
www.ooststellingwerf.nl/samenleven

DORPSGESPREK Donkerbroek
DONDERdag 22 NOVEMBER 19.30 uur

Dorpshuis Oan ’e Feart
Fruitier de Talmaweg 6/A, 8435WE Donkerbroek

Samenleven. Hoe denkt u erover?
We vragen u deze kaart 
in te vullen (zie ommezijde) 
en terug te sturen vóór 9 november 2018. 
Invullen en retourneren 
kan op de volgende manieren:

Op 3 november en op 8 november bij de koffiekar
zaterdag 3 november van 11.30-13.30
donderdag 8 november van 18.00-20.00 
Locatie: bij de COOP
Herenweg 13
8435 WN Donkerbroek

Inleveren bij de COOP in Donkerbroek:
Herenweg 13
8435 WN Donkerbroek

Digitaal invullen:
ga naar www.ooststellingwerf.nl/samenleven
of stuur een e-mail naar samenleven@ooststellingwerf.nl

HOE 
DENKT U 
erover?



Sietse Dijkstra
Ik vind het belangrijk 
dat Donkerbroek mooi 

en gezellig blijft. 

Sietske Kamminga
Laten we als dorps-
genoten naar elkaar 

om blijven kijken.

Foppe de Haan 
Lit mar komme:
de maandelijkse 

65+ soos!

Marjan Teijema
Waardeer 

de vrijwilliger, 
het is niet 

vanzelfsprekend!

Op donderdag 22 november bent u van harte welkom 
bij het dorpsgesprek in het Dorpshuis Oan ’e Feart.  
We willen het dan graag met u hebben over hoe we 
met elkaar willen samenleven in ons dorp.

Wat houdt u bezig? Wat gaat er goed? Waar moet  
meer aandacht voor zijn? Heeft u ideeën hoe we 
samen zaken kunnen verbeteren? Vertel het ons via  
de aangehechte kaart. Dan weten we waarover we  
op 22 november met elkaar kunnen praten. 

Lever de ingevulde kaart dus in. Waar en hoe dat  
kan leest u op de achterkant van de kaart. 
We hopen u op 22 november te mogen begroeten!

Wat is uw leeftijd?
Een gezamenlijk initiatief van: Plaatselijk belang Donkerbroek, 
Scala, Gebiedsteam, gemeente Ooststellingwerf

Samenleven. Hoe denkt ú erover?
We vroegen aan Foppe, Sietske, Marjan en Sietse 

wat zij het belangrijkste in het dorp vinden. 
Maar wat vindt ú belangrijk als het gaat om samenleven? 

Graag uw keuze aankruisen s.v.p. De informatie die u hierboven schrijft herleiden wij niet tot personen.

In welke dingen zou u willen investeren als het gaat 
om samenleven in uw dorp?

 Meer (diverse) gelegenheden om elkaar te ontmoeten

 Een centrale plek waar iedereen zich thuis voelt

 De manier waarop we met elkaar om gaan

 Ontlasten van mantelzorgers

 Onderlinge hulp – burenhulp – voor elkaar klaar staan

 Plekken en activiteiten specifiek voor jongeren

 Aandacht voor eenzame dorpsgenoten

 Ik vind als het gaat om samenleven het volgende belangrijk:


