil halen.
Henri Nouwen (google maar es) heeft een mooi beeld bij vertrouwen.
Die ene trapezeartiest laat zijn stokje los en vliegt door de lucht. Het
enige dat hij kan doen is zijn handen uitstrekken. En vertrouwen dat
de ander hem vangt.
“één voor allen, allen voor één”. Omdat je elkaar niet vallen laat.
“Soms verlang ik naar vroeger. Toen we nog voor elkaar opkwamen”.
Dat kan nog steeds. Je moet alleen de goede afslag nemen.
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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

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!

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

www.bouwservicedvdwal.nl
info@bouwservicedvdwal.nl
Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden

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

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

Kozijnen, ramen en deuren | alle verdere bouw- en timmerwerkzaamheden

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:
Herenweg 60b
8435 WV Donkerbroek
0516-491363

www.kittysplaza.nl

h Renovatie

Wij staan voor u klaar.

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

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

h Verbouw
h Timmer-,
tegel- en
metselwerk
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is dan de eendaagse keuring van
kleine knagers. Vroeger werden al
die dieren dan van te voren opgehaald. Dat is niet meer. Je bracht
ze dan naar verzamelpunten en
daarvandaan werden ze opgehaald.
Nu neem ik zelf mijn dieren mee.
Meestal 5 of 6 per show.”

50 jaar
Donkerbroek in het nieuws

Ik wil nog weten hoeveel soorten
konijnenrassen er eigenlijk zijn.
Dat blijken er 52 te zijn. En dat
dan weer verdeeld in 25 soorten
uitmonstering zoals haarstructuur
enz. En dan nog al die verschillende
kleuren.

“Het is begonnen met een paar
konijntjes van de vlooienmarkt 42
jaar geleden. Een collega van mij
was bestuurslid van de Plaatselijke
Vereniging Oosterwolde. Zo ben ik
er ingerold. Deze vereniging is nu
samen gegaan met Oosterwolde.
Ik ben daar geen lid meer van. Nu
ben ik voorzitter van de vereniging
Gorredijk-Drachten en Omstreken.
Deze vereniging heeft ongeveer 50
leden.”
Hij legt mij uit hoe het werkt. In 1907
is het ras Japanner ontstaan. Deze is
rood-zwart. In 1975 is de Sallander
ontstaan. Dit is een Japanachtig
dier, maar dan zwart-wit. Uit een
Engels ras en de Japanner is het ras
Eksterkonijn ontstaan dat in 1981
in Nederland officieel is erkend.
Hiervoor is ook een speciale club
de Japanner-Ekster-Rijnlander. Het
is een zeldzaam ras. Er zijn nog
maar 60 konijnen van. De hobby is
het showen en fokken van dit ras.
Fokken is selecteren. “Vanuit mijn
slagers achtergrond heb ik daar

Doeke heeft ook witte dwergkonijnen. Met blauwe ogen. Wanneer
is een konijn een dwergkonijn?
“Dan moet hij onder de 1200 gram
wegen.” En mijn idee dat je hem
dan gewoon, als hij daar iets boven
zit een paar dagen wat minder eten
geeft, nee zo werkt dat niet! De
keuringen worden gedaan door een
geen moeite mee. Zo werkt het nou keurmeester en een hoofd jury,
bestaande uit drie leden. Zij keuren
eenmaal.”
eerst apart en later gezamenlijk. Ik
Doeke vertelt dat hij altijd in bestuwil nog weten hoe oud een konijn
ren heeft gezeten. Het leuke
kan worden. “Eén keer had
van shows bezoeken vindt
ik er één die is 13 jaar
hij dat je kunt zien en
geworden maar dat is
“Ik
ben
horen waar iedereen mee
echt een uitzondering.
bezig is. De shows zijn daar best wel Rond de vijf jaar, dan is
door het hele land en ook
een konijn al aardig op
druk mee.”
wel in Duitsland.
leeftijd.”
Een grote jaarlijkse show
We gaan even kijken bij de
is in Assen. Vanaf 1977 was
dieren in de grote schuur. De
dat in Zuidlaren maar sinds 3 jaar
44 hokken zien er netjes uit. Doeke
is het in de Grote TT hal in Assen. haalt een paar dieren uit het hok
De clubs uit Groningen Drenthe en en dan zie ik ook de mooie kleuren.
Friesland zijn nu allemaal samen in Verschillende kleuren op de kop en
een overkoepelend geheel en in de de oren, prachtig. En strepen over
eerste week in januari komen daar de rug. Twee keer per dag krijgen ze
zo’n 10.000 dieren bij elkaar.
eten. ‘s Morgens hooi en s avonds
“Ik ben daar best druk mee. De krachtvoer, granen en kruiden. Ik
hele aankleding vraagt een hoop zie ook de dwergkonijntjes. Heel
tijd. Er zijn dan kippen, eenden, schattig en heel aaibaar. Het is een
fazanten,kalkoenen, oorspronkelij- leuke hobby en ik ben weer een
ke duiven rassen, hoenders, konij- hoop wijzer geworden.
nen, kwartels enz. Op zaterdag
Lia Braber

Bazuin behaalt 1e prijs op Schiermonnikoog
Zaterdagochtend 2 juni rond de klok van 8 –en verzamelden de
leden van de Bazuin bij Pro Rege voor het concours die dag op
Schiermonnikoog.
Elke 1e zaterdag van de maand
vindt daar een concours plaats
voor muziekkorpsen en koren.
Zo’n 2000 muzikanten en koorleden maken die dag de overtocht
naar Schiermonnikoog. Om half 10
namen de Bazuinisten de boot naar
Schiermonnikoog. Om 10 over 2
werden we verwacht bij de inspeelruimte dus van te voren kon een
ieder zich op haar of zijn manier
voorbereiden op het concours.
De tijd vloog om en voor we het wisten zat we in de inspeelruimte. Hier
hadden we een kwartier de tijd om
in te spelen. Het inspelen start altijd

met een aantal koralen, dan worden
de instrumenten gestemd, voor de
check of de stemming zuiver is nog
een koraal en dan nog een aantal
lastige passage het uit concourswerk en dan moet het goedkomen.
We lopen met z’n allen naar het
kerkje en dan om 20 voor 3 zitten
we op het podium.
Met drive en enthousiasme spelen
we
het
concourswerk
Cambridgeshire Impressions van
Rieks van der Velde. Met een goed
en tevreden gevoel verlaten we
het podium en gaan op naar de
muziekkoepel waar we samen met

de jeugd van Reboelje een optreden
verzorgen. Daar moeten we even
wachten. Maar met de polonaise en
heerlijke meezingers vermaken we
ons prima. Na ons leuke optreden
in de koepel is het al bijna tijd voor
de uitslag. We behaalden 81 punten
voor het concourswerk een 1e prijs.
Met een goed gevoel verlieten de
Bazuin en dirigent Sijtze van der
Hoek Schiermonnikoog.
Na het concours hebben we niet
stil gezeten de afgelopen weken is
er hard gewerkt aan de muziekvoorstelling Wieger wordt wakker.
Samen met Kunst&Coo en cbs De
Peggebult is de voorstelling gehouden op 27 juni in de Sintrumtsjerke.
Met dit project hoopt de Bazuin
weer nieuwe jeugdleden aan te trekken.
Dat de Bazuin een leuke levendige
vereniging is met veel jeugd viel
ook op Schiermonnikoog. Bij het
betreden van het podium kregen we
misschien wel het mooiste compliment van de dag “Eindelijk hier is
jeugd”. Elke maandagavond voor de
Bazuin op spelen de jongste leden
van de Bazuin samen. Na een paar
maanden muziekles kom je al bij
Reboelje en speel je samen met
leeftijdsgenoten hele leuke muziek.
Dus lijkt het je wat kom dan gerust
eens kijken op maandagavond 18.45
uur tot 19.30 repeteren we in Pro
Rege.

Brassband De Bazuin goed voor een 1e prijs op Schiermonnikoog.

En dan is het bijna vakantie……
maar op 9 juli geven we nog een
openluchtconcert op het veldje bij
de mr. Brunstigweg aanvang 19.30
uur.

Bron: Friese Koerier 26 juni 1968

Coop Boonstra sponsort
De Bazuin met statiegeldactie

In de maanden juli, augustus en september sponsort Coop Boonstra
brassband De Bazuin met een statiegeldactie. Doordat De Bazuin aan
de weg timmert om meer leerlingen te krijgen is er behoefte aan nieuwe instrumenten. Zij hopen hiermee dat de inwoners van Donkerbroek
deze zomer massaal naar Coop Boonstra gaan en daar hun frisdrank
en bier te kopen. Om daarna de lege flessen en kratjes weer in te leveren om De Bazuin te steunen hun doel te bereiken. Een hele nieuwe
bezetting kost brassband De Bazuin ruim €120.000,-. Daarom heeft
brassband De Bazuin uw steun meer dan nodig.

De Wijkagent
Drank en verkeer
gaan niet samen
Van drank komen ongelukken. Daarom controleert de politie bestuurders regelmatig op alcohol. Jaarlijks worden er
maar liefst a1 miljoen blaastesten afgenomen. Niet alleen
automobilisten, maar ook fietsers en bromfietsers moeten
oppassen met alcohol.
“Na twee glazen neemt uw reactievermogen als schrikbarend af. Na
drie glazen alcohol is de kans dat u een ongeval krijgt al anderhalf keer
zo groot als wanneer u niet gedronken heeft. 50% van de patiënten in
revalidatiecentra is verkeersslachtoffer”. Alle reden dus om, als u met
de auto ergens naartoe gaat, van tevoren af te spreken wie de Bob is.
Een Bob drinkt helemaal geen alcohol.
Begin er niet aan
“Want als men eenmaal begint, wordt het steeds lastiger om ‘nee’ te
zeggen. Dat komt niet alleen door de gezellige sfeer op dat moment,
maar ook door het ontremmende effect dat alcohol heeft: elk glas
alcohol geeft zin in nóg meer alcohol. Ook voel u zich zelfverzekerder
en onderschat u de risico’s en gevaren van rijden onder invloed van
alcohol.” Uit onderzoek blijkt dat een drankje al genoeg is, om u trek
te geven in het volgende. En dat gebeurt razendsnel, omdat alcohol
al in ongeveer 10 minuten de hersenen bereikt. “Voor u het weet, zit
u aan de wettelijke grens van wat u mag drinken. Of erger. Daarmee
brengt u uzelf, uw passagiers én andere verkeersdeelnemers in gevaar.
Daarnaast riskeert u ook nog eens een forse boete of zelfs verlies van
uw rijbewijs”, aldus Filip Bahlmann.
Uw wijkagent
Meer informatie of contact met uw wijkagent?
Vul op www.politie.nl (Mijn Buurt) uw postcode in. Automatisch verschijnen dan naam en foto.
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Centrale verwarming
Water & Sanitair

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

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

www.devegt.nl

Weverswâl 3B
9243 JL Bakkeveen
Tel. 0516 - 54 13 25

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

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

www.bakkerijvandermolen.nl

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

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

prdejong.nl

Vakmanschap met passie

Geef Fabian zijn leven terug.

