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Commissie Dorpsfeest Donkerbroek 2018 presenteert Programma 
 
De Commissie Dorpsfeest 2018 maakt met trots het voorlopig programma voor het 
Dorpsfeest 2018 bekend. Van 6 t/m 9 September 2018 zullen er allerlei activiteiten 
georganiseerd worden, dus hou de agenda vrij.  
 
Programmaoverzicht 
 
Donderdagavond 
Het Dorpsfeest begint op de Donderdagavond. Ik het kader van het thema verbinden, 
(tevens het thema van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018), heeft de Commissie 
Dorpsfeest 2018 een ludieke manier bedacht om het feest te openen. Op speciale wijze 
zullen de buurten bezocht worden, hoe en wat precies? Dat houden we nog even geheim. 
 
Vrijdag 
De vrijdag opent al vroeg op officiële wijze. Daarna is er een straatontbijt voor iedereen die 
hieraan wil deelnemen. In de ochtend zijn er activiteiten voor de schoolgaande jeugd en 
voor de ouderen. Aan het eind van de middag is er een Kinderoptocht die zal eindigen op het 
festivalterrein. Daar zijn dan allerlei activiteiten georganiseerd, waaronder een reprise van 
het succesvolle Food Festival. De avond zal worden afgesloten met een daverend feest. 
 
Zaterdag 
De zaterdag begint met de traditionele optocht. In de middag is er een zeskamp waaraan 
iedereen mee kan doen, of kom gezellig kijken! Aan het einde van de middag is er een 
officiële prijsuitreiking. De avondoptocht krijgt een extra muzikaal einde, waarna er weer 
een bijzondere feestavond wacht met een spetterende band. 
 
Zondag 
Op zondagochtend is er de traditionele kerkdienst. Aan het begin van de middag volgt dan 
nog een mooie afsluiting door Toneelgroep Spilersnocht. 
 

De Commissie Dorpsfeest denkt hiermee een mooi, compleet en vooral leuk programma te 
kunnen aanbieden voor jong en oud en alles daartussen. Een volledig programmaoverzicht 
volgt op een later tijdstip. 
 
Aanmelden kan nog! 
Wacht niet te lang met aanmelden!  De thema’s van de Buurtverenigingen voor de 
buurtversiering of de versierde wagens kunnen aangemeld door een mail te sturen naar 
dorpsfeestdonkerbroek@gmail.com. 
 
Oproep vrijwilligers 
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Het organiseren van het Dorpsfeest kan niet zonder de hulp van veel enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers. Ook jongeren vanaf 15 jaar zijn van harte welkom om te komen 
helpen – er zijn leuke klussen genoeg! Lijkt het je leuk om te helpen tijdens het Dorpsfeest? 
Meld je aan via dorpsfeestdonkerbroek@gmail.com. 
 
Meer informatie en nieuws is te volgen op de facebook pagina van het Dorpsfeest 
Donkerbroek. 
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