
In/Uit Zicht 
Donkerbroek
Met zicht hebben op, wordt over 
het algemeen letterlijk bedoeld het 
goed kunnen zien/beoordelen van 
mensen, voorwerpen, natuur, dus 
alles wat in de omgeving is. Als dit 
zicht minder wordt, dan zeker een 
goede bril aanschaffen, reclame 
genoeg en ook nog wel van ver-
schillende merken, de een nog 
beter en geiniger dan de andere. 

Maar, eveneens figuurlijk zicht 
hebben op, zijn er de zaken en 
gebeurtenissen, waar we in de toe-
komst veel mee te maken gaan 
krijgen. De foto presentaties in 
de omgeving, we hebben het 
dit najaar prachtig mee kunnen 
maken en ook mooie indrukken 
op kunnen doen, meestal van 
uit zeer ver verleden tijden. Een 
beleid maken voor de toekomst 
kan nooit zonder de ervaringen en 
beslissingen, welke uit het vroege-
re zijn genomen. Plannen maken 
en inzichten bespreken en dan 
het doorzettingsvermogen en het 
gezamenlijk belang en saamhorig-
heid laten zien, dat is dat gene wat 
er nodig is. Een prachtig voorbeeld 
is het verleden en de toekomst van 
de Balkweg. Deze bewoners en de 
omgevings aanwonenden, verdie-
nen hulde met hun standvastige 
acties naar de Provincie toe, om de 
leefomgeving voor de toekomst te 
verbeteren. Op eigen kracht en ini-
tiatief doorzetten en dan na lange 
gesprekken en veel overleg, dit te 
kunnen bereiken, n.l een langere 
en verbeterde geluidswal. 

Nu de komende jaren het centrum 
van Donkerbroek weer goed in 
beeld komt, moeten we proberen 
inzichtelijk en betrokken te blij-
ven. De beide basis scholen gaan 
verder onder een dak, ook daar 
omtrent hebben mensen in dit dorp 
een mening geventileerd d.m.v de 
huis aan huis flyer (een uitste-
kend idee), omtrent wel of niet 
nieuwbouw en de plek voor deze 
gemeenschappelijke basis school. 
Toekomst is een nieuw gemeen-
schapscentum in Donkerbroek. 
Dorpsbelang heeft ideeën, de 
Gemeente Ooststellingwerf heeft 
vast wel iets in voorbereiding en 
wat kan er eventueel op de plek, 
in en met de gebouwen achter de 
Sintrum Kerk worden gerealiseerd 
en niet te vergeten het nu bestaan-
de Dorpshuis van Donkerbroek?

Beste inwoners van Donkerbroek 
e.o. laat u zien en horen, bij 
welke gelegenheid dan ook, en 
laat merken wat we er van vin-
den. De gemeenteraad verga-
dert, de beide basisscholen, de 
PKN Donkerbroek/Haule en 
Dorpsbelang doen de komende 
tijd een beroep en oproep aan ons. 
Voor een ieder, jong en oud en 
vooral de jongeren onder ons, toon 
interesse en geef een mening. Met 
inzicht en betrokkenheid geraakt 
Donkerbroek voor de toekomst 
nimmer UIT ZICHT.

DE KLOKKENLUIDER.
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Vrijdag 15 december was het zo ver: Burgemeester Oosterman 
en wethouder Sierd de Boer mochten het nieuwe appartemen-
tencomplex aan de Herenweg openen. De acht nieuwe apparte-
menten werden geopend door het onthullen van een bord met de 
naam Herenburgh. 

Op 1 mei jl. is Bouwservice D. Vd Wal in opdracht van ontwik-
kelaars Timmermans & Theunis begonnen met de bouw naar 
de tekening van Jorrit Kok. Deze bedrijven zijn allen afkomstig 
uit Donkerbroek. Bij de opening waren alle appartementen al 
verkocht.

Appartementen Herenburgh geopend

Het openen van zijn prachtige nieu-
we viswagen ging niet zo maar voor-
bij, bij het bedrijf van Vogelzang 

heeft Thijs zijn onderkomen en 
daar mochten familie, vrienden 
en zakenmensen zijn nieuwe aan-

winst aanschouwen. De man die 
deze wagen afgeleverd heeft is een 
oude bekende van Donkerbroek G. 
Klooster uit Siegerswoude. Met vier 
man aan personeel gaat onze Thijs 
beurtelings op pad. Nu met een 
nog mooier onderkomen en een 
bakoven meer. 

Dat was echt nodig. Hij kan daar-
door efficiënter werken en de klant 
is sneller aan de beurt. Er is zelfs 
een tv scherm waar de klant de 
aanbiedingen en ander nieuws kan 
lezen wanneer hij/zij op het bestelde 
moet wachten. Vanaf 15 december 
is er een extra verkoopdag bij geko-
men in donkerbroek en wel op de 
vrijdagmiddag van 14:30 uur tot 
18:30 uur. voor overige standplaat-
sen en informatie: www.vishandel-
vandermeulen.nl

Wij wensen hem
een goed gebakken 

nieuwjaar toe.

Een graatje meepikken
Klinkt net iets anders dan een graantje, maar het is waar 
dinsdagavond 12 december van 17.00 tot 19.00 uur mochten 
genodigden genieten van al dat lekkers wat Thijs, onze visboer, 
te bieden had. 
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Voor al uw trouw-en rouwar-
rangementen. Decora Bloem-
bindsters, Sietske Kamminga 
0516-491761; Aafje Rooks, 
0516-491299. Kijk ook eens 
op onze website: www.decora-
bloembindsters.nl

Voetfirst Verlaan, gediplomeerd 
Pedicure, Wilma Verlaan, He-
renweg 39, Donkerbroek, tel.: 
0516-426068, lid Provoet. Be-
handeling volgens afspraak

Breicursussen voor beginners 
en gevorderden. Aparte cursus-
sen sokken breien. Borduurcur-
sussen. Workshop kaarten ma-
ken. Info: www.halkaboma.nl

BROEKJESFAMILIEBERICHTEN
Wilt u ook een familiebericht plaatsen?

Lever dit schriftelijk in bij Loes Ree (Herenweg 102)
of mail het naar dorpskrant.opehichte@gmail.com

Hartverwarmend!
Zo hebben wij uw steun en meeleven ervaren  
tijdens mijn verblijf  in het UMCG, in Beatrixoord 
en thuis. Ook waren wij blij verrast met alle  
felicitaties rond ons 40-jarig huwelijk.

Foeke en Janneke
Buursterlaan 9

Wanneer je verdrietig bent, kijk dan in je hart
en je zult zien dat je huilt om wat je vreugde schonk

Kahlil Gibran

Wij willen alle mensen bedanken die, op welke 
manier dan ook, aan ons hebben gedacht tijdens 
de ziekte en na het overlijden van mijn lieve man 
en onze lieve papa

Gerwin Kruit
voor altijd in ons hart

Hennie Timmermans, Jurjen en Jasper
en familie

Donkerbroek, december 2017 

 UITVAARTVERENIGING
 DRAAGT ELKANDERS LASTEN
 DONKERBROEK

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

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

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

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

Servicepakket 
pluZ

Huishoudelijke 
hulp

Verzorging Verpleging Specialistisch 
Centrum

Wonen

Zo doen we dat:
• Krachtige kleine teams
• Dichtbij
• Vertrouwde gezichten

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

De Friese Wouden 
werkt samen met u 
aan de beste zorg

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

Team 
Donkerbroek, 

Haule en 
Waskemeer

Hoi jeugd,
Graag nodigen wij jullie uit

voor de volgende
JOT -avond in Pro-Rege

Datum: 21 januari 2018
Aanvang: 19.00

Thema: Spelavond : ik hou van Holland!

We hopen weer op een grote groep jeugd en we maken er 

een hilarische avond van.

Groetjes van het JOT-team.

Snertakties
2018

Hieronder staan de data 
vermeld van de snertak-
ties voor het komende sei-
zoen. Knip dit bericht uit 
of schrijf het in uw agenda, 
want op deze dag wordt er 
voor u gekookt. Wilt u geen 
snert? Ze zijn ook blij met 
uw gift! 

13 januari
3 februari – 24 februari
17 maart – 7 april

De verkoopprijs voor een 
liter snert is € 2,50.dorpskrant.opehichte@gmail.com

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

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

Geef Fabian zijn leven terug.
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Colofon
Uitgever:
Stichting Dorpskrant Donkerbroek 

E-mail:
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Facebook:
www.facebook.com/Op-e-Hichte 

Foto’s:
Wieger Visser, 0613508588. 

Info advertenties:
dorpskrant.donkerbroek@gmail.
com /0516-491614 

Onder een advertentie wordt ver-
staan het plaatsen van een affiche/
poster of het bekend maken van 
een ledenvergadering of een actie 
ten behoeve van een stichting of 
een vereniging. Kopij met daarin 
een bedrag vermeld, wordt ook als 
een advertentie gezien.

De volgende krant
verschijnt op of rond

26 januari 2018
Kopij inleveren kan

tot en met
21 januari 2018

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

Inleveren kopij:
Digitale kopij kunt u aanleveren 
tot en met zondag 21 januari 2018 
op het volgende mailadres: 
dorpskrant.opehichte@gmail.com

Broekjes/Familieberichten:
De kosten voor een broekje 
bedragen €5,. De kosten voor het 
plaatsen van een familiebericht 
zijn €10,-. 
Deze bedragen kunt u overmaken 
op IBAN: NL86.RABO.0340.5589.11 
o.v.v. Broekje c.q. Familiebericht 
en uw naam. 
Inleveren kan bij Loes Ree, 
Herenweg 102. Of via dorpskrant.
opehichte@gmail.com

De uitgever is niet aansprakelijk voor enige directe of 
indirecte schade, vervolgschade of schade van welke 
aard dan ook, ontstaan uit, of verband houdende 
met publicaties in dorpskrant “Op’e hichte”. Op alle 
in deze krant gepubliceerde advertenties en redac-
tionele 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

Nog even en dan knallen we 
weer het nieuwe jaar in! Om dit 
voor iedereen zo aangenaam 
mogelijk te maken, willen we 
jullie vragen om het carbid 
schieten dit jaar plaats te laten 
nemen op het evenementen-
terrein van Donkerbroek. 