Dialyseren is geen leven, maar overleven. Fabian kan 40 uur per week geen kant
op. Niet werken, niet naar buiten, niet op pad met zijn gezin. Geef nierpatiënten
hun leven terug. Met de draagbare kunstnier.
Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Houthandel
Waskemeer
Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer

Vuren hout

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

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

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

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

Programmaoverzicht
Het volledige programma zal
natuurlijk gepubliceerd worden in
de Feestkrant die eind Augustus zal
verschijnen, maar bijgaand alvast
een overzicht. De Dorpskrant, de
Dorpswebsite, HD Tentfeest en
de commissie Dorpsfeest werken
allemaal samen om u goed op de
hoogte te houden. Hou dus deze
kanalen in de gaten voor nieuws
en updates!
Donderdag
We trappen het Dorpsfeest al vroeg
op ludieke wijze af.

9 uur
10:45 uur
10:00 uur
16:30 uur
17:00 uur
18:00 uur
18-20 uur
21:30 uur

Zaterdag
Na een spetterende feestavond
beginnen we de Zaterdag met de

Reboelje op het
Survento festival

Zondag
Op zondag eindigen we het feest
met twee mooie activiteiten. In de
ochtend is er een Kerkdienst en
daarna een mooie afsluiter.

Meedoen is natuurlijk al een feestje, dus geef je team op via: dorpsfeestdonkerbroek@gmail.com. Met
vermelding van de Teamnaam en
een conctact persoon.

nende voetstappen van Balou vervolgende ze het programma met
Onward.´Opnieuw een prima klank.
Jullie maken mooie muziek schreef
de jury hierover. De kabouterdans
was weer een leuk entertaiment
onderdeel van Reboelje.

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

Kinderoptocht – Pimp je Fiets
Niets te doen deze zomer? Gebruik
je vakantie om alvast die gave versiering voor je fiets, skelter, step of
wat-maar-op-wielen-rijdt te verzinnen en uit te voeren. Wij rekenen
op een spectaculair deelnemersveld! Opgeven kan via: dorpsfeest-

C

10:00 uur Kerkdienst
13:30 uur Toneelvoorstelling,
m.m.v. Tonielselskip
Spilernocht
Zeskamp – Stoere teams
gezocht
Meedoen aan de zeskamp? Je hebt
nog de hele zomer om topfit te
worden die beker te bemachtigen.
Meedoen kan in teams van minimaal 6 personen.

Activiteiten op de Buurt? Zeg
het ons
Mochten er Buurtverenigingen zijn
die activiteiten, ludieke acties, etc.,
voor alle Dorpsbewoners organiseren tijdens het Dorpsfeest, of op de
avond ervoor, laat het ons weten.
Dan kunnen we het meenemen in
het “officieuze” programma. Geef
het door via dorpsfeestdonkerbroek@gmail.com.

Vrouw, man, oud, jong, alles mag
door elkaar.

sfe

p

Kindervoorstelling
4-6-jarigen
Kindervoorstelling
7-12-jarigen
Workshop Senior Fit,
m.m.v. Guus Hoekstra,
fysiotherapeut
Kinderoptocht
Foodfestival,
m.m.v. Tjusterroksum
en DJ Niek
Uitreiking prijzen
Kinderoptocht
Ballonvaart
(op voorinschrijving)
Feestavond
HD Tentfeest

09:30 uur Optocht Versierde
Wagens,
m.m.v. Excelsior
14:00 uur Zeskamp op het
feestterrein
16:30 uur Prijsuitreiking
Straatversiering,
Versierde wagens en
Zeskamp
19:00 uur Optocht Versierde
Wagens,
m.m.v. De Bazuin
20:30 uur Optreden
Tjusterroksum bij de
Brug
21:30 uur Feestavond
HD Tentfeest

Dor

9 uur
Straatontbijt
18-20 uur Jurering
Straatversiering
18-20 uur Ballonvaart
(op voorinschrijving)
19-22 uur Busvervoer langs de
buurten voor de
ouderen
20:30 uur Dorpsfeest
Promotietour

Vrijdag
We beginnen deze dag met een
voorstelling voor alle kinderen
vanaf 4 jaar. Wat, precies, dat houden we nog even geheim… Ook de
oudjes zullen al vroeg in de benen
moeten.

grote optocht! Al meer dan 14
wagens hebben zich opgegeven.

donkerbroek@gmail.com. Met vermelding van je naam en leeftijd.
Veel voorpret alvast!

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

OM

MISS

IE

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

k

Voorbereidingen Dorpsfeest
Donkerbroek 2018 in volle gang
Er is afgelopen weken een hoop werk verzet om het Dorpsfeest
2018 mogelijk te maken; in de buurten, waar hard gewerkt
wordt aan wagens en buurversiering, en door alle partijen die
hun medewerking gaan verlenen. Fijn dat er zoveel interesse
en wil is om er samen wat moois van te maken! Hou de agenda
dus vrij van 6 t/m 9 September om volop van het Dorpsfeest
te kunnen genieten.

juni 2018

9

ro
e

Op ’e Hichte - Dorpskrant Donkerbroek

est D nkerb
o

Café Donkerbroek viert
de start van de vakantie

Tijdens het spelen van de kabouterdans werd op de beamer het
ploplied vertoont met de gezichtjes
van de leden van Reboelje in gefotoshopt. Daarna was het de beurt
aan de solisten van Reboelje. Jort
Cazemier en Henrike Hoekstra
speelden het duet `Hoelang´ van
Nick en Simon. Reboelje eindigde
hun optreden met de hit ´Reality`
van Lost Frequencies.
`Bedankt voor het mooie optreden.
We hebben genoten` schreef de jury.
Mooie woorden voor Reboelje. Het
was een super leuk optreden in
een bomvolle zaal. Volgend jaar is
Reboelje vast weer van de partij in
Surhuisterveen.
Op vrijdagavond 15 juni deed
Reboelje mee aan het jeugdfestival
Survento in Surhuisterveen. Dit
jaar werd het festival voor het eerst
georganiseerd voor jeugdkorpsen.
Het Surventob festival is een entertaiment festival wat al jaren wordt
georganiseerd voor brassbands en
dit jaar dus ook voor het eerst
voor de jeugd. Naast Reboelje waren

Reboelje in actie tijdens het
Surventobrass Entertainment
festival.

Collecte
Longfonds 2018

er nog 8 andere jeugdorkesten.
Er werd begonnen met ´als je van
beren leren kan´ uit de Disneyfilm
Jungle boek.

In de week van 14 t/m 19 mei gingen landelijk 30.000 mensen op
pad om geld in te zamelen voor het
longfonds. In Donkerbroek heb ik
opnieuw zo’n 20 –tal mensen bereid
gevonden om te collecteren voor
gezonde longen. De oudste collectante, Mv Sietske Jongsma , doet
maar liefst 4 collectes per jaar voor
het goede doel in de omgeving van
het Bovenveld in ons dorp, waarvan
het longfonds er 1 is.

In dierenonesie´s kwamen de leden
van Reboelje. `Een prachtige opening` schreef de jury. Na de dreu-

Verschijningsdata Dorpskrant
Verschijning:
• Vrijdag 28 september
• Vrijdag 26 oktober
• Vrijdag 23 november
• Vrijdag 21 december

www.dier.nu

De collecte heeft totaal dit jaar
730 euro opgebracht. 75 cent van
elke gedoneerde euro gaat naar
onderzoek,belangenbehartiging en
voorlichting. Wilt u er meer over
weten kijk dan op www.longfonds.
nl. Alle collectanten ,van jong tot
oud, hartelijk dank voor een paar
uurtjes vrije tijd. Ook in 2018 heeft
de organisator/mede-collectante
voor Donkerbroek haar steentje
kunnen bijdragen aan een succesvol
verloop.

De zon heeft op zijn hoogste
punt gestaan dit jaar en dat betekent maar een ding: De zomervakantie komt er aan. De start
van de zomervakantie kun je dit
jaar gezellig komen vieren bij Café
Donkerbroek.
Het café wordt 21 juli namelijk
omgetoverd tot een heuse camping.
Naast een biertje drinken kan je er
die avond ook allerlei camping spel-

len doen. Ook deze keer worden de
spellen en aankleding verzorgd door
Olivier Entertaining. De entree is
met 5 euro ; een schijntje als je kijkt
wat een gemiddelde strandvakantie kost. Begin jouw vakantie dus
goed en kom in je beste camping
smoking of zwemkleding naar Café
Donkerbroek. Vergeet trouwens
vooral niet je wc rol mee te nemen.
Die kun je namelijk inwisselen voor
een gratis consumptie.
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Groep 8 vliegt uit
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Na de zomer vakantie begint er voor de leerlingen die nu in groep 8 zitten een heel nieuw
hoofdstuk in hun leven. Tijd voor een nieuwe school buiten Donkerbroek en dat is leuk maar
stiekem ook wel spannend. Wat willen ze later worden en wat gaan ze missen aan hun tijd op
de basis school? We vroegen het ze en dit zijn hun verhalen.

