
DorpsAPP Broeksterwâld. 

Een paar jaar geleden heb ik tijdens de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Broeksterwâld 

in de rondvraag het idee geopperd om een Dorps App in het leven te roepen. Helemaal van deze tijd 

en voor vrijwel iedereen heel gemakkelijk te doen. Een laagdrempelige digitale verzamelplaats van 

alles wat maar met het dorp te maken heeft. Mededelingen van Scholen, kerken, dorpshuis De 

Pipegael, het gehele verenigingsleven, de middenstanders en alles en iedereen die er maar iets te 

melden heeft. Dus ook mensen die iets willen vertellen over hun belevenissen, vakantieperikelen, 

hobby’s, geboortekaartjes en overlijdensberichten. Een digitale dorpskrant dus. En als dit echt goed 

opgezet wordt, en er ook een soort redactie bij betrokken is, is dit de vervanger voor de huidige 

papieren dorpskrant, De Skille.  Persoonlijk zou ik dat heel jammer vinden, omdat ik mee aan de wieg 

stond van deze dorpskrant en er echt heel veel tijd in heb gestoken.  Aan de andere kant is het 

natuurlijk zo dat de tijd ook voortschrijdt en dat het een hele opgave is om die krant in te vullen met 

informatie.  Maar er is wél heel veel informatie te vinden op allerlei plekken naast die dorpskrant. Zo 

was er onlangs de mededeling van de redactie van onze Skille dat er in maart geen dorpskrant zal 

komen i.v.m. het coronavirus en dat er te weinig materiaal binnen was gekomen om een krant mee 

te vullen. Begrijpelijk. Maar, juist in de afgelopen weken was er héél veel nieuws en informatie te 

vinden in de kranten en vooral Facebook. En dat is dan precies het verschil tussen een papieren 

dorpskrant en de digitale wereld van de App.  Iedereen die maar een beetje om kan gaan met een PC 

of mobieltje heeft zomaar iets in elkaar geknutseld en op Facebook gezet. Dat bleek de laatste weken 

heel duidelijk. Informatie van De Teatertûn, dorpshuis De Pipegael, de Activiteitencommissie en 

bedrijven.  Mocht het zo zijn dat er in April wel weer een dorpskrant verschijnt, zijn er zo’n beetje 6 á 

7 coronaweken voorbij en is het alweer oud nieuws.  En dan heeft het maar weinig waarde. In dit 

geval is het zelfs zo dat de redactie van De Skille gebruik heeft gemaakt van Facebook om bekend te 

maken dat er geen dorpskrant komt in Maart. Nu heb ik eventjes op Facebook gekeken, en wat 

geknipt en geplakt. En dan blijkt het nog vrij veel te zijn. Bovendien is er altijd nieuws wat niet op 

Facebook te vinden is,  en waar een redactie zelf mee aan de slag moet gaan.  Zo stonden er deze 

week twee bouwaanvragen op de Gemeentelijke pagina in de Huis aan Huis krant, is men bezig met 

de herinrichting van de Auke Jansstrjitte, en is men al maanden bezig met de aanleg van het 

glasvezelnet in ons dorp. Eigenlijk is er altijd wel iets te doen op een groeiend dorp met gelukkig nog 

steeds een rijk verenigingsleven. Maar zelfs met een moderne App zal er een soort redactie moeten 

zijn om te voorkomen dat iedereen alles maar kan plaatsen. Dat is nu immers ook al een taak van de 

redactie.  Nu ben ik zelf toch behoorlijk actief op Facebook, ook zakelijk, en ik zie heel veel nieuwtjes 

en feiten voorbijkomen die niet in de dorpskrant komen, gewoon omdat het allemaal heel snel gaat. 

En daarom zie ik persoonlijk heel veel voordelen in een dorpsApp.  Dorpsbelang heeft niks gedaan 

met mijn idee, en zelf heb ik daar geen zin meer in. Omdat ook de Ledenvergadering van 

Dorpsbelang geen doorgang kon vinden  was er ook geen informatie omtrent dit onderwerp.  Helaas. 