Op deze manier hebben buurt-
bewoners er het minste last 
van.

Alvast bedankt! 
Een goed uiteinde en de aller-
beste wensen voor het nieuwe 
jaar.

Carbid schieten evenemententerrein

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

Vrijdag reden ze op de 1 km naar 
het brons achter de wereldkampioe-
nen en de wereldrecordhouders op 
deze afstand.

Zaterdag stond de 4 km achter-
volging op het programma. In de 
kwalificatie reden Tristan en Patrick 
de snelste tijd voor de Britten Bate/

Tristan Bangma pakt een gouden
en twee bronzen plakken

Tandemstoker Tristan Bangma uit Donkerbroek pakt bij de 
Internationale Paracyclingcup op de wielerbaan in Manchester 
(24 t/m 26 november) met zijn piloot Patrick Bos twee keer 
brons en één keer goud.

In een sfeervol Neushoorn werd 
dit nummer het hoogst gewaar-
deerd door de vakjury bestaande 
uit Jan Tekstra (voorzitter), Aafke 
Zuidersma, Ruben Mulder en 
Sjouke Nauta. 

De jury gebruikte termen als ‘intens’ 

en ‘eerlijk’ bij de beoordeling van 
het nummer.

Met het winnen van deze finale 
heeft het duo zich verzekerd van 
een plek op het podium van Liet 
International in mei 2018. Dit festi-
val vindt plaats in Leeuwarden.

Luko en Bas winnen 
Liet 2017!
Met het nummer ‘Kom rin mei my’ heeft Luko Reinders uit 
Makkinga, begeleidt door Bas Postma uit Donkerbroek, de 
finale van Liet 2017 gewonnen. 

Duggleby, die 23 duizendste langza-
mer waren.

Nieuw persoonlijk record
In de finale werden de Britten ruim 
geklopt. Met een nieuw persoonlijk 
record van 4.14.98 werd het goud 
gepakt.

Op zondag volgde het sprinttoer-

nooi. In de kwalificatie werd de 
derde tijd gerealiseerd. In de kwart-
finale werd in twee heats gemakke-
lijk gewonnen van een Brits koppel.

Thriller in de halve finale
In de halve finale werd het een thril-
ler tegen de Britten Fachie/Mitchell. 
Ze wonnen elk een rit waarna er een 
beslissende derde rit kwam. Deze 
werd na een fotofinish gewonnen 
door de Britten.

Restte de troostfinale tegen de 
Ieren. In twee heats werd het brons 
gepakt.

Mooi meetpunt
Manchester was een mooi en suc-
cesvol meetpunt voor Tristan en 
Patrick. Nu kunnen ze verder wer-
ken naar het WK baan volgend jaar 
maart op de Olympische baan in Rio 
de Janeiro.

De afgelopen weken en maanden is 
met zeer grote regelmaat door vele 
partijen binnen het dorp en binnen 
de politiek overleg geweest over het 
gemeenschapscentrum.

Als dorpsbelang hebben we met 
nagenoeg alle politieke partijen 
gesproken. Dit was vervolgens aan-
leiding voor hen om een motie aan 
te nemen waarbij zij het gemeente-
bestuur en alle overige belangheb-
benden oproepen om oplossings-
gericht met haalbare plannen te 
komen.

Ook zijn er vanuit Dorpsbelang 
gesprekken geweest met Dorpshuis 
en Kerk m.b.t. hoe die in het proces 
staan. 

Vanuit de kerk is deze vraag breed 

opgepakt en zijn er naast het onder-
ling overleg een tweetal gemeen-
teavonden georganiseerd om zelf 
als kerkelijke gemeente een beeld 
te krijgen wat er leeft en hoe een 
gemeenschapscentrum daarin past. 
De afgelopen week (dit betreft ten 
tijde van het schrijven van dit arti-
keltje om de komende week) hebben 
we nog weer opnieuw een gesprek 
met de kerk, dorpshuis en de sport 
om het bestaande programma van 
eisen opnieuw tegen het licht te 
houden en zo nodig aan te pas-
sen. Bij overeenstemming hierover 
wordt aan de hand hiervan een 
schetsplan gemaakt.

Vervolgens zullen we met elkaar als 
participanten toewerken naar een 
principe instemming van iedereen.

Realisatie gemeenschapscentrum

We hebben het hier dan over de 
gemeente Ooststellingwerf, PKN 
Donkerbroek / Haule, Dorpshuis,
SV Donkerbroek en Dorpsbelang. 
Deze principe instemming houdt in, 
dat er voldoende draagvlak is, het 
plan voldoet aan haalbare eisen en 
wensen, er voldoende bezetting is 
van de ruimten, er genoeg vrijwil-
ligers zijn in relatie tot de activi-
teiten, het om reële investeringen 
gaat, er voldoende financiële bijdra-
gen /subsidies zijn, dat de bereid-
heid er is om ook in zelfwerkzaam-
heid te investeren en dat sprake 
is van een dekkende exploitatie. 
Daarnaast komen nog zaken aan de 
orde van onder welke rechtspersoon 

we zo goed mogelijk verder kunnen. 
Alles overziende wordt er nogal 
wat van de eigen gemeenschap 
Donkerbroek gevraagd.

Als Dorpsbelang Donkerbroek zijn 
wij inmiddels al ruim 7 jaar bezig 
om dit van de grond te krijgen. 
Uren, dagen en maanden zijn hier al 
in geïnvesteerd om iets moois voor 
ons allen in het dorp te realiseren.
Wij komen nu ook bij u allen met 
de vraag om uw steentje hierin te 
willen bijdragen. 

Het gaat immers om uw en onze 
leefbaarheid en om die van onze 
kinderen.

ADVERTEREN?
Informeer eens bij:

dorpskrant.opehichte@gmail.com
of 0516 - 49 16 14
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verzekeringen   hypotheken   financieringen   pensioenen

Friso Zekerheid is een onafhankelijk kantoor dat onderhandelt met verschil-

lende verzekeringsmaatschappijen en banken. Zodat wij u van dienst kunnen 

zijn met een aantrekkelijke prijsstelling en de juiste voorwaarden. Als u ons 

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

wij flexibel en kennen wij onze klant.

Betrouwbaar, betrokken en deskundig

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

Herenweg 3   8435 WN Donkerbroek   

T: (0516) 491223   www.frisozekerheid.nl
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Fa. S. Soepboer
HOUTHANDEL EN ZAGERIJ

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

• Hardhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Tuinhout
 bijv. planken, palen, 
 vlonderplanken

• Timmerhout

• Plaatmateriaal
 bijv. OSB platen, gipsplaten, 
 golfplaten

• Div. ijzerwaren

• PVC en isolatie

• Etc.

Hout met FSC keur mogelijk

HAVEMAN
Installatietechniek

Elektra in nieuwbouw en verbouw, onderhoud en storing
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Het GEMEENschapscentrum
Al een aantal jaren hoorden we van de plannen om een gemeenschaps-
centrum te vormen. Het klonk altijd nog ver weg.
Tot een tijdje terug. De krant meldde het samengaan van het Startblok 
en de Peggebult. Dat goede communicatie en goede info lastig is, bleek.
Het bracht (voor ons als kerkelijke gemeenschap) het nadenken over 
een gemeenschapscentrum wel in een stroomversnelling. In de kort-
heid van de tijd hebben we op twee avonden met de hulp van Plaatselijk 
Belang elkaar bijgepraat.
Hoe het er allemaal uit gaat zien, is nu nog koffiedik kijken.
We hebben met elkaar gemeen dat we allemaal in het zelfde dorp wonen. 
Dat we allemaal heel unieke mensen zijn. In ons mens-zijn hebben we 
ook gemeen met elkaar: geboren worden, verjaardagen en jubilea vie-
ren, sterven en afscheid nemen. En zo veel meer. Niemand is minder en 
niemand is meer.
Soms zijn we aangewezen op elkaars hulp en het is erg fijn als de ander 
helpt. Onze kleur, geaardheid of levensovertuiging maakt helemaal niet 
uit als je op elkaars hulp bent aangewezen. Willem van de COOP bezorgt 
de boodschappen thuis en anders doen we boodschappen voor elkaar. 
Ook het gezamenlijk beoefenen van de sport gaat gelukkig door alle ran-
gen en standen heen. Het biljarten is onder elk dak het zelfde. Zo lang 
het maar warm en droog is en je af en toe je natje en je droogje krijgt.
De kinderen die samen spelen op de straat gaan straks misschien ook 
wel naar de zelfde school. Of dat kan en hoe dat dan moet? Allemaal 
spannende vragen die nog een antwoord zoeken.
En … en dat mag ieder ook best weten: wij kerkmensen zijn ook wel 
eens bang als we samengaan in één gemeenschapscentrum dat we de 
kleur op onze wangen verliezen. Maakt ons misschien ook wel bang. 
Maar dat hoort ook bij ons mens-zijn.
Soms is het erg fijn dat je je angst kunt delen met een ander. Of van je 
eenzaamheid. We weten niet welke kant de wereld uit gaat. Misschien 
wordt de wereld wel killer en eenzamer. Misschien gaan we ons wel 
steeds individualistischer gedragen? Ik heb er geen idee van. Maar soms 
heb ik wel een idee van de wereld waarin ik niet wil wonen. Ik zou het 
erg vinden als ik in een dorp zou wonen waar mensen zo maar kunnen 
verdwijnen en niemand je zou missen.
Remon Bruinsma (uit Zwaagwesteinde) wordt in Leeuwarden vermist. 
Wordt door zijn geliefden erg gemist. Een samenleving, die alles op alles 
zet om je geliefde terug te vinden, draagt een groot kostbaar goed in 
zich. Laten we daar vooral heel erg zuinig op zijn. 
Als we samen bouwen aan een dorpsgemeenschap waar we elkaar leren 
zuinig te zijn op elkaar is ieder daarbij gebaat, denk ik. Misschien is de 
realisering van een gemeenschapscentrum een utopie. Zou zo maar 
kunnen. Maar deze utopie mag – wat mij betreft – rustig de onderlinge 
verhoudingen nu alvast kleuren.
Hoe onbereikbaar onze plannen ook mogen lijken, het is goed dat ze 
soms al de wereld die kleur op de wangen geeft waar we blij van worden.
Elk mens is veel te kostbaar om zo maar te verdwijnen.