Mats
Bergsma

Silvia
de Boer

Romy
Sluimer

Bridget
Hekman

Jelle
de Haan

Hallo, ik ben
Mats Bergsma.
Ik ga naar de
zomervakantie
naar het Stellingwerfcollege
in Oosterwolde
Ik ga volgens mij alleen naar mijn
klas, maar dan kan ik daar weer
nieuwe vrienden maken.
Ik weet denk ik al wat ik later wil
worden ik zou graag later vlogger
of profvoetballer of natuurkundelaar.
Ik ga missen van de basisschool dat
je vaak langer naar buiten mocht
en de groepjes in de klas, waarin
we mogen zitten.

Hallo ik ben
Silvia de Boer
en na de zomervakantie ga ik
naar een nieuwe
school. Samen
met Lizzi, Jelmer en Wessel ga ik Havo/VWO
doen op het Stellingwerfcollege. Ik
heb echt geen idee wat ik later ga
worden. Ik ga wel een paar mensen missen Annelieke, Maike en
Romy en ik ga de pauze ook missen
vooral het voetbal. Ik ga de juffen
ook missen.

Hallo ik ben
Romy Sluimer
en ik ga naar
de vakantie
naar het Stellingwerfcollege. Maike
Plender gaat ook naar deze school
en ze komt bij mij in de klas.
Ik weet nog niet wat ik wil worden.
Ik ga de pauzes missen van de
basisschool en het weinige huiswerk. Einde.

Ik ben Bridget
Hekman,
Ik ben 12 jaar
oud.
Ik zit op de
Peggebult.
Later wil ik
graag boerin of juf worden!
Na de zomervakantie ga ik naar
CSG Liudger in Waskemeer.
Ik ga samen met: Hedzer,Girard
,Sven en Mackenzie.
Ik ga TL-HAVO doen.

Annelieke
Hoen

Femke
van Hunen

Ik ben Jelle de
Haan. Na de
vakantie ga ik
naar het Stellingwerf College. Femke en
Thomas gaan
daar ook heen.
Later wil ik graag teambaas in
de MotoGP worden of zelf in de
MotoGP rijden. Ik vond de pauzes,
kamp en de gymlessen het leukst
op de basisschool.
Het voetbaltoernooi was ook superleuk, ik hoop dat het op de nieuwe
school ook leuk wordt!

Dit was mijn verslag groetjes
Mats Bergsma

Anouk
de Groot
Mijn naam is
Anouk de Groot
en ik ga na de
zomervakantie
naar de middelbare school.
Samen met
Storm en Thijs ga ik naar het CSG
Liudger in Waskemeer. Ik kom in
klas 1B.
Ik weet nog niet wat ik later wil
worden.
Wat ik ga missen van de basisschool zijn de juffen en meesters
en mijn vriendinnen.
Groetjes Anouk.

Lizze
Bosma
Ik, Lizzi Bosma,
zit nu in groep
8 en ben 11
jaar en volgend
jaar ga ik naar
Oosterwolde.
Ik ga havo/vwo
doen, maar ik krijg les op havo
niveau. Ik vond het leuk hier op
school. Vooral het buiten spelen in
de pauzes vond ik leuk. Als ik naar
de middelbare ga, ga ik de basisschool missen. Later als ik groot
ben wil ik graag juf worden. Ik vind
het zo leuk omdat je dan les kan
geven voor de klas. Ik heb zin in de
middelbare, omdat je dan een nieuwe klas krijgt. Waarschijnlijk kom
ik bij Silvia, Jelmer en Wessel in
de klas. Dat vind ik wel fijn, omdat
je dan tenminste iemand kent uit
je klas. Ik vind het ook leuk dat je
meerdere vakken krijgt. Zoals wiskunde, Duits en Frans.
Groetjes Lizzi Bosma

Senne
Kristiaan
Mijn naam
is Senne
Kristiaan.
Ik ga naar het
Stellingwerf
college.
Bijna de hele
klas gaat naar dezelfde school als
mij.
Ik weet nog niet wat ik later wil
worden.
Ik ga missen aan de basisschool,
dat je in groepjes zit.
Dit was mijn verhaal over wat ik ga
doen, en wat ik ga missen aan de
basisschool.

Groetjes Silvia

Storm
Baron
Hallo ik ben
Storm Baron.
Ik ga naar CSG
Liudger in Waskemeer. Ik ga
daar samen met
Thijs Nuwolt en
Anouk de Groot heen.
Thijs komt bij mij in de klas en
Anouk gaat 1 niveau hoger doen.
Ik weet nog niet wat ik wil worden
later.
Ik ga het voetbalveld missen en de
gymzaal en de juffen van de basisschool. Ook de kinderen van groep
7 een beetje.
En de andere kinderen ook wel een
beetje.

Thijs
Nuwolt
Hoi ik ben Thijs
Nuwolt, na de
zomervakantie ga ik naar
het Liudger in
Waskemeer.
Er gaan nog
twee vrienden van mij ook naar die
school.
Ik weet nog niet wat ik wil worden.
Wat ik ga missen van de basisschool is de lol die ik altijd heb met
mijn vrienden.
Ik kom in klas 1a, Storm komt bij
mij in de klas, dat vind ik wel leuk.
Groeten van Thijs.

Wessel
van Elp
Hallo ik ben
Wessel van Elp,
ik ga naar de
middelbare
school in
Ooster-wolde
dus het
Stellingwerf college. Ik ga daar het niveau havo/
vwo doen en ik kom in AH1H. Er
gaan nog meer kinderen naar die
school en er zitten dan 3 van mijn
klas ook in de groep bij mij op de
middelbare school. Ik wil later iets
met techniek doen. Ik ga de gezelligheid, de leuke klassen en het
voetbal op school missen.
Met groet Wessel van Elp

Hallo ik ben
Annelieke Hoen
en ik ben 11
jaar oud en
ik ga naar de
BHS dat is de
afkorting van
Burgemeester Harmsma School in
Gorredijk.
Ik weet zelf nog niet wat ik later
wil gaan worden.
Er gaan van mijn klas verder
geen kinderen meer naar de
Burgemeester Harmsma School.
En ik ga het meest missen de klas
en ook Silvia, Maike en Romy en
meesters en juffen.
Groetjes Annelieke Hoen

Jelmer
Bakker
Hallo mijn
naam is Jelmer
Bakker.
Ik ga volgend
jaar naar het
Stellingwerf
college.
Ik ga het wel missen dat we nu in
groepjes zitten.
Het lijkt me wel leuk ook omdat
het in een ander dorp is.
Dit was mijn verhaal over naar
welke school ik ga enzovoort.
Groetjes Jelmer Bakker

Jilles
Wijbenga
Hoi ik ben Jilles
Wijbenga. Na de
zomervakantie
ga ik naar het
Stellingwerf
college. Er gaan
tien vrienden
naartoe. Ik weet nog niet wat ik wil
worden. Ik ga mijn andere vrienden
missen. Ik kom in klas a1k. Ik vond
het leukste van de basisschool het
schoolkamp.
Groeten van Jilles.

Maike
Plender
Ik ben Maike
Plender. Ik ga
naar de zomervakantie ga ik
naar het Stellingwerfcollege.
Mijn vriendin
Romy Sluimer gaat ook naar deze
school en ze komt bij mij in de
klas. Ik weet nog niet wat ik wil
worden. Ik ga de leuke, leuke,
leuke juf missen. Ook de kinderen
uit onze klas want die waren altijd
heel aardig. Ook het makkelijke
werk en het weinige huiswerk ik ga
super missen en ook om de juf te
helpen.

Mijn naam is
Femke van Hunen. Ik ga
samen met
mijn klasgenoten Jelle en
Thomas naar
Stellingwerf College in
Oosterwolde. Bij mijn klasgenoot
Jelle kom ik weer in de klas, omdat
we allebei verrijkt VWO gaan doen.
Thomas doet een andere richting.
Ik hou erg van muziek. Ik zit er
namelijk al 4 jaar op! Ik weet nog
niet wat ik wil worden. Het meeste
dat ik ga missen aan de basisschool
zijn toch wel echt de leuke klasgenoten die ik daar had. Iets dat
ik niet ga missen: brigadieren. Op
de nieuwe school wordt het vast
geweldig!

Girard
Poortman
Ik ben Girard
Poortman, ben
geboren op 28
juli 2006.
Ik woon in
Donkerbroek
met mijn hond
twee broers en mijn zus en mijn
vader en moeder.
Mijn hobby’s zijn: snoeken (vissen)
en bootje varen.
Ik heb zin in de nieuwe school
want het is weer iets anders en ga
vmbo doen.
Een paar kinderen in mijn
klas gaan ook naar het Liudger
in Waskemeer dat zijn Sven,
Mackenzie, Bridget en Hedzer mijn
tweelingbroer.

Hedzer
Poortman
Ik ben Hedzer
Poortman. Ik
ben geboren
op 28 juli 2006
en zit nu op de
Peggebult.
Ik ga naar het Liudger in
Waskemeer. Mijn niveau is tl/havo
en ga met twee anderen het niveau
in. En er gaan nog twee naar
Liudger. Mijn hobby’s zijn: vissen,
snoeken en met de boot te varen.
Het leukste dit jaar vond ik kamp.

Mackenzie
Sueters
Mijn naam
is Mackenzie
Sueters. Ik
zit op CBS De
Peggebult.
En ga naar
Het Liudger in
Waskemeer.
Ik wil later barbier worden en bij
mijn moeder werken in Kitty’s
Plaza.
Mijn hobby’s zijn gamen, buiten
spelen en tekenen.
En het meeste dat ik ga missen zijn
de meesters en juffen omdat ze mij
het meest geholpen hebben.

Sven
Cazemier
Ik ben Sven
Cazemier, ik
ben geboren op
13 november
2005 en ik ga
na de zomervakantie naar
het Liudger in Waskemeer, ik ga
samen met mijn vrienden Girard
en Hedzer naar het Liudger.
Na de zomervakantie ga ik havo/
vwo doen.
Het leukste wat ik heb meegemaakt
op de Peggebult is kamp.
Mijn hobby is voetbal.