Om eventjes aan te tonen wat er zoal gaande was in de afgelopen weken, hierbij  wat stuntelig knip 

en plak werk: 

Doarpshûs De Pipegael 

18 uur ·  

Fanôf nije wike woansdei, (doarps)thús iete! Menu foar woansdei 8 april, goed fulde nasi, saté fan hin, 

rauwkost en kroepoek. Waarm ôf te heljen yn de Pipegael tusken 17:30 en 18:30 oere. Bestelle kin fia in 

PB of fia de app 06-54227316 foar tiisdei 15:00 oere en it stiet op woansdei foar jim klear. 1 menu €6.50, 2 

€12.00 3 €17.00, 4 €22.00!.. Diele is leaf!! 

https://www.facebook.com/jancoentjitske.vandijk?__tn__=%2CdC-RH-R-R&eid=ARCEwNTHDl0X20lDnE9sj8YlWt-YEi-IVMKJKyD-8Jbk_uoNO9aIuUcYRx0dYPGAFuGcEw1XsVa6h2IC&hc_ref=ARQ412p07YWb9eDPdqwdCSPK7bw9Cmx5M56IVaABEtDJJvtfJJuGGbnMXRA74zQXnhw&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1639082976242697&set=a.120394671444876&type=3


 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1639082976242697&set=a.120394671444876&type=3&eid=ARCcGfhR9zvCjhfWYOrY6z0KY0vEpk249ouwgqoboXsFdbfDVDnuZjuJmagnrzkCrpMUBY6zepI6aZqO
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1639082976242697&set=a.120394671444876&type=3&eid=ARCcGfhR9zvCjhfWYOrY6z0KY0vEpk249ouwgqoboXsFdbfDVDnuZjuJmagnrzkCrpMUBY6zepI6aZqO


 

Activiteiten commissie Broeksterwâld/Falom 
· 17 uur ·  

  

Wat is Pasen nou zonder onze paasei zoektocht🐰?! 

Dat is niks vinden wij. Daarom hebben wij een leuke, creatieve en sportieve oplossing gevonden🥚! 

 

"Wat dan?!" horen we je denken. Nou.... 

nog even geduld... Dinsdag 7 april zullen we meer uitleg geven op deze Facebookpagina. Houdt de pagina 

dus goed in de gaten🐰. 

 

 

Teatertún Broeksterwâld 

24 maart om 16:11 ·  

CORONAVIRUS! 

Beste bezoeker, op dit moment heerst er veel onzekerheid door het coronavirus. 

Een vervelende situatie waarin wij zo goed mogelijk proberen te handelen. 

Voor nu staat de gezondheid van onze bezoekers en ons team op nummer 1. 

De overheid heeft op maandag 23 maart aanvullende maatregelen 

genomen tegen de uitbraak van het coronavirus. 

Eén van die maatregelen houdt in dat alle 

bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni 2020. 

Wat dit betekend voor onze agenda is op dit moment erg onzeker. 

Wel is zeker dat de volgende activiteiten zijn afgelast. 

14 maart NL doet / 11 april Paaseieren zoeken / 16 mei Spijkerdorp / 

24 mei Bonifaciusband / 12 juni Kroegbaas en freonen. 

Vooralsnog blijven de andere evenementen staan. 

Mocht dit veranderen dan laten we u dit z.s.m. weten 

via deze website en onze andere Sociale media. 

We proberen de afgelaste evenementen door te schuiven naar een nader 

te bepalen datum in 2021. 