Ik wens u allen goede kerstdagen met veel warmte en liefde. 

Dominee Wieger Baas.

Tsjerkeproat

Zondag 24 december (4e advent)

9.30 uur: da. L. P. Cnossen, 
Oosterwolde
Bijzonderheden: geen
19.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Kerstfeest in 
Dorpskerk, Haule
22.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: Kerstnachtdienst 
m.m.v. chr. gemengd koor „Looft 
den Heer”

Maandag 25 december (Kerstfeest)

10.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: kerst-gezinsdienst

Zondag 31 december

9.30 uur: kw. R. de Roos, 
Waskemeer
Bijzonderheden: geen
19.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: oudejaarsdienst in 
Laurenstsjerke

Maandag 1 januari 2018

10.00 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: nieuwjaarsont-
moeting, koffie voor de dienst

Zondag 7 januari

9.30 uur: da. L. P. Cnossen, 
Oosterwolde
Bijzonderheden: geen

Zondag 14 januari

9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: start week van 
gebed voor eenheid

Zondag 21 januari

9.30 uur: ds. P. Pit, Drachten
Bijzonderheden: geen

Zondag 28 januari

9.30 uur: ds. W. Baas
Bijzonderheden: viering Heilig 
Avondmaal

Kerkdiensten
Protestantse Gemeente Donkerbroek-Haule

Mirjam de eigenaresse van Pand 2 
met bloemen, interieur en mooie 
kleding, Sytske Kok van kapsa-
lon MoaiSa, Coby Blaauw van het 
schoonheidsproduct Marlyse Blue 
en schoonheidsspecialiste Rieneke 
Paulusma.

We werden direct welkom geheten 
met een kop koffie met iets lekkers 
erbij. En daarna konden we even 
rondlopen en een praatje maken 
met de dames die ook hun assisten-
ten hadden meegebracht. In totaal 
acht dames stonden klaar. Voor een 
leuk veertje in je haar, een mooi 

bloemetje of kledingstuk, een ont-
spanningsmassage of hele mooie 
nagels. Bent u niet geweest? Dan 
hebt u zeker wat gemist. Het was 
gezellig druk, vooral in de middag. 
Ook Sinterklaas kwam nog even 
langs en nam plaats in de stoel van 
de schoonheidsspecialiste .

Leuk dat we in een klein dorp als 
Donkerbroek zoveel vrouwelijke 
ondernemers hebben. Daar mogen 
we best trots op zijn.

Ladies day in Pand 2

25 November, dezelfde dag dat Sinterklaas in Donkerbroek aan-
kwam werd er op de hoek van de Herenweg in Pand 2 een gezel-
lige ladies day georganiseerd door maar liefst vier vrouwelijke 
ondernemers van Donkerbroek. 

Daarom maar eens gebeld met 
mevrouw Veenstra of haar man 
misschien in Op'e Hichte wil. Ja 
hoor dat wil hij wel. Dus afspraak 
gemaakt en op bezoek bij Teake. 
Dan blijkt dat hij al twee keer eer-
der in de krant heeft gestaan. Een 
keer in onze eigen dorpskrant en 
een keer in Actium Actueel. Maar 
het enthousiasme is er beslist niet 
minder om geworden. De blikvan-
ger in de huiskamer is een enorme 
vrachtwagen van hout met alles 
erop en eraan. Alles kan bewegen 
en gebruikt worden zoals in het 
echt ook. Gelukkig heeft hij een 
kleinzoon van anderhalf die daar 
uren mee kan spelen, net als hijzelf 
vroeger. 

Hij gebruikt voornamelijk beuken-
hout en dan de overgebleven stuk-
ken van het meubelhout. Dus aan 
hout is hij niet veel kwijt. Maar de 
schroeven, lijm en dergelijke, dat 
loopt natuurlijk wel aardig op. En 
dan hebben we het niet over alle 
uren die er in gaan zitten. Dat kun 
je bij een verkoop nooit terugver-
dienen en eerlijk gezegd verkoopt 
hij ook ze liever niet. Of het zou aan 
een echte liefhebber moeten zijn.

“Maar” zegt hij “ik kan moeilijk 
afstand doen van mijn ontwerpen”. 
Hij maakt voornamelijk vrachtau-
to’s, maar in de huiskamer zie ik 
toch ook kerstboompjes, een raam-
scherm, kandelaars, alles van hout 
maar ook metaalbewerken mag hij 

graag doen. Dan mag ik mee naar 
boven. Langs een kamer waarin 
hij bezig is aan een heel leuk bed 
voor zijn kleinzoon. En alles even 
secuur afgewerkt. Op de vliering 
heeft hij zijn eigen domein, sinds 
kort met een groot dakraam waar 
hij heel blij mee is. En daar zie ik 
allerlei gereedschappen en heel veel 
vrachtauto’s, alles op schaal en in 
heel veel verschillende modellen. 
En alles werkt ook echt. Ramen en 
deuren kunnen open, de stuurtjes 
draaien, de wielen rijden. Het is 
tot in de kleinste details afgewerkt. 
Metaalbewerken was zijn vak en 
daarom doet hij dat ook heel graag 
in combinatie met het zagen en 
schaven.

Het is ongelooflijk wat hier een 
hoop liefde en tijd opgeslagen ligt. 
En Teake is nog lang niet klaar. 
Terwijl hij met het een bezig is 
denkt hij alweer na over het vol-
gende en hij vertelt er vol enthou-
siasme over. 

Ik vind het een mooie hobby. Uit de 
hand gelopen? Ik weet het niet en 
dat is ook niet aan mij. Maar…... als 
u een min of meer uit de hand gelo-
pen hobby hebt? Of u kent iemand 
die wel eens met zijn of haar hobby 
in de krant zou willen? 

Laat het ons weten en we komen 
graag een keer langs.

Een uit de hand gelopen hobby
Op zoek naar dorpsgenoten met een min of meer uit de hand 
gelopen hobby wijst menigeen mij er op dat ik dan toch echt 
naar Teake Veenstra moet gaan. Hij is al jaren bezig met hout-
bewerking en maakt prachtige houten objecten. Vooral vracht-
wagens.

Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2,- (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

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

Geef Fabian zijn leven terug.
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Mjumsterwei 16 9243 SK Bakkeveen 
www.dundelle.nl / info@dundelle.nl 

0516 541493 
 

 
 

             
           Midgetgolf:                           Openluchtzwembad:                  
        18 holes wedstrijdbaan                                  25 meter bad 
 Met verschillende hindernissen                     Ondiep gedeelte   
Uitdagend spel voor jong en oud                Springkuil 
           Omringd met bankjes                met 2 springplanken en  
             Kleine speeltuin                                     onderwater vensters    
   

 
Na een leuke activiteit of  een heerlijke wandeling of fietstocht nodigt het terras nodigt  uit 

voor een adempauze met een kop koffie of een verfrissend drankje of ijsje. 
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Een aandeel in elkaar

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

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 hypo-

theekadviseur. Of maak alvast een berekening in het online Hypotheekdossier.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek.

Morgen een
hypotheek-
gesprek.

Vandaag
bellen.

 Gerookte vis Gebakken vis
 Verse 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

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

KAPSALON

ELLY
Herenweg 67
8435 WP Donkerbroek

Tel. 0516-491203

Houthandel
Waskemeer

Compagnonsweg 22
8434 NW Waskemeer

E-mail:
info@handelsondernemingvisser.nl

Tel: 06-43507998 

Openingstijden:
Vrijdag en zaterdag

van 8.00 tot 18.00 uur
(overige dagen:

's avonds op afspraak)

Bezorgen gratis
binnen straal van 10 kilometer, 

daar buiten in overleg!

LEVERING VAN:
Vuren hout:  alle soorten kopmaten SlS / 

CLS, balkhout, panlatten etc
Kozijn- en raamhout:  zowel in vuren als 

hardhout
Gevelbekleding:  diverse soorten rabat, in 

hout en kunststof
Plaatmaterialen:  multiplex, spaanplaat, osb,  

rockpanel etc
Schaaf- en profileerwerk op maat
Douglas/lariks tuinhout
Steigerhout: onbehandeld, grijs, zwart, bruin
Bevestigingsmiddelen:  schroeven, spijkers,  

overige ijzerwaren
Overige bouwmaterialen

Alles op bestelling, hierdoor scherp geprijsd
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December is traditiegetrouw de 
maand van de tradities. Iedere 
familie heeft wel tradities met 
Sinterklaas, kerst en oud & nieuw. 
Als dorp hebben we ook een aantal 
(bijzondere) tradities. Deze maand 
daarom DeZes Donkerbroekster 
december tradities 

Burgemeester 
In aanloop naar december moet de 
burgemeester de agenda goed in de 
gaten houden en zijn ketting flink 
oppoetsen. Het is een drukke maand 
voor onze burgervader. Zo mag hij 
de Sint binnen halen en daar liedjes 
zingen met de kleinsten. En aan het 
einde van het jaar mag hij wat lan-
ger opblijven om het nieuwe jaar in 
te luiden met de nachtdravers.

Intocht sinterklaas 
De Sint doet al jaren ons dorpje aan. 
Altijd een weekje na de landelijke 
intocht. Zo bezoekt de Sint al jaren 
Donkerbroek. Flink wat jaren terug 
kwam de Sint echter niet aan bij de 
vaart, maar bestond de intocht uit 
een rit te paard door het dorp. De 
school jeugd haalde de Sint dan bin-
nen op de dag dat het Sinterklaas 
feest werd gevierd op de scholen. 
Hoe dan ook, hij rijdt ons dorpje 
niet stilletjes voorbij.

Straat/buurtversiering
De mooiste kersttuinen zijn al eens 
besproken in DeZes! maar niet 
alleen de tuinen zijn mooi verlicht 
in de donkere dagen. De verschil-
lende buurtverenigingen wensen 
met mooi verlichte borden en ver-
sieringen een ieder het beste toe. De 
doorgaande weg wordt ook elk jaar 

weer mooi verlicht door de handels-
vereniging. Gezelligheid in HD welk 
ander dorp heeft dat? 