Thomas
Nicolaij
Mijn naam is
Thomas Nicolaij
en na de
zomervakantie
ga ik naar een
nieuwe school
toe. Samen met
mijn vrienden Jelle en Femke ga ik
naar het Stellingwerf College.
Ik hou er van om muziek te maken
met mijn keyboard. Ik weet niet
wat ik later word, maar ik hoop dat
het leuk wordt. Ik ga het plein missen want daar heb ik ook veel leuke
dingen gedaan, maar met de kleuters vond ik het ook leuk. Ik hoop
dat het leuk wordt.
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Nog twee activiteiten
voor de zomerstop
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Fietstocht
De familiefietstocht staat 8 juli op
de agenda. Anneke heeft 2 mooie
routes uitgezet van respectievelijk
22 en 37 km. De start is bij café
Donkerbroek en kan tussen 13.30
en 14.30 uur. Onderweg wordt u
getrakteerd op een lekker ijsje van
IJsboerderij De Haan. Bij terugkomst hebben Hans en Pietsje een
verkoelend drankje voor alle deelnemers klaar staan. Tevens zorgen ze voor gezellige muziek om
nog gezellig na te kletsen. Voor
de liefhebber die de dag feestelijk
wil afsluiten worden broodjes beenham met honingmosterdsaus klaar
gemaakt. De kosten voor de fietstocht zijn voor kinderen tot 12 jaar
1,50 en volwassenen betalen 2,50.
Historische- en museumboten
Graag maken we nog van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat op dinsdag 17 juli een
vloot van historische- en museumboten ons dorp passeert. De boten
komen van de turfvaartdagen uit
Appelscha en varen in het kader
van Leeuwarden Culturele hoofdstad van Europa 2018 van Appelscha
naar Leeuwarden. Op 17 juli vertrekken de boten om 8.00 uur uit
Oosterwolde naar Gorredijk.. Hoe

Gezinswandeltocht onder
zomerse temperaturen
27 Mei organiseerde Actief Donkerbroek haar jaarlijkse gezinswandeltocht. De oplopende temperatuur
hield vele deelnemers dit jaar thuis.
Voor een 2-tal lopers werd bij uitzondering de starttijd vervroegd
omdat er nog afspraken elders in
de agenda stonden. (Je kunt De
Toppers ten slotte niet laten wachten).
De doorzetters werden getrakteerd
op mooie routes. De korte route
ging door het dorp, via de hoge brug
waar Anneke met lekkere appels van
Coop Boonstra klaar zat. Vervolgens
moest een wild begroeit pad genomen worden tussen Petersburg en
Schapendrift om zo weer terug te
kunnen komen bij de Startlocatie.
Stap es in trakteerde op een softijs.
De langere routes van respectievelijk 8 en 11 km leidde de deelnemers

De Fr. CPB Donkerbroek
op reis door Kyrgyzstan
Martha Veenstra, onze voorzitter,
opende de vergadering met ons
allen hartelijk welkom te heten. in
het bijzonder de heer en mevrouw
Kabbes die ons deze avond zouden
vertellen over de Hemelse bergen
van Kyrgyzstan.
We begonnen de avond met het
zingen van het lied “Aan u behoort
o Heer der Heren de aarde en haar
wel en wee” en gebed. Martha las
vervolgens een mooi verhaal “Kijk
om je heen in verwondering” dit
was geschreven naar aanleiding van
de vraag uit Mattheus ‘Wie is de
belangrijkste in het koninkrijk van
God?’ Hierna volgde het huishoudelijk gedeelte en was het tijd voor
een eerste kop koffie. Na de pauze
nam de heer Kabbes het woord. Hij
vertelde ons over zijn passie voor
het prachtige land Kyrgyzstan.

Het land is sinds 1991 een onafhankelijke democratie. Daarvoor was
het een onderdeel van de Sovjet
Unie. Het land is vijf keer zo groot als
Nederland en heeft ongeveer 6 miljoen inwoners waarvan het grootste
gedeelte in de steden woont. De vlag
van Kyrgyzstan bestaat uit een rood
vlak met in het midden het dak van
een yurt. De tradionele tent van de
inwoners. Zij waren van oorsprong
nomaden.
De bergen waaruit het grootste
gedeelte van het land bestaat reiken

tot wel zeven kilometer hoogte. Ze worden
Tien Shan genoemd.
De Hemelse Bergen. Het gedeelte
waar Brian en zijn vrouw Meerim elk
jaar naar toe gaan is een hoogvlakte
Hier groeien de meeste prachtig
planten en bomen. In het voorjaar
is het bedekt met tulpen en krokussen. In de zomer ziet het er blauw
van de bloeiende geraniums en in de
herfst zijn de prachtige kleuren van
de bomen en het overvloedige fruit
te bewonderen. In de winter moet je
er niet wezen, dan ligt er vier meter
sneeuw en daalt de temperatuur tot
-45. Je begrijpt dat het dan moeilijk
vakantie houden is daar, het is zelfs
voor de lokale bevolking moeilijk
om te overwinteren. Velen wonen
het hele jaar in de yurt en dan is het
erg lastig om het voedsel vorstvrij
te bewaren.
De invloed van Rusland is nog duidelijk zichtbaar. De pleinen, gebouwen en de militaristische inslag
laten dit goed zien. Ook het schrift
is cyrillisch, net als het Russische.
De samenleving is hiërarchisch dat
wil zeggen dat de ouderen grote
invloed hebben en de jongeren
naar hen luisteren. In de dorpen
is meestal maar één winkeltje waar
alles te koop is. Wel is er elke dag
markt en kan iedereen daar zijn
oogst/ fruit/ yoghurt verkopen. Het
betaalmiddel is nog altijd schaap.

Peuterpret
De zomervakantie nadert al weer
met rasse schreden. We zitten
inmiddels al ruim anderhalf jaar
op onze nieuwe plek in basisschool
het Startblok. Een fijne plek voor
de kinderen van Peuterpret.

laat ze Donkerbroek passeren is nog
niet helemaal duidelijk.
Suppen
Het suppen is verplaatst naar 20
juli. Het belang om als organisatie
je activiteit door te geven aan de
dorpsagenda is al eerder genoemd.
Helaas hebben we alsnog het suppen moeten verschuiven. Vanaf
14.00 uur liggen de supboards klaar
bij de vaart ten hoogte van de nieuwe voet/fietsbrug. Deelnemen kan
als je in het bezit bent van een
zwemdiploma en we zien graag dat
kinderen onder de 10 jaar begeleid
worden door een volwassene. Nu
nog hopen op zomerse temperaturen....
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via `t West, waar Jet de wandelaars
opwachtte voor een gezellig buurtpraatje. Zo kon het gebeuren dat
de 1e starter bijna als laatste binnenkwam. De controle post was al
bang dat de bezemwagen ingezet
moest worden. Vervolgens richting
`t Hoge Zand waar Marjan zorgde
voor een appel en een extra beker
water. Bij Marjan splitste de route
en moesten de sportievelingen kiezen om de 8 dan wel de 11 km vol
te lopen. De meeste bikkels gingen
voor de 11 km. De ene groep ging
via `t Hoge zand het bos in terwijl
de langste route via Tjabbekamp
het bos opzochten om zo allemaal
het welverdiende ijsje bij de Start
te kunnen halen. Stap es in had
speciaal voor de wandelaars deze
dag pannenkoeken op het menu
staan. Hier werd gretig gebruik van
gemaakt. Ondertussen voerde de
wielerronde van Zuid - Oost Frieslân
door Donkerbroek. Met gigantische
snelheden raasde de gehele karavaan over de Herenweg. Genoeg te
beleven dus. Op naar de volgende
activiteit.
Een prijs wordt bepaald op een aantal schapen en kan daarna worden
omgerekend in de landelijke munt.
Er komen prachtige vogels voor en
alle soorten appels die je maar kan
bedenken. Maar ook peren, perziken, pruimen en walnoten zijn er
in overvloed. In
het land bloeien
4300 soorten
planten dat is
meer dan in
heel Europa.

Ze hebben er alle ruimte en voelen
zich vaak al net zo groot als hun
broer of zus die al naar de basisschool gaat. Kortom een fijne plek
voor de kinderen om te spelen en te
leren van elkaar en van alle thema`s
die spelenderwijs langs komen. Op
dit moment werken we aan het
thema verkeer. We hebben het over
de fiets en de auto, we praten over
de weg en de stoep, er worden verkeerswandelingen gemaakt en we

leren wat een zebrapad is.
In de groep staan allemaal verkeersborden en een auto waarin de
peuters zelf kunnen rijden. Na dit
thema is het nog drie weken tot
aan de de zomervakantie. Die laatste weken van het schooljaar staan
altijd in het teken van de zomer en
van zomeraktiviteiten.
Volgend jaar hopen we weer veel
nieuwe peuters uit Donkerbroek en
omstreken te mogen verwelkomen
op Peuterpret, dan maken we er
samen weer een mooi nieuw schooljaar van. Mocht u uw peuter nog
niet hebben aangemeld, dan kunt
u een aanmeldingsformulier bij de
peuterspeelgroep ophalen of het
aanmeldingsformulier downloaden
op de website

Ledental combi-sport
groeit gestaag
Waar de combi-sport 3 jaar geleden
tijdens het ontstaan begon met
6 sporters de eerste les staat de
teller inmiddels op 16 leden. Met
de heren wil het, helaas, nog niet
lukken. In 2015 werd het idee, om
twee maandelijks een andere sport
te beoefenen, bij het bestuur van
SV Donkerbroek voorgelegd. De
plannen werden goedgekeurd.
Via contacten in de sport en via
internet werd contact gezocht met
diverse sportaanbieders. Het initiatief werd hartelijk ontvangen en
men wil graag meewerken. Zo hebben de dames, in de leeftijd van
30 tot 55 jaar, al bijna 20 sporten
geprobeerd o.a. survivaltraining,
judo, taekwondo, yoga, tai chi, volleybal, basketbal, zumba en high
land games. een aantal van deze
sporten slaan zo aan dat het het

volgende seizoen terug keert. Zo
hebben we 2 seizoenen gebasketbald
en komt zumba volgend jaar weer
terug.
Seizoen 2018 - 2019 biedt volop
nieuwe uitdagingen. Het seizoen
begint met honkbal. Hiervoor verleent de honkbalvereniging uit
Drachten zijn medewerking. Verder
staan o.a. op het programma boksen, wederom zumba en yoga. De
volgorde is op het moment van
schrijven nog niet helemaal duidelijk.
Naast het lidmaatschap is het ook
mogelijk om per losse module mee
te sporten. Informeer voor de mogelijkheden bij Elly Oosterhof of kijk
op de Facebook pagina: combi-sport
SV Donkerbroek. We trainen iedere
dinsdag van 20.15 tot 21.15 uur.