https://www.facebook.com/acbroeksterwaldfalom/?__xts__%5B0%5D=68.ARDgYVscFHaZ3iyY6QzhhlbM83G1XWL5LpKx6XZJ660FraaNnoN8T6_WBdFr1ShCrbMqaGXz-pEpX98mEHV2ET9lFKAWKvZQefrHDcNgmLaWU-rr_yfhy51Jl9pA1vQcMFRFr62Ab3hX7OEXndVwXdBdPM290EXwCsthGquATHg7oOHCQxjpgjKQa7ACCOlFWoifU6YhvdUpO7grrmuizqWCMYy7jVvEduU-1KpsECfYzeBS2E-b1dzGXHqJJsKnlX1h4ZQWkoPWzstiPA7_RXxJILVC5zFdCYhin3O5TDjPvzuGyFqsLfnLQY2ejZI6MTkEO-VxUVa-OWadBtNfxRR4B5yzY1UUW85uit_wsMJidLcnhQ&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF
https://www.facebook.com/acbroeksterwaldfalom/posts/1147634398914764
https://www.facebook.com/teatertunbroeksterwald/?__tn__=kC-R&eid=ARC_OoqBlplyLodf9M5wl4xgmEp-VU1jMQlczRQh5P5mfn4kVKJCqvZQpQp-wUdiwN1Al49PYGdhG-HY&hc_ref=ARTYYCwcbF9RE_N74NNSvYUCow5BcLRm-Xg51m914xJXYFEGwzNUg47_LVojJHUQZ5o&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCV-WTXNph8VVq984eUwAuw8B7_DZdle9n7A_FTZQBprQweIlQ0PZ6q3TGfnnSmDLKidZw4sc5dtXf4My7yyc0iGFzmARMz3LhtRPVZbKu4kjs6uMkOTjttmExOIuki0IWuA1qvb3iTkA5oR6Rf8fIZCOSTPkQY6QnuNgVM_myr1eny8Euthj9sJoSZWbKXs6FtGLdsgh76EA5TDnX23E03eS_OVI64QXWEsZmB7U4sJ1Uo02tCOtjs5K41vpOVtpR2lh5BW9UmS8FCrurp3fym1VEsLylrX1X9AF6s5NPWil_IFuFqh007G3ZNCmfs3WOtATYXj-0jEAYhB6S8lOi991iK
https://www.facebook.com/teatertunbroeksterwald/photos/a.1512047818881732/2894070484012785/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCV-WTXNph8VVq984eUwAuw8B7_DZdle9n7A_FTZQBprQweIlQ0PZ6q3TGfnnSmDLKidZw4sc5dtXf4My7yyc0iGFzmARMz3LhtRPVZbKu4kjs6uMkOTjttmExOIuki0IWuA1qvb3iTkA5oR6Rf8fIZCOSTPkQY6QnuNgVM_myr1eny8Euthj9sJoSZWbKXs6FtGLdsgh76EA5TDnX23E03eS_OVI64QXWEsZmB7U4sJ1Uo02tCOtjs5K41vpOVtpR2lh5BW9UmS8FCrurp3fym1VEsLylrX1X9AF6s5NPWil_IFuFqh007G3ZNCmfs3WOtATYXj-0jEAYhB6S8lOi991iK&__tn__=-R


Aangekochte kaartjes blijven voor de nieuwe datum geldig! 

, stichting Teatertún Broeksterwâld 

 

 
 

 

 

Teatertún Broeksterwâld 

16 maart om 21:20 ·  

CORONA - Houd deze pagina en de website in de gaten voor de laatste updates 

Voor nu staat de gezondheid van onze bezoekers en ons team op nummer 1. 

Wij houden ons dan ook aan de richtlijnen van de RIVM 

...Meer weergeven 

 