Carbid 
Carbid, water, wachten, nog even 
wachten, Knallen! De traditie waar-
bij melkbussen worden afgeschoten 
is in donkbroek nog altijd populair. 
Eén dag per jaar en boem knal dat 
was hem al.

Kerstboom
Al jaren plaatsen de Nachtdravers 
een mooie grote kerstboom aan het 
begin van het dorp. Voorzien van 
lampjes en spanbanden. De boom 
plaatsen is veel werk, maar ook het 
laten staan van de boom is best wat 
werk. Wordt de boom niet gejat 
door een andere oudejaarsploeg, 
dan moet de boom weerstand bie-
den aan het ruige weer of werkver-
keer. Toch is kerst zonder de boom 
niet compleet. 

Nachtdravers
Onze oudejaarsploeg met de geu-
zennaam de Nachtdravers. Draven 
dat doen ze zeker, maar niet alleen 
in de nacht. De hele maand hebben 
ze het druk en op oudejaarsdag 
helemaal. Ze organiseren wat voor 
de jongeren en de ouderen en voor-
zien de zieken van een presentje. 
Met ‘s avonds het hoogtepunt: Het 
ludiek inluiden van het jaar met 
hun eigen cabaret. Dan hebben we 
het nog niet eens gehad over de 
stunt en alle andere dingen die 
ze naast oud en nieuw doen. Dat 
de jeugd zo fanatiek bezig is voor 
het dorp, dat is veruit de mooiste 
traditie.

Donkerbroekster 
december dingen

Vanaf half tien druppelden daar de 
kinderen met hun ouders binnen. 
Er waren lange tafels met knut-
selspullen klaargezet en de kinde-
ren begonnen gelijk. Met hulp van 
de moeders maar ook vooral veel 
vaders werd er enthousiast geknut-
seld. 

Plotseling waren daar drie acro-
pieten die hun naam wel eer aan 
deden door behoorlijk ingewikkelde 
kunstjes te vertonen. En natuurlijk 
werd er veel snoepgoed uitgedeeld. 
Er kwamen nog drie Pieten bij en 
het werd een gezellige ochtend. Met 
een leuk Sinterklaasmuziekje op de 

achtergrond.

Het was alleen jammer dat de voet-
balcompetitie voor de jongste kinde-
ren gewoon doorging want hierdoor 
moesten toch een aantal kinderen 
deze ochtend missen.

Dan de middag…. op de kade voor 
café Donkerbroek was om half twee 
een behoorlijke verzameling kin-
deren aanwezig om op de boot van 
Sinterklaas te wachten. Onze eigen 
burgemeester Sietse hield de kin-
deren samen met de drumbands 
Excelsior en De Bazuin gezellig 
bezig met liedjes zingen. En intus-

sen met een schuin oog kijken waar 
nu toch die boot bleef. 

Plotseling, ja, daar kwam wat aan. 
Twee zwarte Pieten in een klein 
motorbootje met een stuur in de 
hand. Bleek van de grote boot te 
zijn! Er was zoveel storm op zee 
geweest dat de boot het niet gered 
had op tijd in Donkerbroek te 
zijn. Gelukkig waren de cadeautjes 
wel allemaal gered en daar kwam 
Sinterklaas ook al aan. Op zijn 
paard! Nou dat was toch ook wel 
een heel mooi gezicht. Sint werd 
welkom geheten door burgemeester 
Sietse. Na nog wat liedjes te hebben 
gezongen ging iedereen in optocht 
weer naar Pro Rege. Hier was nog 
een gezellig kinderfeest met choco-
lademelk en de Sint op het podium. 
Het was een mooie dag.

Sinterklaasfeest in Donkerbroek

25 november was het eindelijk zover. Sinterklaas zou ‘s mid-
dags aankomen in Donkerbroek. Maar daaraan vooraf was nog 
een knutselochtend voor de kinderen georganiseerd in Pro 
Rege. 

Rookt u en lukt het maar niet om 
die sigaret te laten liggen? Heeft u 
al meerdere pogingen gedaan om te 
stoppen met roken, maar lukt het 
elke keer (net) niet? 

Of houdt u het steeds maar enke-
le weken vol? Twijfel niet aan u 
zelf, want dit is normaal. Stoppen 
met roken is niet makkelijk, de 
meeste mensen moeten meerdere 
pogingen doen voordat het lukt en 
een groot deel krijgt een terugval. 
Iedereen die START met roken kan 
ook STOPPEN met roken!

Stop nu met roken en verbeter je 
gezondheid, voel je fitter, krijg een 
betere conditie, haal makkelijker 
adem, proef en ruik beter, krijg 
schonere vingers en tanden, bespaar 
een hoop geld en wees trots op 
jezelf! 

Is uw goede voornemen voor 2018 
stoppen met roken en wilt u graag 
hulp hierbij? Dat kan! De praktijk-
verpleegkundige van de huisartsen-
praktijk Donkerbroek kan u hierbij 
persoonlijk begeleiden en met u een 
stopplan maken met de juiste hulp-

Stoppen met roken?
Je kunt het! 

middelen. Wilt u meer informatie? 
Maak dan een afspraak bij de prak-
tijkverpleegkundige van uw huisart-
senpraktijk (tel. 0516-491250).

De gemeente Ooststellingwerf is 
bezig met het plaatsen van kunst 
gemaakt door Hein Mader.

In Donkerbroek is gekozen om deze 
te plaatsen bij de Laurenstsjerke. 

Afgelopen week heeft het kunstwerk 
een plaats gekregen naast de klok-
kenstoel. Het kunstwerk is onder-
deel van de Hein Mader Kunstroute. 
Meer informatie over deze kunst-
route volgt later. 

Kunst van Hein Mader 
geplaatst bij Laurenstsjerke
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BOONSTRA

VERS & VOORDELIG
DAT IS MIJN COOP

Voor al uw:

bloem-, bruids- en rouwarrangementen

Tevens woonaccessoires en
cadeau-artikelen

Smart TV
Ziggo digitaal
Drogers
Wasmachines
Diepvriezen Koelkasten

MEESTER GEERTSWEI 1, WIJNJEWOUDE

OPENINGSTIJDEN:
 Ma.   13:00 – 17:30
 Di.  8:30 – 12:00 13:00 – 17:30
 Wo.  13:00 – 20:00
 Do.  8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
 Vr.  8:30 – 12:00 13:00 - 17:30
 Za.  Gesloten

Een afspraak maken doet u telefonisch: 0516-850885 of online: hmhaarmode.nl
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De kast werd geplaatst in een boer-
derij en tot hun verbazing was de 
kast ook vrij snel in gebruik met 
daarin een legsel van 6 eieren. Toen 
onze voorganger ,die eerst de zorg 
voor de kerkuilen op zich nam 
is overleden ,stopte ook de zorg 
voor de kerkuilen voor de vogel-
wacht Donkerbroek . Rommert en 
Sieger hebben deze zorg overge-
nomen. Hun interesse was immers 
al gewekt . Sieger houdt zich ook 
nog bezig met de uilen kasten in 
de Wandelbos Ontwijk. Hier gaat 
het niet om de kerkuil maar om de 
bosuil en de ransuil. Beide vogels 
komen voor in De Wandelbos maar 
niet in grote getale.

De zorg om de Kerkuil ,die het 
liefst haar eieren legt in kerktorens, 
schuren en boerderijen maar ook 
wel in nestkasten in bomen hoewel 
dit niet de voorkeur heeft, bestaat 
uit ongeveer drie “controles” per 
broedseizoen. 

De reden voor de keuze van de uil 
voor een kerk schuur of boerde-
rij is dat een schuur of boerderij 
betere mogelijkheden biedt voor 
de vliegschool voor jonge uilen. 
Ze gebruiken de balken om een 
stukje te vliegen weer te landen 
enz. In tegenstelling met een jonge 
koolmees die direct kan vliegen als 
het de kast verlaat, moet de uil 
dus eerst de vliegschool met goed 
gevolg doorlopen.

Het gaat goed met de kerkuil
In de zestiger en zeventiger jaren 
liep het aantal kerkuilen sterk terug. 
Veel uilen legden het loodje doordat 
er DDT gebruikt werd en er strenge 
winters voorkwamen. Door maatre-
gelen en acties van vrijwilligers is de 
kerkuilenstand in de tachtiger jaren 
weer mooi op peil gekomen.

Het nest en mest
Verrassing…..er is geen nest! De 
Kerkuil legt de eieren in een nest-
kast van bijvoorbeeld de vogelwacht 
en daarvoor gewoon op een balk. 
Uilen zijn op zich hele schone die-
ren behalve het verblijf. Dat verblijf 
poepen ze gewoon vol. De braakbal-
len blijven ook gewoon liggen in 
het nest. De stank is niet te harden 
volgens Rommert en Sieger. 

Daarnaast is de mest erg droog 
waardoor je de zelfde hinder krijgt 
als bij fijnstof. Aan hun de schone 
taak om dit nest ongeveer jaarlijks 
schoon te maken. Dat betekent dat 
ze dan met een emmertje de ladder 
opgaan om met een tuinschepje de 
kast leeg te scheppen. Dat levert al 
gauw een halve vuilniszak per kast 
op. 

“Een poos geleden haalden we 
een nest leeg die al een poos aan 
de aandacht was ontsnapt. De uil 
moest wel haast last hebben gehad 
van claustrofobie. De uil stootte 
bijna zijn kop aan de bovenkant van 

de kast. Met deze opbrengst werd 
anderhalve vuilniszak gevuld “ aldus 
Rommert.
De mest is erg goed voor de bemes-
ting van het gazon. Volgens Sieger 
moet je als je graag met Kerst nog 
wil maaien de mest in oktober over 
het gazon gaan strooien. 

Uilenborden
De oudste meldingen van uilenbor-
den dateren uit het jaar 1669.