Dutch Gymnastics The Finals NK Acro

Na deze eerste
kennismaking
met het land
was er weer koffie. In de pauze werd de uitslag van
de verkiezing voor de nieuwe naam
bekend gemaakt. Er is met meerderheid van stemmen gekozen voor
Vrouwen op Weg, christelijke vrouwenorganisatie in Donkerbroek.
Brian Kabbes vervolgde na de
pauze zijn verhaal over de reizen de
Hemelse Bergen.
Tijdens de reis verblijft men bij de
lokale inwoners in een dorp, die
gezamenlijk het verblijf faciliteren.
Zo profiteert een heel dorp van het
toerisme. Ook worden er twee nachten in een yurt (tent) doorgebracht.
Het doel is niet veel reizen maar
veel zien. Het tempo ligt laag en er
is alle tijd om de natuur in al zijn
grootsheid te bewonderen.
Het land ligt aan de oude zijderoute.
Ook daarvan zijn de sporen terug te
vinden en te bewonderen. Het was
een boeiende lezing en velen van
ons uitten de wens om er eens te
kijken. Maar de praktische bezwaren zijn groot en zoals Brian terecht
vermeldde: We zijn er nu geweest!
Martha bedankte de heer en
mevrouw Kabbes voor hun boeiende
lezing. De avond werd beëindigd
met het gedicht: ‘Dank U Heer, de
schepper”. En Martha wenste ons
allen een goede zomer.

Afgelopen weekend (23&24 juni)
stond in het teken van de Dutch
Finals in Ahoy Rotterdam!

SV Donkerbroek met de Nederlands
Kampioenen Anna Koster (links)
en Tess Offringa (rechts)

Zaterdag beet het B-seniorentrio
Nina, Elriecke en Elin het spits af
tijdens dit NK en lieten twee prachtige oefeningen zien! Het wedstrijdelement zat er goed in. Alle punten
dicht bij elkaar. Met een puntentotaal van 48.230 leverde dit hen een
mooie vijfde plaats op!

Twee Nederlands kampioenen!
De A-jeugd combiteams (Acro
Academy) draaiden fantastische
oefeningen met prachtige punten.
Anna & Robin een puntentotaal
van 55.350, waarmee ze met ruime
voorsprong hun Nederlandse titel
wisten te behalen. Tess & MartenLin een puntentotaal 52.900, waarmee ook zij de gouden medaille
mochten omhangen!

Zondag was het de beurt aan het
A-pupillentrio, Esmée, Renske en
Xante, waar zij een fantastische
oefening lieten zien. Het was erg
spannend in dit sterk deelnemersveld, waar zij uiteindelijk 6e werden
met een puntentotaal van 24.600
(zelfde puntentotaal als nr 5, alleen
waar zij artistiek hoger scoorden,
scoorden het andere team op het
technische net wat beter en technisch telt bij gelijke stand).
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eubelstoffeerderij

Visser

Voor auto en motorrijlessen:

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

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

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

www.postmahoveniers.nl
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Oranje Rood Havikskruid
Latijnse naam: Hieracium Auranticum
Fryske namme: Haukkrûd

voedselrijke gronden kan ze sterk
groeien en vermeerderen.
Nu is dit zoals je het wel vaker ziet
een plant die zich vanuit tuinen
heeft verspreid en zo is verwilderd.
De soort was hier niet inheems
maar is mee genomen uit haar oorspronkelijk gebied, de bergen van
Europa. Sommige mensen noemen
het daarom ook wel berg havikskruid.
Het is als ze bloeit een heel opvallende plant. De kleur springt er uit, het
bloemhoofdje is een korfje en daaronder zitten weer een rij knopjes
die later open gaan en zo vormt het
een scherm van bloemen. De kleur
is, zoals de naam al aangeeft, helder
rood tot oranje. De bloeitijd is van
af eind mei tot in juni en soms gaat
de bloei wel door tot in augustus.
Ze vormt door haar kleur een opvallende verschijning. De vermeerdering vindt plaats door verspreiding
van het gevormde zaad, maar soms
zie je een hele grote oppervlakte
staan. Dat is vaak gevormd door de
moederplant. Uit haar wortelstokken ontstaan weer scheuten die ook
weer in bloei geraken. Het lijken
dus meerdere planten maar het kan
zijn dat ze een geheel vormen van
een plant. Heel duidelijk was dit
te zien in de berm aan de Pegge.
Een hele oppervlakte stond daar
fantastisch te bloeien. Hopen dat

Verklaring van de Latijnse naam
Hieracium betekend Havik en
Auranticum betekend oranje. De
verklaring van Havik is als volgt:
De Grieken dachten vroeger dat
de havik deze plant gebruikte om
scherper te kunnen zien. Er zijn op
de wereld honderden verschillende soorten havikskruid. De Fryske
namme geeft hetzelfde aan.
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ze volgend jaar weer komen. Dan
nog een eigenschap van deze plant,
ze is geheel behaard op de stengels
en bladeren. Zelfs de bloeistengel
is behaard, de onderkant van het
blad niet. Het is een overblijvende
plant die zelfs winterhard is. Ze
verdraagt tot wel 25 graden vorst en

dan blijft het blad rozet nog groen.
Dit zal wel te maken hebben met de
herkomst van de soort. De bloemen
worden bezocht door de vlinders de
Kleine Vos, het Morgenrood en de
Dagpouwoog.
Foto’s Marga

Ik kreeg het verzoek om eens het
verhaal van dit Havikskruid te vertellen. Deze persoon had dit in zijn
tuin staan waar het zich sterk uitbreidde. Daarom had hij een deel
in een bloempot gezet en daar deed
ze het ook voortreffelijk. Het is
bekend dat haar voorkeur uit gaat
naar schrale zandige bermen die
met rust worden gelaten, maar op

Uw gazon
Sommige liefhebbers zien graag de bloemetjes van klavertjes, paardenbloem, boterbloem, madeliefje of ander onkruid in het
gazon staan.
Vele anderen genieten dan weer meer van
een egaal groene grasmat of hebben liever
geen bloemen in het gazon zodat spelende
kinderen geen steken krijgen door op een
insect te gaan staan. Een onkruidvrij gazon
vraagt echter nauwgezette controle en tijdige bestrijding van het onkruid. Door de
onkruidgroei in de hand te houden, voorkom je dat het onkruid stelselmatig het
gazon kan overwoekeren.
Een goede start begint al bij de keuze van
het graszadenmengsel. Zo zijn de graszaadmengsels speciaal samengesteld volgens de
wijze waarop het gazon wordt belopen. Hoe
minder het wordt belopen of bespeeld, hoe
fijner de grassoorten zijn die voor het gazon
zijn geselecteerd. Een echt siergazon zal
veel fijnere grassoorten bevatten dan een
speelgazon. Kies je een siergazon en wordt
het toch veel belopen, dan zullen de fijne
grassoorten hieronder lijden en wegkwijnen, waarna de vrijgekomen plaats al snel

wordt ingenomen door sterke onkruidsoorten.

ledige penwortels uit het gazon kan verwijderen.

Als je een mooi gazon hebt, dan dien je
het ook goed te verzorgen zodat het een
gezonde en dichte grasmat blijft. Dit doe
je door het gazon regelmatig te bemesten
en te beregen bij droogte. Zorg er voor dat
het gazon sterk blijft want daar waar het
gras verzwakt bij droogte of voedselgebrek
zijn er toch vele soorten onkruid die geen
problemen hebben om in dergelijke omstandigheden wel goed te gedijen en het gazon
over te nemen.Een andere manier om het
gazon onkruidvrij te houden is door het
regelmatig te maaien en ervoor te zorgen
dat er ook in de buurt van het gazon geen
onkruidsoorten in bloei komen zodat deze
geen zaden kunnen vormen. Als je het gazon
maait, sta er dan ook even bij stil dat je het
niet te kort mag maaien. Te kort maaien is
enkel goed voor het beter laten gedijen van
mossen en klavers. Een afmaaistand van 3
cm is meestal ideaal.

Staat er echter teveel onkruid in het gazon
zodat de handmatige aanpak een druppel op
een hete plaat wordt, dan kun je overgaan tot
chemische onkruidbestrijdingsmiddelen om
onkruid in een gazon te bestrijden. Dit kunnen zowel systemische middelen zijn waarbij de actieve bestrijdingsstof wordt opgenomen in de sapstroom van het onkruid en
zo deze planten tot diep in de wortels doet
afsterven of anderzijds heb je de contactmiddelen. Bij dergelijke sproeistof zullen enkel
de bovengrondse onkruiddelen die door het
product werden geraakt afsterven. Naast
deze reguliere onkruidbestrijdingsmiddelen
die je in water oplost en via een sproeier of
rugspuit over het gazon verspreidt, zijn er
ook nog de onkruidverdelgers die verwerkt
zitten in gazonmest waarbij je enerzijds het
gazon voedt en anderzijds het gazon behandelt tegen het onkruid.

Heb je ondanks alle preventieve maatregelen toch nog onkruid in het gazon, dan kun
je dit gaan bestrijden. Milieuvriendelijke
onkruidbestrijding in het gazon kan gewoon
met de hand gebeuren met behulp van een
handige onkruidsteker waarmee je de vol-

Echter is het opletten geblazen bij het
bestrijden van onkruid in pas aangelegde of
jonge gazons. Daar moet je echt oplettend
zijn dat je dan kiest voor sproeistof waarbij
specifiek staat vermeld dat je deze mag toepassen op gazon van minder dan 6 maanden

Gertjan Hilarius ,
Buursterlaan 32, 8435 XN Donkerbroek
www.gazonbemesting.nl / tel. 0657869921
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TE HUUR
Alle kilometers vrij!