https://www.facebook.com/teatertunbroeksterwald/photos/a.1512047818881732/2894070484012785/?type=3&eid=ARB_K-nKQK7Ik3mETgzaSuzGlwal5PqlNRwjZNEAMv9dqAg8K-m2vAKmTaBtm75irnFyUEoK7RhrPRpD&__xts__%5B0%5D=68.ARCV-WTXNph8VVq984eUwAuw8B7_DZdle9n7A_FTZQBprQweIlQ0PZ6q3TGfnnSmDLKidZw4sc5dtXf4My7yyc0iGFzmARMz3LhtRPVZbKu4kjs6uMkOTjttmExOIuki0IWuA1qvb3iTkA5oR6Rf8fIZCOSTPkQY6QnuNgVM_myr1eny8Euthj9sJoSZWbKXs6FtGLdsgh76EA5TDnX23E03eS_OVI64QXWEsZmB7U4sJ1Uo02tCOtjs5K41vpOVtpR2lh5BW9UmS8FCrurp3fym1VEsLylrX1X9AF6s5NPWil_IFuFqh007G3ZNCmfs3WOtATYXj-0jEAYhB6S8lOi991iK&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/teatertunbroeksterwald/photos/a.1512047818881732/2894070484012785/?type=3&eid=ARB_K-nKQK7Ik3mETgzaSuzGlwal5PqlNRwjZNEAMv9dqAg8K-m2vAKmTaBtm75irnFyUEoK7RhrPRpD&__xts__%5b0%5d=68.ARCV-WTXNph8VVq984eUwAuw8B7_DZdle9n7A_FTZQBprQweIlQ0PZ6q3TGfnnSmDLKidZw4sc5dtXf4My7yyc0iGFzmARMz3LhtRPVZbKu4kjs6uMkOTjttmExOIuki0IWuA1qvb3iTkA5oR6Rf8fIZCOSTPkQY6QnuNgVM_myr1eny8Euthj9sJoSZWbKXs6FtGLdsgh76EA5TDnX23E03eS_OVI64QXWEsZmB7U4sJ1Uo02tCOtjs5K41vpOVtpR2lh5BW9UmS8FCrurp3fym1VEsLylrX1X9AF6s5NPWil_IFuFqh007G3ZNCmfs3WOtATYXj-0jEAYhB6S8lOi991iK&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/teatertunbroeksterwald/?__tn__=kC-R&eid=ARCQwS4sWNl5MMvQXgMD3-SOAbPemU7kbeKdqy4Q5DCuZGRb_FieuQvAikx6mxwAn4yF_7d_B3_SA5FN&hc_ref=ARR_-lRUZWVzI4avH9zXV9SFv74NroCcscyiO4nbc8E92dVTI65ms4EsmkmUSNI9iqI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDxUt9J5HcHFhKlitymlMT_vB_6QC4Y056W630KK4bTyNzYPvO3MHcPT0j-prItk5372vA4N7rym0t6AQdVRBHDn-AqRTVxOuijugdX5C51jA-F7Nidgv5inBDE6WxUwoh4DgaWesk8MSSWCiqAoSrIwqEtRTaQrBSrJiLEnoElFoy52lH7ZSfpEvAn3mBo_tDlctWIKjI7Wytnlzg8ZEHlkRzDpSYlV4P-fiH9HdYc3RHKnRreUpIWQ5uJtIMurzUbT5Eh47Fpmp-IcCBI2CvaaUg-m8AiQFywfKRLepMZv4jRW-QPRJKxh_PEvuG7iUI2-2Bj2Ej7U0_OVIlyroVpGOpH
https://www.facebook.com/teatertunbroeksterwald/photos/a.1512047818881732/2876985499054617/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDxUt9J5HcHFhKlitymlMT_vB_6QC4Y056W630KK4bTyNzYPvO3MHcPT0j-prItk5372vA4N7rym0t6AQdVRBHDn-AqRTVxOuijugdX5C51jA-F7Nidgv5inBDE6WxUwoh4DgaWesk8MSSWCiqAoSrIwqEtRTaQrBSrJiLEnoElFoy52lH7ZSfpEvAn3mBo_tDlctWIKjI7Wytnlzg8ZEHlkRzDpSYlV4P-fiH9HdYc3RHKnRreUpIWQ5uJtIMurzUbT5Eh47Fpmp-IcCBI2CvaaUg-m8AiQFywfKRLepMZv4jRW-QPRJKxh_PEvuG7iUI2-2Bj2Ej7U0_OVIlyroVpGOpH&__tn__=-R
https://www.facebook.com/teatertunbroeksterwald/posts/2876985539054613
https://www.facebook.com/teatertunbroeksterwald/photos/a.1512047818881732/2876985499054617/?type=3&eid=ARBFP_1ECdVGd_urPUMT0rxklTocmaBEJGnT-fJXAkTdFYVHESjvkVlSx5QNMi5W5pjaCIdPxuxPVSDS&__xts__%5B0%5D=68.ARDxUt9J5HcHFhKlitymlMT_vB_6QC4Y056W630KK4bTyNzYPvO3MHcPT0j-prItk5372vA4N7rym0t6AQdVRBHDn-AqRTVxOuijugdX5C51jA-F7Nidgv5inBDE6WxUwoh4DgaWesk8MSSWCiqAoSrIwqEtRTaQrBSrJiLEnoElFoy52lH7ZSfpEvAn3mBo_tDlctWIKjI7Wytnlzg8ZEHlkRzDpSYlV4P-fiH9HdYc3RHKnRreUpIWQ5uJtIMurzUbT5Eh47Fpmp-IcCBI2CvaaUg-m8AiQFywfKRLepMZv4jRW-QPRJKxh_PEvuG7iUI2-2Bj2Ej7U0_OVIlyroVpGOpH&__tn__=EEHH-R


 

 

Doarpshûs De Pipegael 

24 maart om 15:39 ·  

De contouren hoe de kommende perioade der út sjen giet begjinne steeds féstere foarm oan te nimmen. 