Op vele boerderijen zie je uilen-
borden. In zo’n uilenbord zit een 
vlieggat. Voor de uil natuurlijk 
heel praktisch om in de schuur 
te komen. Wat zit er nu achter 
zo’n gat? Meestal niets ! Aan de 
andere kant van de schuur is dan 
vaak de uilenkast. Dat is voor de 
uil prachtig. De uil vliegt dan vaak 
over de bovenste nokbalk naar de 
kast ondertussen flink veel poep 
loslatend. Je kunt dat ook goed aan 
de witte streep over de balk zien dat 
er zich uilen in het pand bevinden. 
Nou hoeft je er niet voor naar boven 
te klimmen, want ook in de schuur 
zijn duidelijk de uitwerkingen van 
spijsverteringskanaal van de uil te 
zien.

Daar moet je als eigenaar van de 
schuur wel even rekening mee hou-
den weten Sieger en Rommert te 
vertellen. 

Dat werd dan ook erg duidelijk tij-
dens een schuurfeest. Er waren zo’n 
70 mensen in de schuur en er was 
ook Live muziek aanwezig. Hoewel 
de uil niet een specifieke uitno-
diging had ontvangen, kwam de 
kerkuil toch even binnen. Het dier 
drapeerde het meegebrachte cadeau 
,een flinke lading stront, in het lang 
over de feesttafel en werd ook één 
van de muzikanten getrakteerd op 
een nagekomen bericht. De stank 
was wederom niet te harden !

Naast nadelen heeft het bevolken de 
schuur door uilen ook voordelen. 
De kerkuil werkt per nacht met zo’n 
4 tot 8 muizen af .Natuurlijk is het 
zo : hoe meer jongen hoe meer mui-
zen er aangevoerd moeten worden.

Broeden
Het broedseizoen kan bestaan uit 

de periode van maart tot ver in het 
najaar ,afhankelijk van de voorraad 
veldmuizen. Als er veel veldmuizen 
zijn kunnen er meerdere legsels 
per broedseizoen volgen. Meestal 
bestaat een legsel dan uit 2 á 7 
eieren. Bij slechte muizenvoorraad 
begint de kerkuil niet eens aan eie-
ren leggen. Het is zelfs zo dat als er 
weinig voedsel aanbod is ,de familie 
smakelijk de kleinste of zwakste uil 
op gaat peuzelen.

Voedsel en de jacht
Het menu bestaat voornamelijk uit 
veldmuizen en in mindere mate uit 
woel -en spitsmuizen. Zo’n 2 % van 
het voedsel bestaat uit vogels en 
amfibieën en ongewervelde dieren. 
De uil vind zijn voedsel in het 
open veld, het liefst op de grens 
van gras en bouwland, houtwal-
len, ruige grasstroken en bermen. 
Bermen leveren behalve voedsel ook 
platte doodgereden uilen op. Als er 
gestrooid is in de winter, zijn de 
randen van de bermen mooi zacht 
en vrij van sneeuw maar ja……

Als de uil jongen heeft gaat het 
dier vaak in de schemering al op 
pad. Rommert heeft dat proces al 
diverse keren mogen zien. De uil 
komt eerst met de kop voor het gat, 
kijkt wat rond, leunt voorzichtig 
naar voren en vliegt dan uit. Dat 
heeft een reden. Niet alle uilen zijn” 
in the house”. Als een uil aankomt 
vliegen ,kan het niet remmen. 

Bij een van de controles van de kas-
ten door Rommert en Sieger, troffen 
zij een voorraad van 7 dode muizen, 
1 dode rat en een muskusrat aan. 
Dit is voor het geval als er een dag 
niet kan worden gejaagd.

Controles van de kasten
Zoals al eerder gemeld worden 
de kasten zo’n drie keer per jaar 
bezocht. Rommert en Sieger heb-
ben veel contact met Johan de Jong 
die hen van advies en gegevens 
voorziet. Daarnaast is Johan de Jong 
één van de drie vogel ringers die 
Friesland rijk is. De Vogelwacht 
in Donkerbroek doet dit niet zelf. 

Na het ringen krijgen Rommert en 
Sieger een overzicht van de gering-
de vogels. Er werden dit jaar 29 
kerkuilen in de omgeving geringd 
die in totaal 9 nestkasten bevolkten. 
De uilen worden ook gewogen en 
gemeten en in het administratie 
systeem geplaatst.

Bij één van de boerderijen waar de 
nestkasten zijn geplaatst is de kap 
nogal hoog. Dus werden er allerlei 
plannen bedacht om bij de nestkast 
te komen. Er werd een kar vol lad-
ders geladen en zoonlief Hylke werd 
in de gelegenheid gesteld om het 
echt eens hogerop te zoeken.

Vlak voor het bestijgen van de ladder 
keek Hylke nog eens rond en zag tot 
groot vermaak dat er een nestkast 
geplaatst was waar je gemakkelijk 
bij kon met een keukentrapje. Alle 
gedoe dus voor niets.

De reden dat de nestkasten zo hoog 
hangen is te verklaren dat vroeger 
het hooi in de schuren opgeslagen 
werd. De kast moest daar dus boven 
geplaatst worden.

Wat doet de vogelwacht voor U en 
wat kunt U voor de vogelwacht doen
•  Als u een dode kerk uil vindt 

die geringd is, wil de vogelwacht 
graag dat u de ring bij de vogel-
wacht brengt zodat zij na kunnen 
gaan of de vogel afkomstig is uit 
hun zorggebied. De hele vogel 
brengen mag ook. 

•  Op vijf januari om 10 uur in 
het Dorpshuis: Nestkasten tim-
meren tot 11.30 uur voor kinde-
ren uit groep 5/6 onder leiding 
van de Vogelwacht. Er kunnen 
dan ook uilenballen uitpluizen. 
Opgave bij Ingrid de Jong: ing-
riddejong1962@outlook.com of 
06-42250966

•  Als er boeren zijn met een oude 
schuur zijn die ook graag een 
nestkast in de schuur willen heb-
ben ,kunnen contact opnemen 
met de vogelwacht Donkerbroek.

Foto's door Pietsje Dijkstra

“Shit man, de kerkuil 
is zo’n prachtig dier” 
Sinds dit jaar houden Rommert Dijkstra en Sieger de Jong zich 
bezig met de zorg rondom de Kerkuil naast de nazorg van de 
weidevogels. Aanleiding was het krijgen van een uilen kast. 

DORPSAGENDA

DECEMBER:
28 Pro Rege: inloopmiddag

JANUARI
1 01:00 Cafe donkerbroek: Knallend nieuwjaarsfeest

5  10:00 uur dorpshuis: nestkast timmeren voor 

kinderen groep 5/6. Opgave bij Ingrid de Jong: 

ingriddejong1962@outlook.com of 0642250966

  Café Donkerbroek: Mariano (rock-bleus en coun-

try- one man band). Gratis entree

8 t/m 13 Koekactie t.b.v. vogelwacht Donkerbroek

Verschijnings-
data 
Dorpskrant in 
2018 
Verschijning:

• Vrijdag 26 januari
• Vrijdag 23 februari
• Vrijdag 30 maart
• Donderdag 26 april
• Vrijdag 25 mei
• Vrijdag 29 juni
• Vrijdag 28 september
• Vrijdag 26 oktober
• Vrijdag 23 november
• Vrijdag 21 december

DORPSKRANT DONKERBROEK

Op zaterdag 2 december waren de nachtdravers weer druk in de weer 
om ons dorp in kerstsfeer te brengen met de traditionele kerstboom 
aan het begin van het dorp. Ook dit jaar zijn ze er weer in geslaagd een 
mooie boom te vinden en deze te voorzien van de kerst verlichting. De 
boom is vanaf de N381 al van verre te zien in het donker en daarmee 
is Donkerbroek nu echt niet meer te missen.

De kerstboom staat weer!
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Verhuur van: STEENKNIPPER
 TRILPLAAT
 TUINFREES

Al  60 jaar  bi jzonder  gewoon!

Wij helpen u graag!

   Schoterlandseweg 40 • 8413 NB  Oudehorne • Tel.: 0513-541214 • info@kuperus.frl • www.kuperus.frl      

Tractoren - Landbouwmachines - Grondverzet - Heftrucks - Keuringsstation - Stalinrichting
Gas - Water - Elektra - CV - Warmtepompen - Sanitair - Dakbedekking - Zinkwerk - Rioolontstopping

Grasmaaiers - Kettingzagen - Heggenscharen - Bladblazers - Bosmaaiers - Hogedrukreinigers
Diervoeders - Gereedschap - Doe-het-zelf materialen - Afrastering - Werkschoenen - Kleding

Voor auto en motorrijlessen:

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

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

Centrale verwarming
Water & Sanitair

Dakbedekking
Gasinstallaties
Zonnepanelen

Onderhoud
P.W. Janssenweg 5, 8434 NM Waskemeer

Tel. 0516 - 42 15 10
info@devegt.nl

www.devegt.nl

Spantenten
Pagodetenten
Frametenten
Legertenten

Porselein
Glaswerk
Opdienmateriaal
Keukenmateriaal

Meubels
Verlichting
Aankleding
Verwarming

&

Oude tramweg 4
8435 MA Donkerbroek
(Wij zijn niet verhuisd, alleen onze straatnaam is gewijzigd)

0516 - 491 494
info@vogelzangtentverhuur.nl

www.vogelzangtentverhuur.nl

Ons adres is na de herinrichting van Donkerbroek gewijzigd naar:
Nieuwbouw | Verbouw | Metselwerk | Badkamer- en Tegelwerkzaamheden

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

Herenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ DonkerbroekHerenweg 132 A, 8435 WZ Donkerbroek

Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26Tel.: 06 22 63 29 26

www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  www.bouwservicedvdwal.nl  
info@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nlinfo@bouwservicedvdwal.nl
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Handelsvereniging Donkerbroek
wenst u

een goed uiteinde en 
een gelukkig nieuwjaar

Alucupe BV 
Bakkerij v/d Molen

CKB Advies 
Carin Bloemenhuis 

D. v/d Wal Bouwservice 
Friso assurantiën 
Gazonbemesting.nl

Hofstra Rooks
Ekowax

Jacob de Vegt Agriservice
Kappersjop

KookNzo
Postma Hoveniers

Quality Parket
R.D. Productions 

MRS schildersbedrijf
Vogelzang tentverhuur

Stap es in
T. v/d Meulen Vishandel 
Teakema timmerwerken 

Tekenburo J. Kok
Van der Wal dakbedekking 

Hartenrijk
Veerman tegelzetbedrijf 

Autobedrijf Verlaan
Restaurant ‘t Witte Huis 

Kapsalon Elly
Kootstra Bouwbegeleiding

COOP Boonstra
Oeds de Jong Machines 

Timmermans Landmeetkunde
van der Belt Agriservice
Thom Mulder expeditie 
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Quality Parket| Oude tramweg 15 | Donkerbroek 

Quality Parket gaat verhuizen! 
 

Op 23, 27, 28 en 29 december houden we  open 
huis voor iedereen die een kijkje wil nemen in ons 

nieuwe pand. 

 

Tijdens deze open dagen kunt u profiteren van 25 %  
korting op onderhoudsmiddelen voor uw vloer. 

 

Wij hopen dat we u mogen verwelkomen. 

 

www.qualityparket.nl 

Di t/m vr 13:00 –18:00 uur Za 9:30—17:00 uur 

Herenweg 60b 
8435 WV Donkerbroek

0516-491363 

www.kittysplaza.nl

Wij staan voor u klaar.

pedicure ook voor 
 reuma -en diabeet patiënten

dagbehandeling
definitief ontharen
tandenbleken
schoonheidsbehandelingen
winkel met leuke geschenkartikelen

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!

          

Voor nieuw-, Verbouw 
en renoVatie

ook voor: kozijnen, ramen en deuren

Rinse Taekema  Tel. 06 - 46 03 84 42
Tolleane 26 - 9241 WH  Wijnjewoudewww.postmahoveniers.nl
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de voederplank. Ze zijn dan wel heel 
schuw en zoeken dan wat steun bij 
de mezen soorten. De zang is een 
heel eenvoudig wijsje en lijkt wel op 
het geluid van de mussen. Vreemd 
want de soort is ingedeeld bij de 
vinkachtigen en die hebben een 
heel welluidend liedje. Wel is het 
bekend dat de sijsje soms andere 

vogels nabootsen met hun zang.
Nog even een heel bijzondere 
waarneming. Tijdens de dagelijkse 
wandeling zagen we een heel bij-
zondere vogel. Het bleek te gaan 
om de Zwarte Ooievaar. Deze zocht 
voedsel achter het huis van de Fam. 
Berkenpas aan het Bovenveld. Later 
hier iets meer over. 

De laatste tijd zag ik steeds grote 
groepen vogels die in de elzen-
bomen zaten. Het bleek hier om 
het vogeltje de Sijs te gaan. Op 
dit moment kun je grote aantallen 
van dit kleine vogeltje zien. Vooral 
in de elzen en sparren bomen, dit 
is in de winter hun voornaamste 
voedselbron. Het is een heel druk 
vogeltje en je krijgt eigenlijk geen 
kans om ze goed te bekijken. Dan 
hebben ze ook nog vaak gezelschap 
van de mezensoorten, maar aan 
hun gedrag kan je al veel afleiden. 
Ze vliegen van de ene tak naar de 
andere waarbij ze vaak onderste 
boven aan de proppen van de elzen 
zitten te peuteren, daar halen ze de 
zaadkorrels uit. In de winter als er 
sneeuwval is geweest en het elzen 
zaad daarboven op ligt kun je ze 
beter bekijken.

Het is dus een klein vogeltje en ze 
heeft de afmetingen van een pim-
pelmees, die is algemeen bekend. 
De kleur is bruin met op de flanken 
een gele streep die bij het man-
netje duidelijker aanwezig is dan 
bij het vrouwtje. Het was altijd een 
wintergast maar tegenwoordig ook 
broedend bij ons te vinden, hoewel 
de aantallen volgens Sovon sterk 
variëren. 

Er zijn in het verleden jaren geweest 
met 500 gevonden broedgevallen 
maar de laatste jaren ook wel meer 
dan 2500 broedgevallen. Maar de 
meesten die we nu zien zijn trek-
vogels die in onze omgeving pleis-
teren. Dit kunnen grote aantallen 
zijn die uit het hoge noorden zijn 

vertrokken om hier hun kostje bij 
elkaar te scharrelen.

Als ze bij ons broeden is de broed-
plaats in hoge bomen tegen de stam 
aan en de nesten zijn niet of zeer 
moeilijk te vinden. Misschien is dat 
ook wel een reden voor de soms lage 
aantallen van broedgevallen. 

Het broedseizoen is van Maart tot 
in Juni en soms volgt een tweede 
legsel. Ze leggen 4 tot 5 eitjes waar-
na de jongen na 14 dagen worden 
geboren. Tijdens het broeden wordt 
het vrouwtje door het mannetje 
gevoerd, zijn de jongen geboren dan 
doen ze de verzorging samen. Na 
ongeveer drie weken verlaten ze het 
nest en worden ze nog een tijdje bij 
gevoerd tot ze in staat zijn om zelf 
hun voedsel te zoeken. In de winter 
kun je ze ook wel tegen komen op 

Sijs
Latijnse naam: Spinus Spinus

Fryske namme: Syske

Airemotion ballonvaarten neerge-
streken in Donkerbroek in 2011 
heeft de afgelopen jaren alweer 
vele vaarten vanuit deze omgeving 
mogen organiseren.

“Elke keer weer is het opnieuw 
een avontuur. We weten nooit 
waar de wind ons brengt, iedere 
avond is uniek” aldus piloot Hilda 
Paulusma. 
Samen met haar man, Homme 
Jonkman, runt zij het bedrijf 
met veel plezier en passie. Naast 
ballonvaren is hij eigenaar van 
Flightlevel. Dit bedrijf organiseert 
introductievluchten vanaf het 
vliegveld in Drachten.

Ballonvaren Donkerbroek 
dorpsfeest 2018
Ook mee de lucht in? Of iemand 
een prachtig (kerst) cadeau geven?
Vanaf half zeven ’s avond op don-
derdag 6 of vrijdag 7 september is 
er de mogelijkheid om vanuit een 
heteluchtballon Donkerbroek en 
haar omgeving te verkennen. 

We starten bij de feesttent zodat 
ook de ‘niet varenden’ kunnen 
genieten van het spektakel. Door 
Hilda zelf zal er tekst en uitleg 
worden gedaan over het hoe en 
waarom van hete luchtballonnen. 
’s Avonds na de ballonvaart wordt u 
weer terug gebracht naar de feest-
tent, waar u de mooie dag feestelijk 
kunt afsluiten.

Speciaal voor deze unieke gebeur-
tenis is het mogelijk voor € 135,- 
p.p. Voor de mensen die snel kun-
nen beslissen en voor 1 maart 2018 
boeken en betalen, krijgen nog een 
keer extra 10 % korting! (gespon-
sord door de dorpsfeest commis-
sie). Opgeven kan bij Airemotion 
(info@airemotion.nl) of bij de 
dorpsfeestcommissie.

We hopen u te kunnen begroeten 
in en om de mand tijdens het 
dorpsfeest!

Dorpsfeest Donkerbroek 2018
Ballonvaren, een avontuur!
“In een luchtballon, dat wil ik altijd nog een keer doen!” 
Heerlijk zweven op de wind, enkel het geluid van af en toe de 
brander. Je waant je even tussen hemel en aarde, ver weg van 
alles. Je kijkt uit ver over velden, water, bossen, een stad of 
zelfs Donkerbroek. Ja, dat kan!

COMMISSIE

D
orpsfeest Donkerbr

oe
k

50 jaar
Donkerbroek in het nieuws

Bron: Friese Koerier 6 december 1967

De sponsorcomissie van SV 
Donkerbroek afdeling voetbal heeft 
onlangs een webshop gelanceerd. 
In deze shop vind je allerlei SV 
Donkerbroek kleding en sportar-
tikelen. 

De webshop is opgezet samen met 
onze nieuwe kledingleverancier 
Leffel Sportswear uit Drachten. Ook 
kun je in de webshop waardebonnen 
kopen; leuk als bijvoorbeeld een 
verjaardagscadeau!

Wist je dat je daar sinds kort ook 
10% korting krijgt op voetbalschoe-
nen op vertoon van je ledenpas?

Binnenkort zul je trouwens ook ver-
schillende teams in nieuwe teneu’s 
zien verschijnen. Hou de velden dus 
in de gaten!

Een link naar de webshop vind je op 
de Facebook van SV donkerbroek 
afdeling voetbal.

SV Donkerbroek
lanceert webshop!
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eubelstoffeerderij

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

UW ADRES VOOR:

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

www.visser-stoffering.nl

Tevens leveren wij ook tapijt,

laminaat, P.V.C., vinyl en gordijnen

Voor al uw bouw gerelateerde werkzaamheden:

h Renovatie   

h Onderhoud   

h Verbouw
h Timmer-, 

tegel- en 
metselwerk

Theo Kamminga

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

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

BESTELBUSJES
VERHUISWAGENS
PERSONENBUSJES
MOTOREN

TE HUUR
Alle kilometers vrij!
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Het kenniscentrum voor Biobased 
Economy wordt een ontmoetings-
plek voor onderwijs, bedrijfsleven 
en overheid. Het opzienbaren-
de gebouw zal straks voor meer 
dan 80% uit biobased materi-
alen bestaan. Uniek in Friesland, 
Nederland en daarbuiten. De ope-
ning van het Biosintrum is naar 
verwachting eind 2018.

Het gebouw is ontworpen door Paul 
de Ruiter Architects uit Amsterdam, 
sinds haar start (1994) gespecia-
liseerd in duurzame architectuur. 
Paul de Ruiter: “Het ontwerpen van 
een biobased gebouw is de droom 
van elke architect die duurzaam-
heid en innovatie hoog in het vaan-
del heeft staan. Het Biosintrum is 
‘the next level’ op het gebied van 
circulair bouwen en voldoet straks 
aan de hoogste duurzaamheidseisen 
(BREEAM Outstanding). 