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

Heeft u
iets
te vieren?

Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout

• Plaatmateriaal

• Tuinhout

• Div. ijzerwaren
• PVC en isolatie

• Timmerhout

• Etc.

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

„Stap es in”

bijv. OSB platen, gipsplaten,
golfplaten

Hout met FSC keur mogelijk

regelt het graag voor u,
met b.v. een

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

informeren!

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

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen

Koelkasten
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Nachtdravers 50 jarig jubileum
Beste dorpsgenoten,
In de vorige editie van ‘Op ‘e Hichte’ en op donkerbroek.nl is
er bekend gemaakt dat de Nachtdravers dit jaar 50 jaar bestaan.
Dit willen ze niet zomaar voorbij laten gaan, maar vieren met
het hele dorp op 7 juli.
Ondertussen zijn er op verschillende posters opgehangen in het
dorp, met het feestelijke programma van de jubileum dag erop. De
Nachtdravers facebook word elke
week een update geplaatst, met
steeds meer informatie over deze
jubileum dag.
Eens in de twee jaar organiseren de
Nachtdravers ‘het zomerfeest’ met
het welbekende zeskamp. Alleen
is deze zeskamp net wat anders
georganiseerd dan de voorgaande
jaren. Het hele spektakel zal niet
plaatsvinden op het evenemententerrein, maar aan de Vosseheer in
en rondom café Donkerbroek. Na
de zeskamp is er spijkerbroekhangen boven de vaart. Tijdens deze
twee activiteiten wordt het archief
van de Nachtdravers tentoongesteld
in café Donkerbroek. Dit is zeker
de moeite waard om je hier in te
verdiepen. Natuurlijk is het uiterst
interessant hoe de Nachtdravers
zich de afgelopen 50 jaar hebben
ontwikkeld, maar je kunt er veel
voordeel uithalen bij de enige echte
Nachtdraverspubquiz. Deze quiz is
’s avonds in café Donkerbroek, wat
daarna afgesloten wordt met het
jubileum feest van de Nachtdravers.
Zeskamp 13.00 ur – 16.00 uur:
De teams vliegen binnen, wil je nog
meedoen? Geef je dan zo snel mogelijk op voordat je te laat bent, deze
zeskamp is vanaf 12 jaar of ouder.
De teams bestaan uit minimaal 5
en maximaal 8 personen en dat
Donkerbroek creatief is kun je wel
zien aan de teamnamen, de meest
originele teamnamen komen al binnen via de mail.
De zeskamp begint vanaf 13.00 uur
tot 16.00 uur. De spelen worden
aan de voorkant, zijkant en aan de
achterkant van café Donkerbroek
gespeeld. In deze zeskamp moet je
niet teveel punten per onderdeel
willen halen. Het zeskamp staat
natuurlijk ook in teken van 50 jaar,
dus ook 50 punten. Natuurlijk wees
fanatiek, maar door slim te spelen

kun je ook winnaar worden van deze
zeskamp. Lijkt je het nog leuk om
mee te doen? Geef je dan snel op,
want vol = vol. Voor de mensen die
niet willen meedoen, zijn van harte
uitgenodigd om te kijken of te supporteren. Het terras is open waar
u kunt genieten van een hapje en
een drankje. De prijsuitreiking zal
samen met het spijkerbroekhangen
plaatsvinden.
Spijkerbroekhangen
16.00 – 17.00 uur:
Na de zwaarbevochten zeskamp
vind direct het spijkerbroekhangen
plaats boven de vaart. Wil je niet
meedoen, omdat je bang bent dat
je niet sterk genoeg bent? Helaas
voor de stoere mannen en vrouwen
uit Donkerbroek. Ook hier kun je
alleen winnen door slim te spelen
en de juiste timing te hebben. Weet
jij je precies na 50 seconden te
laten vallen in het water? Dan is de
kans groot dat je gewonnen hebt.
Diegene die het dichts in de buurt
komt van de 50 seconden, zal het
spijkerbroekhangen winnen. Begin
maar vast te oefenen met tellen op
de juiste snelheid, want afkijken op
een klok zit er niet in.
De prijsuitreiking zal direct na het
spijkerbroekhangen plaatsvinden.
Wil je nog meedoen en heb je een
zwemdiploma. Twijfel dan niet en
geef je snel op. Want ook voor het
spijkerbroekhangen geldt vol = vol.
Archief 13.00 – 17.00 uur:
Wekenlang zijn de Nachtdravers
bezig geweest om zoveel mogelijk informatie van vroeger te achterhalen. Al het documenten en
informatie wat is gevonden over
vroeger, wordt tentoongesteld in
café Donkerbroek. Het is zeker de
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50 jaar

7 juli 2018

13.00 - 17.00
Tentoonstelling archief De Nachtdravers

13.00 - 16.00
Zeskamp
20.00 - 22.00
Nachtdravers Pubquiz

16.00 - 17.00
Spijkerbroekhangen

22.00 - 02.00
50-jarig jubileumfeest

Locatie:
Café Donkerbroek

Opgave via:
zomernachtdravers@hotmail.com

Voor alle informatie volg ons facebookpagina:
www.facebook.com/denachtdravers.donkerbroek

moeite waard om even een kijkje te
nemen in het archief. Waarom zijn
de Nachtdravers opgericht en hoe
zijn ze deze 50 jaar doorgekomen.
Heeft u een andere vraag over de
Nachtdravers, wellicht vindt u het
in het archief.
Voor de mensen die niet mee doen
aan de zeskamp of spijkerbroekhangen, zijn natuurlijk ook uitgenodigd
om te kijken. Maar voor de deelnemers is er natuurlijk ook een pauze
ingelast, zodat zij ook het archief
kunnen bekijken. Ook is het handig
om even het archief door te spitten,
want dan heb je s ‘avonds een voordeel met de Nachtdraverspubquiz.
Nachtdraverspubquiz
20.00 – 22.00 uur:
Iedereen kent het wel, de pubquiz
van Donkerbroek die een paar keer
per jaar wordt gehouden in de kroeg.
De Nachtdravers hebben er de
Nachtdraverspubquiz van gemaakt.
Hier worden lastige vragen gesteld
over de Nachtdravers maar ook over
het prachtige Donkerbroek. Ook
weten de Nachtdravers die enige
echte ‘Quizmaster’ naar Nederland
te halen. Momenteel is die nog in
Amerika aan het werk, maar hij
heeft al aangegeven dat de vliegtickets naar Nederland zijn geboekt.
Wat weet jij over de Nachtdravers,
Donkerbroek of ben je s ‘middags
nog bij het archief geweest? De
team die de meeste vragen goed
beantwoorden zijn de winnaar van
de Nachtdraverspubquiz. De prijsuitreiking zal een half uur na de
quiz plaatsvinden. De teams bestaan
uit maximaal 5 personen. Wil jij nog
meedoen, er zijn nog enkele plekken vrij. De kosten zijn 2 euro per
deelnemer. Maar let ook hierbij op
want vol = vol.
Jubileumfeest 50 jaar
22.00 – 02.00 uur:
Wanneer de laatste vraag van de quiz
is geweest, begint het jubileumfeest.
DJ Wilfred zorgt deze avond voor de
muziek, wat staat voor een gezellige
en feestende avond. Er wordt feestmuziek gedraaid van nu tot en met
50 jaar geleden. Wilfred weet met
zijn vele ervaring hier een gegarandeerd een leuk feest te maken voor
jong en oud. Wilfred wist enkele
jaren met oud en nieuw ook de
kroeg om te bouwen tot een gezellig
feestcafé voor jong en oud. Je hoeft
je hiervoor niet op te geven, maar
je moet gewoon langskomen voor
een drankje. Er wordt geen entree
gevraagd, maar wel leuke mensen
die zin hebben in een avondje gezelligheid .
De Nachtdravers willen graag jullie uit Donkerbroek een leuke
dag laten beleven. We verwelkomen jullie graag op 7 Juli bij café
Donkerbroek. Wil jij je nog opgeven
voor een activiteit, of heb je vraag?
Mail naar: zomernachtdravers@
hotmail.com of bel/bericht naar
06-29935204

Wie heeft er niet gedroomd van die
wereldreis? Van Amerika tot Rusland
lekker rondreizen langs de mooiste
plekjes. Nu biet de omgeving van
Donkerbroek ook mooie plaatsen.
Sterker nog: je kan een wereldreis maken rondom Donkerbroek.
Daarom DeZes wereldbestemmingen op fietsafstand
Canada (vlak bij Elsloo)
Staand aan het uitgestrekte meer
met dennenbomen zou je je in
Canada kunnen wanen. Of hier de
naam vandaan komt is de vraag.
Het is waarschijnlijk afkomstig van
de mogelijkheden die de ontginning in deze streek leek te bieden.
De mogelijkheden leken eindeloos,
een beetje zoals het emigreren naar
Canada.
Egypte (vlak bij Nijeberkoop)
De naam zou kunnen komen door
de zand verstuivingen De kans is
echter groter dat de naam komt
van de rondtrekkende zigeuners die
hier huisden. Deze zeiden vaak uit
Egypte te komen. Daar komt ook
de Engelse naam voor zigeuners
vandaan: Gypsies.
Frankrijk (vlak bij
Nijeberkoop)
Volgens de overlevering lagen de
bewoners van dit buurtschap ten
zuiden van Nijeberkoop regelmatig

met elkaar overhoop. Dit was in de
tijd dat Napoleon aan iedereen de
oorlog verklaarde “Et liekt doar wel
Frankriek” werd daarom door de
stellingwervers gezegd.
Moskou
Moskou is naast de hoofdstad van
Rusland ook een buurtschap aan de
turfroute. Het is waarschijnlijk een
knipoog naar het andere buurtschap
Petersburg. Moskou wordt vaker in
wereld reizen opgenomen. Zo deed
Q-music de streek aan in 2013 in
hun wereldreis door Nederland.
Petersburg
Volgens de overlevering is deze
streek vernoemd naar een bewoner
die Peter of Pieter heette. Al sinds
de 18e eeuw heet het streekje zo.
Je zou zelfs kunnen zeggen dat
tegen 5 december het streekje SintPetersburg zou kunnen heten.
Het Wittehuis
Het huis van de Amerikaanse president heet het Witte Huis. Maar
daar kom je niet bij in de buurt.
Grote hekken en gespierde mannen
houden je er ver vandaan. Dan is
’t Witte Huis in ons dorp toch een
stuk gezelliger om te bezoeken.
Op de facebook pagina van Op’e
Hichte vind je een Googlemaps
route langs alle zes punten.