Fannemoarne drok dwaande wést de agenda fan de perioade oant ein maaie yn in nije foarm te jitten. Sa âs 

it no lyket kin en mei wy gelokkich in diel fan de ôfspraken fan dizze perioade foar it twadde heal jier 

ynplanne. Dat dit foar in oar diel net kin, sprekt ék foar sich. Wy hoopje der dan ék mar op dat de Corona 

dan net wér roet yn it ieten smyt, en blieuwe positief! 18 april stie it jubileumkonsert fan Popkoor 

"Samar" tegeare mei Johannes Rypma en The Bounty Hunters op de rol!, it sprekt foar sich dat dit net 

https://www.facebook.com/teatertunbroeksterwald/photos/a.1512047818881732/2876985499054617/?type=3&eid=ARBFP_1ECdVGd_urPUMT0rxklTocmaBEJGnT-fJXAkTdFYVHESjvkVlSx5QNMi5W5pjaCIdPxuxPVSDS&__xts__%5b0%5d=68.ARDxUt9J5HcHFhKlitymlMT_vB_6QC4Y056W630KK4bTyNzYPvO3MHcPT0j-prItk5372vA4N7rym0t6AQdVRBHDn-AqRTVxOuijugdX5C51jA-F7Nidgv5inBDE6WxUwoh4DgaWesk8MSSWCiqAoSrIwqEtRTaQrBSrJiLEnoElFoy52lH7ZSfpEvAn3mBo_tDlctWIKjI7Wytnlzg8ZEHlkRzDpSYlV4P-fiH9HdYc3RHKnRreUpIWQ5uJtIMurzUbT5Eh47Fpmp-IcCBI2CvaaUg-m8AiQFywfKRLepMZv4jRW-QPRJKxh_PEvuG7iUI2-2Bj2Ej7U0_OVIlyroVpGOpH&__tn__=EEHH-R
https://www.facebook.com/jancoentjitske.vandijk?__tn__=C-R&eid=ARCUPdWd6WMfjvFkbjAeFr4YKTatGdY1xeXKqrHo4P-4ntMVk05swDNsVCBVoKr1arI5qM3Fr93fXJbx&hc_ref=ARSJuLHdPk1t8vAZBeCb9EtuzLw6NecdP-19XYpgUcKP8cx-cWkjKLqrCzheBLie9UA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDXN2gvdMA064BnOdpN7f4KMoHX5XfBXOuqBk0qSTqXNWKDAVuIcdgCh3MmFhWlGp1AuMSEJdeNbguw5zl_Tc4HQDqqH6fdcDZB-DgUmcH1rBPI1EaMGeOX5SHz2R7wYjVreyxen8w83vjSaNvAozc89Y7aSgnAKwKq8C0Vio6PWV4nOubBALsfyutbLSOQ9QppWLR8Et_0
https://www.facebook.com/jancoentjitske.vandijk/posts/1630407837110211?__xts__%5B0%5D=68.ARDXN2gvdMA064BnOdpN7f4KMoHX5XfBXOuqBk0qSTqXNWKDAVuIcdgCh3MmFhWlGp1AuMSEJdeNbguw5zl_Tc4HQDqqH6fdcDZB-DgUmcH1rBPI1EaMGeOX5SHz2R7wYjVreyxen8w83vjSaNvAozc89Y7aSgnAKwKq8C0Vio6PWV4nOubBALsfyutbLSOQ9QppWLR8Et_0&__tn__=-R
https://www.facebook.com/popkoorsamar/?__tn__=K-R&eid=ARAYqfORgq9oUvV57Tdu1Qp971D9wcgy3xaDuX7w6a4eVgFK6U_cpqpm_0KPzzpycuwkWM2Dc4gFhu0_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXN2gvdMA064BnOdpN7f4KMoHX5XfBXOuqBk0qSTqXNWKDAVuIcdgCh3MmFhWlGp1AuMSEJdeNbguw5zl_Tc4HQDqqH6fdcDZB-DgUmcH1rBPI1EaMGeOX5SHz2R7wYjVreyxen8w83vjSaNvAozc89Y7aSgnAKwKq8C0Vio6PWV4nOubBALsfyutbLSOQ9QppWLR8Et_0
https://www.facebook.com/popkoorsamar/?__tn__=K-R&eid=ARAYqfORgq9oUvV57Tdu1Qp971D9wcgy3xaDuX7w6a4eVgFK6U_cpqpm_0KPzzpycuwkWM2Dc4gFhu0_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXN2gvdMA064BnOdpN7f4KMoHX5XfBXOuqBk0qSTqXNWKDAVuIcdgCh3MmFhWlGp1AuMSEJdeNbguw5zl_Tc4HQDqqH6fdcDZB-DgUmcH1rBPI1EaMGeOX5SHz2R7wYjVreyxen8w83vjSaNvAozc89Y7aSgnAKwKq8C0Vio6PWV4nOubBALsfyutbLSOQ9QppWLR8Et_0
https://www.facebook.com/johannes.rypma?__tn__=K-R&eid=ARDE7pnpqycubcLn5kzohDgL76bmNLV46RaVEdwgesSePydg4nCLeEpzxf6uy84pC2480dPbV71RFHAl&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXN2gvdMA064BnOdpN7f4KMoHX5XfBXOuqBk0qSTqXNWKDAVuIcdgCh3MmFhWlGp1AuMSEJdeNbguw5zl_Tc4HQDqqH6fdcDZB-DgUmcH1rBPI1EaMGeOX5SHz2R7wYjVreyxen8w83vjSaNvAozc89Y7aSgnAKwKq8C0Vio6PWV4nOubBALsfyutbLSOQ9QppWLR8Et_0
https://www.facebook.com/TBHMusic/?__tn__=K-R&eid=ARAQldwpyhhoAfH5qFy9j9OVamMxjAftgz-KgsowDQZn1SCQPRTsedYKZtj_-R6LRyqnQ94lIvHkHbXZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDXN2gvdMA064BnOdpN7f4KMoHX5XfBXOuqBk0qSTqXNWKDAVuIcdgCh3MmFhWlGp1AuMSEJdeNbguw5zl_Tc4HQDqqH6fdcDZB-DgUmcH1rBPI1EaMGeOX5SHz2R7wYjVreyxen8w83vjSaNvAozc89Y7aSgnAKwKq8C0Vio6PWV4nOubBALsfyutbLSOQ9QppWLR8Et_0