De combinatie van voorname-
lijk biobased materialen en tijd-
loze architectuur is uniek in de 
wereld. De niet-alledaagse vorm 
van het gebouw versterkt de ico-
nische waarde, het ronde hart in 
het midden nodigt uit tot interac-
tie, samenwerking en kennisdeling. 
Ooststellingwerf speelt een voor-
uitstrevende rol in het op de kaart 
zetten van de BioBased Economy.”

Onderdeel van ambitieus beleid 
Ooststellingwerf
In de biobased economy worden 
alleen natuurlijke grondstoffen 
gebruikt: verbouwde gewassen en 
restafval van agrarische activiteiten. 
Het omarmen van de biobased eco-
nomy past niet alleen goed bij de 
huidige maatschappelijke ontwik-
keling naar duurzaamheid, maar 
vooral ook bij het karakter van de 
gemeente Ooststellingwerf.

Een groene en ruime gemeente: 
de voedzame bodem, de natuur, 
het bosrijke landschap, de agra-
rische activiteiten en het actieve 
en innoverende bedrijfsleven bieden 
een goede basis voor dit beleid. 
Bovendien biedt het enorme kansen 
voor lokale bedrijven om ervaring 
op te doen met biobased onderne-
men. Zo kan niet alleen binnen de 
gemeente, maar straks ook daar-
buiten expertise worden ingezet. 
Zo wordt het Biosintrum gebouwd 
door een consortium van drie bouw-
bedrijven uit Ooststellingwerf, die 
de krachten hebben gebundeld 

Update zonneveld
Zoals op de foto te zien is staan de stellages voor de zonnepanelen al bijna klaar voor de zonnepanelen. 

Inmiddels zijn afgelopen week de eerste zonnepanelen geplaatst.
Hiermee krijgt het zonneveld dus al aardig zijn uiteindelijke vorm.

Voor hen de uitdaging om hun 
bedrijf op een nieuwe locatie voort 
te zetten. Aan de Oude Tramweg 
wordt een bouwkavel gekocht. 
Inmiddels is het bedrijfspand gereed 
en de nieuwe woning is in aanbouw. 
Groot voordeel voor het gezin van 
René en Josien is wonen en werken 
op één locatie. Maar het is nog wel 
even behelpen in de stacaravan.

In het bedrijfspand komt een winkel 
van 140 m2 en de werkplaats is 200 
m2. Aan de inrichting van de winkel 
wordt druk gewerkt zodat deze 22 
december gereed is. Het assorti-
ment van Quality Parket bestaat 
uit een verscheidenheid van diverse 
houten vloeren. Maar u kunt er ook 
terecht voor laminaat, pvc vloeren, 
kasten, traprestauratie, zonwering 
enz. Kwaliteit en vakmanschap zijn 
erg belangrijk. De werkzaamheden, 

zoals onder andere het leggen van 
de vloeren en plaatsen van de kas-
ten, worden zoveel mogelijk door 
René zelf gedaan. Indien nodig 
maakt hij gebruik van zzp’ers om 
de werkzaamheden uit te voeren. De 
klanten van Quality Parket komen 
uit heel Nederland. Internet is erg 
belangrijk maar de klanten komen 
graag naar de winkel voor hun aan-
koop. 

22 december wordt de winkel 
aan de Oude Tramweg 15 feeste-
lijk geopend. Op 23, 27, 28 en 29 
december zijn de open dagen en 
kunt u kennis maken met de eige-
naren en rondkijken in de nieuwe 
winkel. René en Josien hebben alle 
vertrouwen in de toekomst van hun 
bedrijf en hopen met hun gezin vele 
jaren te werken en wonen op deze 
locatie.

Quality Parket verhuist 
naar Oude Tramweg 
Quality Parket is een vertrouwd adres in Donkerbroek. Sinds 
2011 is het gevestigd aan de GW Smitweg 4. Inmiddels hebben 
René Dam en zijn vrouw Josien het bedrijf overgenomen van 
René ouders Jan en Afke Dam. 

Op de foto v.l.n.r.: Gedeputeerde 
Sander de Rouwe, burgemees-
ter van Ooststellingwerf Harry 
Oosterman en directeur van het 
Ecomunitypark Anne-Jan Zwart.

Biosintrum in Oosterwolde: 80% biobased gebouwd 
en een duurzaam uithangbord voor Friesland
Op 1 december is de eerste schep in de grond gegaan van 
het nieuw te bouwen Biosintrum op het Ecomunitypark in 
Oosterwolde. Directeur van het Ecomunitypark Anne-Jan 
Zwart, gedeputeerde Sander de Rouwe en burgemeester Harry 
Oosterman verrichtten vanmiddag de officiële handeling. 

in het nieuwe bedrijf Natuurlijk 
Bouwen B.V.

Spijkerbroekencampagne
Voor de isolatie van de binnenwan-
den van het Biosintrum worden oude 
spijkerbroeken gebruikt. Daarom 
start de gemeente Ooststellingwerf 
vandaag ook met een grote inza-
melcampagne. Inwoners uit 
Ooststellingwerf kunnen hun oude 
spijkerbroeken inleveren in of naast 
winkels, bedrijfspanden en open-
bare gebouwen. Daar staan kleding-
containers en boxen gemaakt van 
gerecycled karton. De genodigden 
op 1 december zijn de eersten die 
hun oude spijkerbroeken inleveren. 
Alle inzamelpunten vind je op www.
biosintrum.nl.

Vieringen rond 
Kerst en Oud en Nieuw
in Donkerbroek - Haule

LAURENSTSJERKE
Zondag 31 december - 19.30 uur: ds. W. Baas

Oudejaarsdienst

DORPSKERK
Zondag 24 december - 19.00 uur

Kerstfeest voor iedereen 
m.m.v. muziekver. Excelsior en Jan Bouma, orgel

SINTRUMTSJERKE
Zondag 24 december - 9.30 uur: ds. L. P. Cnossen, O’wolde

4e adventszondag

22.00 uur: ds. W. Baas Kerstnachtdienst
m.m.v. chr. gem. koor Looft den Heer

Zondag 25 december 10.00 uur: ds. W Baas
Kerst-gezinsdienst m.m.v. kinderkoortje

Zondag 31 december - 9.30 uur: kw. R. de Roos, Waskemeer
Maandag 1 januari - 10.00 uur: ds. W. Baas

Nieuwjaarsontmoeting

Wij wensen u 
fijne kerstdagen en
een gezegend 2018Een betrouwbare test kan vrouwenharten redden. 

Geef nu via hartstichting.nl/vrouwenhart

Was een hartinfarct 
bij vrouwen altijd 
maar zo duidelijk 
te herkennen



O P  ’ E  H I C H T E  -  D O R P S K R A N T  D O N K E R B R O E K  D E C E M B E R  2 0 1 716

OEDS DE JONG MACHINES

OEDS DE JONG
Mobiel: +31(0)6-11358064

‘t West 30
8435 VN Donkerbroek (NL)

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

WWW.OEDSDEJONG.NL

Pedicure
voetverzorging

Alma van der Meulen

Meester Geertswei 36
9241 GL Wijnjewoude

Behandeling volgens afspraak

Telefoon 0516-480895

Professionele voetverzorging
Gediplomeerd
Aantekening diabetische voet
Aantekening reumatische voet
Lid Provoet
Voetverzorgingsproducten
Praktijkruimte begane grond
Garantie
Ook bij u thuis
Cadeaubonnen verkrijgbaar

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

 Weverswâl 3B Merkebuorren 16 Sl. de Bruineweg 2
 9243 JL Bakkeveen 9241 GG Wijnjewoude 8433 MB Haulerwijk
 Tel. 0516 - 54 13 25 Tel. 0516 - 48 12 74 Tel. 0516 - 42 12 81

www.bakkerijvandermolen.nl
T 06-27210720 A Schapendrift 28d Donkerbroek

E pauline4hair@gmail.com

Houtwal 31a
8431 EX Oosterwolde
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Uw gazon
Sneeuw levert mooie plaatjes op, maar als het smelt, zorgt het 
soms voor een echt waterballet in de tuin. Een gazon met een 
goede bodemstructuur en een actief bodemleven zal het water 
met gemak kunnen afvoeren. Een bodem met een storende laag, 
zal moeite hebben het water op te nemen met als gevolg met 
grote plassen.

Ongeveer van december tot maart is het gazon in een soort van 
winterslaap. Indien u met enkele zaken rekening houdt, zal uw 
gazon in de lente weer ontwaken in schoonheid. Wat gebeurt er als 
de grond bevriest en wat doet u het beste voor er een sneeuwtapijt 
ligt? De tuintips van ‘Gazonbemesting.nl’ lichten wij toe.

Vorst en sneeuw
Zodra de vorst zijn opgang maakt over het gazon, wordt het 
bijzonder gevoelig. Veel mensen weten al dat ze in die periode 
beter niet op het gazon moet lopen of het niet overmatig mogen 
gebruiken. Als het gazon met sneeuw is bedekt, ontstaat een soort 
isolatie die de grashalmen beschermt tegen vorst en ijzige wind. 
Het maakt niet uit hoe lang de sneeuw de bodem bedekt. Laat die 
liggen! En ook hier is het aanbevolen elk gebruik van het gazon zo 
veel mogelijk te vermijden.

Bij families met kinderen is dat echter niet altijd zo eenvoudig. 
Kinderen houden weinig rekening met de tere halmen die gemak-
kelijk afbreken bij het spelen in de tuin. De grashalm reageert 
bijzonder gevoelig omdat die tot 80 procent uit water bestaat. 
Wanneer de halm breekt, bevriest het vocht bij vorst tot ijs en 
sterft de halm langzaam af. Deze schade kan niet worden goedge-
maakt omdat er geen groei is tijdens de wintermaanden. De gevol-
gen zijn al merkbaar wanneer de sneeuw pas begint te smelten. 
Er blijven geelbruine voetsporen of volledige beschadigde vlakken 
achter die bovendien ook een broeihaard zijn van schimmelziek-
ten, zoals sneeuwschimmel en de Typhula-verrotting. 

Advies voor de tuinvormgeving
Daarom is het vooral voor families met kinderen aanbevolen bij 
de vormgeving van de tuin een speelgazon aan te leggen dat duur-
zamer is dan een mooi en keurig siergazon. Bij dit siergazon zien 
decoratief aangelegde paden met wandelstenen er niet alleen mooi 
uit, maar hebben ze ook het voordeel dat het gras wordt gespaard 
en dat de schoenen droog blijven. 