Familie Consortium bepaalt
leven West-Kapelle
Volgens een anonieme woordvoerder van de WKOD, gebeuren er
vreemde zaken in het gebied van
buurtvereniging ”West- Kapelle“.
Er worden percelen land en onroerend goed opgekocht door een
familie Consortium die elders in
het land hun activiteiten gestaakt
hebben onder dwang van de lokale
bevolking en de overheid.
De voormalige eigenaren worden
gedwongen hun huidige activiteiten te voort te zetten terwijl op
de aangekochte terreinen nieuwe
gebouwen worden neergezet die
vaak aan het oog onttrokken zijn.
De voormalige eigenaren mogen bij
navraag, geen andere mededelingen
doen dan de opmerking : “sorry, Top
Secret “
Het valt volgens de anonieme
woordvoerder van de WKOD wel
op dat verschillende bewoners wat
luidruchtiger zijn dan anders en dat
anderen juist stil zijn en vreselijk
soft zijn geworden. Het valt ook
op dat verschillende bewoners nu
in auto’s van meer dan gemiddelde
middenklassers rondrijden.
Eén van de inmiddels ontdekte
zaken door de WKOD, behelzen de

aanleg van een sportcentrum in
de vorm van een B.G.Resort door
het familie Consortium F. , aldus
de anonieme woordvoerder van de
WKOD.
Ook wordt er in alle opzichten een
uiterst modern meditatiecentrum
gebouwd ten behoeve van het geestelijk en geestrijk welbevinden. Het
Consortium gaat zich vestigen in
een splinternieuw gebouw in het
midden van het gebied. Er gaan ook
geruchten dat er een centrum voor
fysieke ontspanning zal verschijnen
hoewel daar dan weer hoorbare vragen over gesteld worden. De WKOD
speurt verder naar sporen uit het
verleden die voor de WKOD steeds
duidelijker beginnen te worden.
De anonieme woordvoerder van de
WKOD roept iedere dorpsbewoner,
en daar buiten ,dan ook op om
vanaf 6 september gedegen onderzoek te doen bij de buurtvereniging West Kapelle en zeker even
verder te kijken dan hun neus lang
is. Vermoedelijk is deelname aan
het sportonderdeel zeer gewenst
om achter bepaalde antwoorden te
komen maar dat voelde u al op de
klompen aankomen.

CPB op bezoek bij stoeterij Het Swarte Paert
Op 11 mei vertrokken 19 vrouwen uit Donkerbroek richting de
Hemrik. Deze middag maakten zij
kennis met het Friesche paard en
de mogelijkheden die het heeft.
De edele dieren zijn prachtig om
te zien.
Er volgde een interessante uitleg
over hoe een stoeterij werkt, wat er
met de paarden gedaan wordt, waarvoor ze gebruikt worden en hoe hun
verzorging in zijn werk gaat.
Na de rondleiding op het bedrijf
was er nog een mooie kleine tentoonstelling van sjezen en andere
aanspanningen. De middag werd

besloten met een lekker koel glas
op het terras van de Koppen Jan,
waarna nog een heerlijke pannen-

koek volgde. Al met al een middag
om van na te genieten.
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Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde

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

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

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.

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

Verhuur van:

STEENKNIPPER
TRILPLAAT
TUINFREES
www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s
’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525
06 230699687
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Tristan Bangma Nederlands kampioen tijdrijden

Ties Oosterhof Nederlands
Kampioen Acrogym
Op de Nationale Kampioenschappen acrogym van de D- en E-lijnen wist
de tien-jarige Ties Oosterhof samen met zijn acro-partner Rebecca Groote
de titel Nederlands Kampioen te verdienen. Ties traint sinds een jaar
met Rebecca in een gemengd paar en komt uit voor acrovereniging GYM
academy. Samen wisten zij al provinciaal kampioen en Noord-Nederlands
kampioen te worden, waarmee zij zich plaatsten voor de Halve Finales
van Nederland. Door ook hier een prachtige oefening neer te zetten kwalificeerden zij zich voor het NK Acrogym voor de D-lijn, dat afgelopen
zaterdag gehouden werd in Oss. Door hier een prachtige oefening met
balans- en tempo-elementen neer te zetten bekroonden zij hun seizoen
met goud en de titel. Daarnaast wisten zij de op twéé na hoogste score van
de dag neer te zetten, een hele prestatie op een wedstrijd waar maar liefst
121 teams in verschillende categorieën aan meededen. Voor Ties smaakt de
titel naar méér : volgend jaar stroomt hij door naar de A-lijn, het hoogste
niveau in de acrogym, bij topsportstichting Acro Academy.

KAMPIOENEN

Woensdag 20 juni stond er voor het aangepast
wielrennen het NK tijdrijden op het programma
in het Limburgse Well. Tandemstoker Tristan
Bangma uit Donkerbroek stond met piloot Cor

Viswedstrijden De Kleine Dobber
Op zaterdagochtend 12 mei vertrekken wij om 6 uur vanaf de parkeerplaats bij de ijsbaan. Inmiddels
zijn wij onderweg voor wat al weer
de derde wedstrijd van dit seizoen
zal gaan worden. Er zijn vandaag
slechts 7 mensen die deelnemen.
De locatie waar het allemaal moet
gaan gebeuren is het Prinses
Margrietkanaal te Grou. Midden in
Grou ligt een mooie grasberm waar
ruimte genoeg is om de wedstrijd te
houden. Het is wel even wennen om
zo middenin de bebouwing te zitten vissen. Normaal hebben wij de
wedstrijden op een buitenaf gelegen
locatie.
Nadat het startsignaal heeft geklonken is iedereen geconcentreerd met
de dingen die hij meent te moeten
doen om vis te vangen. En dat blijkt
effect te scoren. Algauw worden er
links en rechts hengels opgehaald
en schepnetten uit gestoken. Dat
betekend dat de vis wil bijten,…
gelukkig maar.

De spanning was te snijden op
zaterdag 9 juni bij Sportpark
Ontwijk. Om 10 uur was het zover
en zouden de laatste wedstrijden
van het seizoen aanvangen.
Ondanks dat het kampioenschap al
beslist was voor JO9-1, wilden de
jongens tegen FC Meppel toch nog
laten zien wat ze konden.
In de eerste minuten was het al
verschillende keren raak en werd
het net achter de keeper van Meppel
goed gevonden. Na 2 tegendoelpunten werd nog een tandje bij gezet
en stoomde het team af op een 8-2
overwinning.
Na de ‘champagne’ en foto ronde,
uitreiking
van
welverdiende
medailles en een oorkonde voor
iedereen, werd het feest compleet
gemaakt met een ereronde door
het dorp, samen met het team
van JO9-2. Hiermee zal het geen
Donkerbroeker ontgaan zijn dat de
jeugd onder 9 van SV Donkerbroek
een prachtig seizoen gespeeld heeft!
Verslag Donkerbroek
J09-2 tegen Marum J09-3
Op zaterdag 9 juni jongstleden was
het dan zover: de allerlaatste wedstrijd van dit seizoen voor onze jongens van Donkerbroek J09-2.
Er gingen geruchten dat het niet
uitmaakte of we zouden winnen
of verliezen, wij zouden kampioen
worden. Maar toch, zou dat echt wel
zo zijn? Stel je voor dat we verliezen,

wat dan? De jongens besloten geen
enkel risico te nemen en er vól voor
te gaan. Dat ze als team enorme
vooruitgang hebben geboekt dit seizoen werd wel duidelijk; kijken naar
de bal, wie staat er vrij, overspelen,
én scoren! Wat een samenwerking,
mooi om te zien!
De kracht van Mathijs, het lef van
Kaj, het opruimen door Jelke, het
enthousiasme van Daan, de behendigheid van Albert, de passes van
Jordi en de snelheid van Tygo.
Marum heeft goed weerstand geboden maar Donkerbroek bleek toch
echt te sterk en won met 13-1.
Ja, en dan word je kampioen. En
dat hebben we gevierd! Champagne,
medailles, oorkondes, muziek,
met zijn allen toeterend door
Donkerbroek rijden en na afloop
nog patat voor iedereen. Wat een
feest! We zijn trots op dit team en

van Leeuwen aan de start voor een tijdrit van
25 km. Met een gemiddelde van 49,61 km/h
wisten Tristan en Cor met overmacht het rood
wit blauw te pakken bij de mannentandems.

Ondertussen komt de zon er al
aardig bij, menigeen heeft reeds een
zonnebril opgezet om zich te wapenen tegen de schittering die de zon
op het wateroppervlak veroorzaakt.
Het is een prachtige ochtend, met
een zalige temperatuur, alleen de
zon recht voor ons op het water
maakt het wat lastiger om die kleine
dobber te kunnen blijven volgen.
Algauw blijkt de beroepsvaart geen
vrije zaterdag te hebben. Ook de pleziervaart komt met dit mooie weer
al vroeg op gang. Enja,… wij als
visser vinden een beetje stroming in
het water niet erg, maar het kan ook
teveel zijn! Na het eindsignaal blijkt
in ieder geval dat iedereen vis heeft
gevangen. De eerste 5 personen in
onderstaande lijst kwamen in aanmerking voor de inmiddels bekende
envelop.
kijken terug op een heel geslaagd
seizoen!