trochgean kin. De oplossing is fûn, 19 desimber wie RATCT mei earder neamde húsband al plant..., it 

popkoar slút hjir bei oan, it wurdt dan ék sa in bytsje RockinAroundTheCristmasTreeXXXL..., op foarhân 

in mooi feesje! Goed op jim sels en jim neisten passe hé,....wy hâlde op dizze wiize kontakt! Groetnis fan 

de fan Dijkjes... 

 

Bert Kooistra 

21 uur ·  

Vandaag een super cadeau gekregen van Regionaal Nieuw: via de mail een map met ruim 100 foto's van 

Oud Broeksterwâld. Natuurlijk wat exemplaren die al bekend waren, maar die zijn nu beter van kwaliteit 

dan wat er al opgeslagen was. Maar heel veel foto's zijn nog nooit eerder te zien geweest, en worden ergens 

dit jaar of begin volgend jaar weer getoond in Dorpshuis De Pipegaal. Voor de liefhebbers even een zéér 

zeldzame foto van een woninkje aan de Mr. Woudstrastraat met tegen de gevel hoogstwaarschijnlijk een 

"TBC" hokje. 
 

 

 

Bert Kooistra 

27 maart om 17:47 ·  

Deze week een geweldige serie oude foto's van Broeksterwâld binnen gekregen. Ongeveer 70 foto's die 

echt nog nooit eerder zijn gebruikt in fotoboekjes of wat dan ook. Prachtige foto's uit een familie album van 

"Baukjes winkeltsje", opnieuw foto's van de familie Soepboer, en prachtige schoolfoto's van de oude 

Openbare Lagere School, compleet met de bijbehorende namen, die zelfs teruggaan naar 1887!!! Al dit 

moois is later te bewonderen op de foto presentatie in Dorpshuis De Pipegael. Wanneer dit precies zal zijn 

is nog niet bekend, want de agenda van het dorpshuis ligt nu behoorlijk op de kop. 
 