Het ontwaken in de lente
Opdat ook families altijd een mooi groen gazon hebben waar ze 
zowel kunnen ontspannen als spelen, kunnen ze al bij de begin-
nende plantengroei op vorstvrije dagen beginnen met de kalk. Kijk 
hiervoor in de webshop de Humistart kalk, zeer snel werkende kalk 
en niet duur.

Het activeert het bodemleven direct en zal de bodemstructuur 
verbeteren. Zo kan het water gewoon de grond in trekken en heeft 
het gras minder last van natte voeten.

www.gazonbemesting.nl wenst u hele fijne kerstdagen en een 
gelukkig en groen 2018 
Tot volgend jaar! 

Gertjan en Dilande Hilarius,
06-57869921

Voorafgaand waren er workshops: 
haar en make-up. Alle sporters 
zagen er ‘strak’ uit.

Om half drie ‘s middags was het 
zover. Na de opmars en onder 
luid applaus lieten alle teams hun 
ouders, opa’s, oma’s, ooms, tan-
tes en andere belangstellenden een 
voorproefje zien van hun eigen oefe-
ningen. Iedereen heeft het geweldig 
gedaan.

Trots op alle teams!
Na afloop onder het genot van een 
hapje en drankje, verzorgd door 
de ouders, nog een gezellige ‘after-
party’.

Het was een geslaagde middag en 
onder begeleiding van trainsters 
Anke, Lisanne, Marissa, Rebecca en 
Linda gaan ze een sportief seizoen 
tegemoet!

Teams seizoen 2018: 
E-instap:
Anniek Verzijden & Chanel 
Veldhuizen
Eva Koopmans, Dewy Jonas & Ilse 
d’Hont
E-jeugd:
Lobke Klos, Romy Sluijmer & 
Kristel Klooster
Marleen vd Wolfshaar & Kuna 
Vlasma

E-junioren:
Rixt Schippers & Marith Terpstra
D-jeugd:
Wietske Nicolaij, Merinthe Buurlage 
& Marissa Nijssen
Kyra Nieuwhof, Riann Horrel & 
Meike Tognini
Yinthe Smeijer & Yente Flameling
C-junioren:
Anouk de Groot, Indra de Vries & 
Linda de Boer
B-senioren: 
Elin Bergsma, Elriecke Buurlage & 
Nina van Roon
A-pupillen:
Renske de Jong, Esmée Koster & 
Xante Anbergen 

Foto’s, die deze middag zijn 
gemaakt, zullen binnenkort op de 
website verschijnen www.gymnas-
tieksvdonkerbroek.nl 

Aftrap wedstrijdseizoen acro
16 december 2017

Na de zomervakantie zijn alle acrogymnasten weer volop aan het 
trainen voor het wedstrijdseizoen 2018. Dit jaar hebben we 11 
teams, die hun kunsten mogen vertonen.

Op 2e kerstdag wordt in Bakkeveen 
weer de traditionele kerstwandeling 
gehouden, voor de 42e maal. Een 
ideale gelegenheid om dit extra 
lange kerstweekend af te sluiten 
met een gezonde wandeling door 
de natuur.

De routes lopen door de gevari-
eerde natuurlijke omgeving van 
Bakkeveen. Ook dit jaar komen alle 
soorten terreinen weer aan bod: 
heide, weiland, duinen, bos, kreu-
pelhout en een stukje bebouw-

de kom. Start en finish zijn bij 
Dúndelle, nabij het sportpark. 

Er kan gekozen worden uit 4 afstan-
den: 5, 7, 10 en 15 km. De start is 
tussen 10 en 14:30 uur (de 15 km 
tot 14 uur), zodat iedereen voor 
donker weer binnen kan zijn. Je 
krijgt na inschrijving een route-
beschrijving; de herinnering en 
een kom heerlijke snert na afloop. 
Onderweg is een uitgebreide "koek 
en zopie" op een wel heel bijzondere 
locatie.

Kerstwandeling Bakkeveen
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www.autohandeltenge.nl
in-verkoop auto’s

’t West 12 • 8435 VM Donkerbroek
0516 480525        06 230699687 

regelt het graag voor u met b.v. een

warm/koud buffet,
bbq, koffietafels,
bittergarnituren
en
ontbijt bezorgen!

WIETSE EN THEA FABER

Herenweg 66
8435 WV Donkerbroek
tel. 0516-491232

Laat u vrijblijvend informeren!

Heeft u
iets
te vieren? 

„Stap es in”

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

RINZE KOOTSTRA
TIMMER- EN ONDERHOUDSBEDRIJF

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

DIENSTEN
NIEUWBOUW
VERBOUW
ONDERHOUD
RENOVATIE

DVD’s (1954, 1964, eind 20e eeuw en dorpsfeest 1988) VERKRIJGBAAR BIJ:

de dorpsvlag en het boek 
100 jaar Donkerbroek

dorpsbelang Donkerbroek
Opgericht 13 december 1910

Donderdag 6 september 
en vrijdag 7 september 

voor € 135,- p.p. 

Posthuisweg 6 • 8435 WH  Donkerbroek T: 06 50637577 • info@airemotion.nl 

www.airemotion.nl

Ballonvaart vanuit Donkerbroek 
tijdens het dorpsfeest? 

Bel of mail en 
we reserveren 
een plekje!  



O P  ’ E  H I C H T E  -  D O R P S K R A N T  D O N K E R B R O E K  D E C E M B E R  2 0 1 719

kerstpuzzel op’e hichte
Om de donkere dagen rond kerst vrolijker te maken heeft Op’e Hichte een 
heuse kerstpuzzel gemaakt. De oplossingen op de vragen zijn in de krant 
te vinden. Als de puzzel juist is ingevuld is er in het verticale midden van 
de kerstboom een oplossing. Denk je de juiste oplossing te hebben gevonden? 
Dan kun je het antwoord strookje invullen en in leveren bij Coop Boonstra 
in de daarvoor bedoelde ton of door de brievenbus bij Loes op Herenweg 
102. Naast het plezier van het puzzelen zijn er prijzen te winnen. 
Coop Boonstra heeft drie pakketten met levensmiddelen beschikbaar 
gesteld! Uit de juiste inzendingen zal de burgemeester van Donker-
broek een drietal winnaars trekken. Veel plezier en succes met het 
invullen van de puzzel.

Spelregels

Het strookje met de oplossing kan worden uitgeknipt en ingeleverd Bij 
Coop Boonstra of op Herenweg 102 bij Loes Ree. Oplossingen moeten 
voor 7 januari 2018 worden ingeleverd. Enkel originele, uit de krant 
geknipte, strookjes worden in behandeling genomen.
Onder de juiste inzendingen zal een winnaar worden getrokken.
Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht. 
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen 
niet worden ingeruild tegen hun geldelijke waarde.

OPLOSSING:  ...........................................................................................

Naam:  ......................................................................................................

Adres:  ......................................................................................................

Woonplaats:  ............................................................................................

Telefoonnummer of email:  .....................................................................

✁

Vragen 
kerstpuzzel 2017
1. Hoeveelste jaargang is deze krant? 

(Eerste letter)

2. Welke drank zit er in de woon-
plaats van Alma v.d. Meulen?

3. Als deze puzzel klaar is dan is 
deze …

4. Hoeveel punten behandeld onze 
maandelijkse lijstjesrubriek?

5. Wat is de voornaam van  
Teakema Timmerwerken?

6. Verlaan reparaties, onderhoud  
en APK van alle merken …..  
en brommobielen.

7. Welk bedrijf zit aan de  
Merkebuorren 46

8. De ontwerpkamer heeft 5 dien-
sten: ontwerp, tekenwerk, aan-
vraag omgevingsvergunning, 
bouwbegeleiding en…..

9. Uitvaartvereniging Draagt  
……… Lasten

10. Ramkema verzekeringen,  
makelaardij, regio bank en…..

11. V.d.Belt doet onder andere:  
……. En desinfectie

12. Op welke straat is rijschool  
Piet van Veenen gevestigd?

13. Wat is de website van het  
bouwbedrijf uit Hoornsterzwaag? 
www. ……….

14. Onder welke kop kun je vinden 
wat er in Donkerbroek te doen is?

15. Welk bedrijf heeft telefoon- 
nummer 0516-491238?

16. Wat voor bedrijf is Postma?  
(’t West 3)

17. Welk bedrijf is gevestigd aan 
Herenweg 13?

18. Welke rubriek wordt maandelijks 
geschreven door ds. Wieger Baas?

19. Welk bedrijf heeft een vos als 
logo?

20. Welk bedrijf heeft telefoon- 
nummer 0516-491975?

21. Welk bedrijf is betrouwbaar, 
betrokken en deskundig?

22. De naam van deze krant is:  
Op’e ……

23. Wat voor huishoudelijke …… 
bied de Friese Wouden aan?

24. Er zijn 2 plaza’s in  
Donkerbroek. Couplaza en…..

25. Wat voor vis verkoopt Thijs 
van der Meulen naast gerookte, 
gebakken en zoute haring?



O P  ’ E  H I C H T E  -  D O R P S K R A N T  D O N K E R B R O E K  D E C E M B E R  2 0 1 720

Nieuwbouw, verbouw, onderhoud en renovatie

Vakmanschap met passie

Schoterlandseweg 123
8412 SP Hoornsterzwaag
T 0516 463516

Benieuwd naar onze projecten?

prdejong.nl

Oog voor
kwaliteit!

bvk
GRAFISCH

VORMGEVER

Bauke Visser Koenders
Meester Jongebloedstraat 1

8433 NA Haulerwijk
06 20 06 03 78

info@bvkvormgever.nl

Jouwdrukkerijdichtbij!

Voor al uw verhuis-, geboorte-, 
trouw- en jubileumkaarten, 
rouwdrukwerk, liturgieën,
logo ontwerp, huisstijlen, briefpapier, 
facturen, enveloppen, visitekaartjes,
brochures, magazines, kranten, 
kalenders, reclameborden!

Drukwerk

WWW.BVKVORMGEVER.NL

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