De totale vangsten waren als volgt:
Leon Visscher 10920 gram
Jan Rozenberg 5130 gram
Jan Willem v.d. Molen 3430 gram
Piet Douwsma 3330 gram
Berend Joustra 2590 gram
Gradus Schievink 1810 gram
Joop Bolt 790 gram (met speciale
vermelding dat een leefnet zonder
grote gaten toch echt beter werkt!)
26 mei 2018
Vandaag zal het een warme dag
worden, of dat een goede vangst
oplevert zal nog moeten blijken. Als
u doorleest dan komt u erachter.
Aan de Tjonger in Mildam konden
wij vandaag ons geluk beproeven.
Met 10 personen zijn wij de uitdaging aangegaan. Kort na het startsignaal komt de 1e vis al boven.
Hupsakee, die is binnen, nu de rest

nog…… Maar dan blijkt algauw
dat de vangsten helemaal niet zo
geweldig zijn. Weliswaar is er door
iedereen vis gevangen, maar bij verschillende deelnemers had het wel
wat meer mogen wezen.
De winnaars van vandaag zijn:
Leon Visscher met 5730 gram
Joop Bolt (nu met een nieuw leefnet) met 2110 gram
Gerrit Hoogeveen met 1700 gram
Jouert Hoekstra met 1840 gram
Gauke Booi met 1630 gram
9 juni
Op 9 juni is er geen verenigingwedstrijd, maar zal de
Ooststellingwerfcup gevist worden.
Pas op 23 juni staat onze volgende
wedstrijd gepland.
Met vriendelijke groet,
het bestuur “De Kleine Dobbber”

DORPSAGENDA
JULI
7
50 Jarig nachtdravers jubileum
8
13:30-14:30 Start gezinsfietstocht bij Café Donkerbroek door
Actief Donkerbroek
9
19:30 Zomeravond concert De Bazuin op Mr. Brunstingweg
17 Vanaf ± 8:15 historische en museum boten door Donkerbroek
naar Gorredijk
20 14:00 Actief Donkerbroek: Suppen op de vaart
21 Café Donkerbroek: Camping party
26 14:30 Inloopmiddag Pro-rege Kwissen
AUGUSTUS
30 14:30 Inloopmiddag Pro-rege Spelletjes
SEPTEMBER
1
Actief Donkerbroek: Buurt volleybaltoernooi
6 - 9 Dorpsfeest Donkerbroek (Zie programma elders in deze krant)
15 Open dag zorgboerderij De Cuynder
21 Actief Donkerbroek: Outdoorrun (onder voorbehoud)
27 14:30 Inloopmiddag Pro-rege Film/Dia’s
30 19:00 Café Donkerbroek: Local Hero’s
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Voor nieuw-, Verbouw
en renoVatie
ook voor: kozijnen, ramen en deuren

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

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

BOONSTRA

Voor al uw:

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

Helden met sokken

juni 2018

den de familieteams op papier gezet.
De spanning binnen de gelederen
begon hierdoor direct te stijgen.
In 5 wedstrijden speelde elk team
2 keer. Familie Kristiaan (met aanvulling) wist met 2 overwinningen
dit spektakel te winnen. Het was
wederom een geslaagde avond.
Website
Voor alle kampioensfoto’s, algemene info en rangen en standen en
wat meer naar www.korfbaldonkerbroek.nl .

teams van ’t Startblok in dit geval.
In Twijzel, waar de Friesche kampioenschappen op 6 juni jl. werden
gehouden, konden de teams geen
potten breken. Maar toch een mooie
ervaring.
Het rijtje (!)
Senioren 2: We begonnen deze
Helden met Sokken met de punten
uit 6 wedstrijden. Kijk en verbaasd
u over dit rijtje bij de senioren 2.
Wie moeten we aanmerken als dé
kampioen ??? Kweet het niet.
Maar erg biezonder. Op de webside van de knkv zijn alle uitslagen
te beschouwen. Men gaf mekaar
nix toe in deze competitie. En
ondanks de “moeizame start” van
Donkerbroek/VZK2 dus toch bovenaan eindigen. Klasse.

Net wel Kampioen
De pupillen C1 van Donkerbroek
werden zaterdag 2 juni jl. kampioen. Gedeeld. Dat wel. Gedeeld met
NKC uit Noordwijk/ Marum. Beide
met 9 punten uit 6 wedstrijden. (zie
Eindstanden). Het kampioenschap
werd natuurlijk uitgebreid gevierd.
Net niet kampioen.
Ook 9 punten uit 6 wedstrijden:
Donkerbroek D1 en De Hoeve/
Forward D3. Hier wordt laatstgenoemde
combi
kampioen.
Doelgemiddelde veel beter.
Ontvluchten (?)
Voor de rest hebben de jeugdploegen een mooie spurt gemaakt in de
slotfase van de voorjaarscompetitie
2018. Zowel de D2, E1 als F1 wisten
de laatste plek “te ontvluchten”.
De D2 wint op 12 mei jl. overtui-

gend van Udiros (14-9) en pakt op
26 mei een punt tegen HHV (6-6).
De E1 wint op 12 mei van Vitesse
(Beilen)(7-5) en dendert op 2 juni
over AVO E5 heen (7-20).
De jonkies van F1, met coaches
Christa en Tamara, winnen op 26
mei van Rodenburg F1 (7-3) en pakken op de slotdag van de competitie
misschien wel de mooiste overwinning van het seizoen: 12-13 winst
bij Quick in Oudega.
Schoolkorfbal
De balans na het warme schoolkorfbalkampioenschap
van
Ooststellingwerf in Oldeberkoop:
3 ploegen door naar het Friesch
Schoolkorfbalkampioenschap. 3

Senioren 1 hebben een prima veldcompetitie er op zitten. In de laatste thuiswedstrijd had tegenstander
Koru z’n eigen fotograaf mee die
honderden foto’s heeft geschoten.
Die zijn natuurlijk naar hier gekomen (de fotoos), waarvan 2 stuks,
zo de redactie wil, in dit blad. Mooi.
Seizoensafsluiting
Op zaterdag 23 juni jl. werd het
seizoen 2017/2018 feestelijk afgesloten. Ditmaal bij de familie
Stalenhoef op het erf. Er kon naar
hartelust gespeeld worden, de boerderij bekeken en natuurlijk was er
barbecue. Tijdens het dineren wer-

Voetjes op de bank.
Kop in de zon.
Prettige vakantie!
Facebookpagina
In de lucht : De Facebookpagina
van korfballend Donkerbroek. www.
facebook.com/SV-Donkerbroekafdeling-korfbal. Nog sneller info de
wijde wereld in. Like. Delen !!!

Eindstanden veldcompetitie voorjaar 2018
Pupillen C1
Donkerbroek C1
NKC (N ) C1
Udiros C2
Vitesse (Be) C2

6
6
6
6

9 +24
9 +17
6 +20
0 +20

Pupillen D1
De Hoeve/Forward D3
Donkerbroek D1
Kios (R ) D1
Wordt Kwiek D3

6
6
6
6

9 +30
9 +15
6 +20
0 +20

Pupillen D2
UDI D1
Udiros D2
Donkerbroek D2
HHV D2

6 12 +20
6 4 +20
6 4 - 27
6 4 - 34

Pupillen E1
Noordenveld E2
Donkerbroek E2
AVO E5
Vitesse (Be) E2

6 12 +20
6 5 +20
6 4 +20
6 3 +20

Pupillen F1
Harkema F1
Quick ’21 F1
Rodenburg F1
Donkerbroek F1

6 10 +20
6 6 +20
6 4 - 12
6 4 - 13

Aspiranten B
Sparta/OWK/
Rodenburg B1
Drachten B2
Donkerbroek/ VZK B1
Noordenveld B1

6 12 +20
6 5 +20
6 5 +20
6 2 +20

Junioren A
Wordt kwiek A1
Donkerbroek/ VZK A1
Dio A1
Oerterp / VKC A1

6 12 +20
6 5 +20
6 4 +20
6 3 +20

Senioren 1
Koru 1
DTL 1
Donkerbroek/VZK 1
TFS 1
WSS 1
Roreko 1
De Pein 1
DES (N ) 1

14
14
14
14
14
14
14
14

25 +20
22 +20
16 +20
14 +20
14 +20
10 +20
9 +20
2 +20

Senioren 2
Lintjo 3
VZK/Donkerbroek 2
LDODK 6
OKO/BIES 4

6
6
6
6

7 +1
7 +1
7 +0
4-2

Wielerronde flitst weer
door Donkerbroek

Avondvierdaagse
Bakkeveen
Kinderen hebben afgelopen week de Avondvierdaagse in Bakkeveen
gelopen! Een grote groep kinderen uit Donkerbroek en omstreken
hebben met begeleiding woensdag tot en met zaterdag meegelopen
met de avondvierdaagse in Bakkeveen. Bij de 10 km liepen dit jaar 17
kinderen mee. De 5 km groep was een stuk groter met 33 kinderen!
Op zaterdagavond bestond de 5 km groep zelfs uit 51 enthousiaste
kinderen variërend van kinderen uit groep 1 tot en met groep 6! Er
zijn weer prachtige routes gelopen door de bossen, de weilanden, bij
boeren en campings over het erf en over de zandvlakte. Het weer was
gelukkig weer goed. Zaterdagavond kwamen alle lopers samen op de
zandvlakte waar de kinderen allemaal hun welverdiende diploma met
medaille in ontvangst hebben genomen. Daarna mochten de kinderen
achter het muziekkorps aan door Bakkeveen en werden ze nog verrast
met bloemen. Moe en voldaan gingen de kinderen daarna met gelukkige gezichtjes weer naar huis.

Op 26 en 27 mei flitsten de wielrenners weer
door Donkerbroek. Het ging om de 42e ronde
van zuidoost Friesland. De ronde start in
Appelscha op de bosberg en begon op de zaterdag ochtend met een ronde van 129 km voor

amateurs. 's Middags was het de beurt aan de
vrouwen die ook 129 km voor de kiezen kregen. Zondag 's middags was het de beurt aan
de elite en de beloften deze keer was de ronde
181 km groot.
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Openingstijden: maandag 13.00-20.00 uur
dinsdag 9.00-15.00 uur
woensdag 9.00-15.00 uur
donderdag 9.00-15.00 uur
vrijdag 9.00-15.00 uur
zaterdag gesloten

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

Bouwkundig Bemiddelingsburo

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

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

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

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

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!