https://www.facebook.com/bert.kooistra.54?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCIMHbSDcDzZiBHTssNQA6ZcalCmfP4YHvSIYDgbdzIHTbjSx-G_RY8HTyqyXh2I3Guualljf26PJ1M&hc_ref=ARQ8hVC8tXPTSGTDP2stdZCnn9oSJG-ATrOTAZ6cf6hkuzxDOQDr95mSVk_isuDsQnM&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1067957333568998&set=a.228325674198839&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1067957333568998&set=a.228325674198839&type=3&eid=ARCk1AhuChghaSQagAiIdbV2DUHSrDSbttbpUcl4IrjUhO1ywbxEYV9cUHCKTYkaptHCLpom9Se72JbL
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1067957333568998&set=a.228325674198839&type=3&eid=ARCk1AhuChghaSQagAiIdbV2DUHSrDSbttbpUcl4IrjUhO1ywbxEYV9cUHCKTYkaptHCLpom9Se72JbL
https://www.facebook.com/bert.kooistra.54?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCvwCPEnfYpBhkVDhL0Zegw01oKSLWkZpvrzcdTwkGF8_sV16nLjZzAOM1NgNQGq-wJ-Q5Eba5O-St8&hc_ref=ARSIlvLNjwL53fa8fIcLcBiQvwReSt2-guiQo1u7ibZgPC4yjC7lfM7aHN3TZXgd4-k&fref=nf
https://www.facebook.com/bert.kooistra.54/posts/1063698417328223
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1063698220661576&set=pcb.1063698417328223&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAZOCJ9dHp46dDQ-tMhhuFEIeTFakbBHHiRrnLg2TxsjAM1y_sksX-bwBx6jsw9AAKRGyyUbpMbv9T2


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bert Kooistra 

26 maart om 18:24 ·  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1063698220661576&set=pcb.1063698417328223&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAZOCJ9dHp46dDQ-tMhhuFEIeTFakbBHHiRrnLg2TxsjAM1y_sksX-bwBx6jsw9AAKRGyyUbpMbv9T2
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1063698343994897&set=pcb.1063698417328223&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDGDjVrB1da9Yi4eIST1ZzmUX1-WjabBbqhOR_fYLiRCNKy22XlbE6ejry6KA0qVlfbZFuSGnxnQOmK
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1063698343994897&set=pcb.1063698417328223&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARDGDjVrB1da9Yi4eIST1ZzmUX1-WjabBbqhOR_fYLiRCNKy22XlbE6ejry6KA0qVlfbZFuSGnxnQOmK
https://www.facebook.com/bert.kooistra.54?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDdCt589vciqwG8gM0HmC0DytaNuN6rwAuHcmBGdtTAR4TbWK-d4XZrN7s_tOqNDhW568AyglmSMiIL&hc_ref=ARTlbwlgXVBDN7o2hVL05AXTe4WE5SZa9S4wTy3FL_eNDCcFrYa361V7u7u7CG98PxQ&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1062934774071254&set=a.228325674198839&type=3


Wordt dit drukke baasje nu eindelijk rustiger? 
 

 

 

 

 

Doarpsbelang Broeksterwâld 
16 maart om 16:40 ·  

Zoals verwacht annuleren we ook de algemene ledenvergadering van de Doarpsbelang Broeksterwâld. Ter zijner tijd zal een 

nieuwe datum gepland worden. 

Vanuit het Doapsbelang willen we iedereen oproepen goed op elkaar te passen! Mochten er dringende vragen zijn neem dan 

contact met ons op. 

Groet en graag tot snel, 

bestuur van Doarpsbelang Broeksterwâld 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1062934774071254&set=a.228325674198839&type=3&eid=ARCi5HfIojUjBtLi6nmRiuhqX2EHJm7bLkk33chDEy_NRyHZhG0ecZS8189VqNDc0rGDlIkHD0WMuiIX
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1062934774071254&set=a.228325674198839&type=3&eid=ARCi5HfIojUjBtLi6nmRiuhqX2EHJm7bLkk33chDEy_NRyHZhG0ecZS8189VqNDc0rGDlIkHD0WMuiIX
https://www.facebook.com/DBBroeksterwoude/?__tn__=kCH-R&eid=ARBCf_krCOFW1UAMi1gcnYTx8ooR-rjJomGtnOTH1faEXeoNFUti8RXM_iA_N0g59VUxoOh9Lr-39_gY&hc_ref=ARQa66KjS5vlqGFwtQotmTw2r8A_7aI6mMcVUdUc5g-jS29J8seV69ff4j6lIzkKejU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDVaVEFTdTJv1O8Yu-SD2L-aZGoykL5B4N2VzijAYv-PEfkOTFj2aY9j743Jn5FUmtpxH05IGZdutHEwI6AAHc1GNW2DzWIz6WCusLCx01vLHiGFm5FsPsudj_g6U1JsGwYc4Os0Wmt7yCo12FJfJAEySU-j1upjelEk4sYdrPtkPTw2Vg4g_yX44cPM9sDEjkaZEv7SHVwOYpxg695Rvn-VooIHUNJTpBNQN80W9FZdo-BQF_LUMIuEY2Fxmyemgyn_UxN_ckh5fGBNakviiRa6ZDvqAzA2tUWdCxYwMLr94Ali8bIWkOZYfQRM166dNbTs8GwEWoTJHXeShMsSoPo
https://www.facebook.com/DBBroeksterwoude/photos/a.308005219816313/558613471422152/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDVaVEFTdTJv1O8Yu-SD2L-aZGoykL5B4N2VzijAYv-PEfkOTFj2aY9j743Jn5FUmtpxH05IGZdutHEwI6AAHc1GNW2DzWIz6WCusLCx01vLHiGFm5FsPsudj_g6U1JsGwYc4Os0Wmt7yCo12FJfJAEySU-j1upjelEk4sYdrPtkPTw2Vg4g_yX44cPM9sDEjkaZEv7SHVwOYpxg695Rvn-VooIHUNJTpBNQN80W9FZdo-BQF_LUMIuEY2Fxmyemgyn_UxN_ckh5fGBNakviiRa6ZDvqAzA2tUWdCxYwMLr94Ali8bIWkOZYfQRM166dNbTs8GwEWoTJHXeShMsSoPo&__tn__=H-R


Bert Kooistra 

26 maart om 17:58 ·  

Vandaag in de bus 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/bert.kooistra.54?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCBjYrG330JqVmb1_1L_DWvc-y3zjXVB5sBR_hVEIgxD3M2DyQJPfBbwHThxCUBEaxmBX_vCu40U43p&hc_ref=ARQxjJ6gZKblExMlfgpmmTCCSeB6-Iqggq3ufa32zMAr9HjY0dUTVsLLKmVoBRRUYgA&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1062919520739446&set=a.228325674198839&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1062919520739446&set=a.228325674198839&type=3&eid=ARCQpOAjmS5TMP9JnasIu4yJ2CFSEn2qWwSMnbZJV5PJ6ThJAaz1AkJC9CCPLzssZ3EfQUcy6ZsK29Ju
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1062919520739446&set=a.228325674198839&type=3&eid=ARCQpOAjmS5TMP9JnasIu4yJ2CFSEn2qWwSMnbZJV5PJ6ThJAaz1AkJC9CCPLzssZ3EfQUcy6ZsK29Ju


 

https://www.facebook.com/DBBroeksterwoude/photos/a.308005219816313/558613471422152/?type=3&eid=ARC1W-edw6wOGRzihavtUT-_Xn0TYgZPARwWbxoX98MLZLAnFxJOKiXxdYhqusu4FwQYm7O1cynvL0Rv&__xts__%5b0%5d=68.ARD4JvUfQRldfyVS-X0sDb0FFQYRZ2dgnmscjVfsDbNRcRcdL1_WtjvehZZ_GHQngQU7IOSgAbQ2-uTishq0bYTOFFRT3cVEX6VH3hRlyHTtyzp7Oudf3tYHxINEprN6ru5mUCEJmlMPH4RwwaAXUJviV7i6L3Bfv5tpgpSeFGvgfYIrhOVJztLRdSmZARfQ1IDPAFRFnWUt4S2yWW3ZXXAh9eSxcctorSlz75K9PDFtkHHSXUVndKnYAObX9M7PvTsh1a_Re8BRY8USw8Wqtwq_2SyT1Nm1fIYFZ17PufSWrX6JMgFPTn0jm2ejYXSwTjUNn4U_-oeDlNiAoARcWbo&__tn__=EHH-R

