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BESTE DORPSGENOTEN,

Het Dorpsfeest 2018 staat voor de 
deur! Van 6 t/m 9 september zijn er 
allerlei activiteiten georganiseerd. 
Het complete programma kunt 
u natuurlijk lezen in dit speciale 
Dorpsfeest Magazine. We hopen 
zoveel mogelijk dorpsgenoten 
te mogen zien genieten tijdens 
het Dorpsfeest. Wij als Commissie 
Dorpsfeest gaan er alles aan doen 
om het een fantastische editie te 
laten worden.

Editie 2018: Gaat het lukken?
Elke 5 jaar een Dorpsfeest organi-
seren, dat is iets waar je als klein 
dorp trots op mag zijn. Wat een 
gemeenschapszin en wat een ge-
zelligheid brengt dat met zich mee. 
Even leek een jarenlange dorps-
traditie te wankelen: “Dorpsfeest 
Donkerbroek hangt aan een zijden 
draadje”, kopte dorpskrant Op ’e 
Hichte. Gelukkig bleken er toch 
nog een aantal enthousiastelingen 
te vinden die samen aan de slag 
gingen als Commissie Dorpsfeest 
2018. Met steun van Dorpsbelang 
Donkerbroek maakte de commissie 
een vliegende start.

Dorpsfeest
Donkerbroek 2018

6 t/m 9 september 2018 

Evenementen terrein
Oude Tramweg
Donkerbroek

Indeling 3D schetsmatig

Datum tekening: 07-03-2018
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Aan de slag
Informatie ophalen, rollen verdelen, 
inlezen en aan de slag dan maar. 
Ook al is Donkerbroek niet groot, 
toch kenden niet alle commissie-
leden elkaar. Hoe mooi dan om te 
zien dat je al snel samen een team 
bent met een gemeenschappelijk 
doel: een mooi feest bouwen! Ook 
waren we heel blij met de hulp en 
ondersteuning van Stichting HD 
Tentfeest. Zonder hun expertise 
was het heel moeilijk geweest. Het 
is mooi om zo samen op te kunnen 
trekken.

De verbinding
Wat willen we, wat kunnen we? Dat 
zijn de eerste vragen bij het maken 
van een programma. Jong en oud 
samenbrengen, iedereen bijeen op 
een plek en afwisselende activitei-
ten voor iedereen stonden boven-
aan de wensenlijst. Verbinden was 
de uitkomst en dat is wat we willen 
bereiken met deze editie van het 
Dorpsfeest. We hopen dat dit lukt. 
Ondertussen zijn een groot aantal 
buurtverenigingen al hard aan de 
slag om weer een prachtige wagen 
of een bijzondere buurtversiering 
te realiseren. We zijn blij met zoveel 
positief initiatief en zoveel creativi-
teit.

De Commissie Dorpsfeest 2018 is 
trots op het programma, waarin 
nieuwe en vertrouwde onderdelen 
afgewisseld worden met veel mu-
ziek. Komt dat zien! 
Iedereen alvast een plezierig feest 
gewenst!

Commissie Dorpsfeest 2018
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DONDERDAG 6 SEPTEMBER

Straatontbijt
09.00 – 11.00 uur
COOP – Herenweg

Jurering Straatversiering
18.00 – 20.00 uur

Ballonvaart
18:00 – 20:00 uur
Achter het Feestterrein

Bus rondrit
19:00 – 22:00 uur
Startplaats voor de COOP

Dorpsfeest Promotietour
20:30 – 22:00 uur

VRIJDAG 7 SEPTEMBER

Ferry Torrez Reptielenshow 
09.00 – 10:00 uur (GR 1-4)
Tent op het feestterrein
10:45 – 11:45 uur (GR 5-8)

Workshop Senior Fit
10:00 uur
Gymzaal

Kinderoptocht
16:30 uur
Start bij Speeltuin, hoek Nijhof

Food Festival
17:00 – 21:30 uur
Feestterrein

Ballonvaart
18:00 – 20:00 uur
Achter het Feestterrein

Radio 538 - Die Verruckte Stunde
21:30 uur
Tent op het Feestterrein

PROGRAMMAOVERZICHT
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ZATERDAG 8 SEPTEMBER

Optocht Praalwagens
09:30 uur

Matinee in het Café
13:00 – 14:00 uur
Café Donkerbroek

Zeskamp
14:00 – 16:30 uur
Feestterrein

Prijsuitreiking
16:30 uur Feestterrein

Optocht Praalwagens
19:00 uur 

Tsjuster Rocksum
20:30 uur
Brug, Herenweg

Broadway – De Band
21:30 uur
Tent op het Feestterrein

ZONDAG 9 SEPTEMBER

Feesttentdienst
10:00 uur
Tent op het Feestterrein

Toanielselskip Spilersnocht
14:00 – 15:30 uur
Tent op het Feestterrein

PROGRAMMAOVERZICHT
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RONDJE VOORSTELLEN

Hans Kroondijk:
Samenwonend, met Gonny van der Zijl. 
Werkzaam als Commercieel Medewerker Binnendienst in 
Sneek. 
Vrije tijd: mountainbiken en drummen. 
Feestmotto: “We gaan er een mooi feest van maken”.

Marina Prak:
Getrouwd met Michiel van der Zijde, twee zoons. 
Werkzaam als Marketing Manager in Leek.
Vrije tijd: lopen met de hond. 
Feestmotto: “Niet doorgaan is geen optie”.

Freerk de Vegt:
Getrouwd met Seia Duursma, 2 dochters, 2 schoonzonen. 
Werkzaam als Chauffeur in Marum. 
Vrije tijd: Musiceren, darts kijken, met de hond een blok-
je om. 
Feestmotto: “Het is tenslotte maar eens in de 5 jaar”.

Rien van de Belt:
Samenwonend met Sonja, 3 zoons, 1 dochter. 
Werkzaam als Zelfstandig Ondernemer van een Handels- 
onderneming in Agrarische benodigdheden. Vrije tijd: 
Samen met de kinderen rondom huis bezig zijn. 
Feestmotto: “We gaan ervanuit dat het een mooi feest 
wordt”.

Danielle Hekman:
Getrouwd met Ferdinand Hekman, 2 dochters, 1 zoon. 
Werkzaam als Zelfstanding Ondernemer in een Melkvee-
bedrijf. 
Vrije tijd: vrijwilligerswerk, volleybal en bodycombat. 
Feestmotto: “Dat gaat vast goed komen”.
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André van der Veen:
Samenwonend. 
Werkzaam als Timmerman in Donkerbroek. 
Vrije tijd: motorrijden, mountainbiken en bezig zijn. 
Feestmotto: “Weer eens wat anders”.

Eric van der Horn van den Bos. 
Getrouwd met Jeanette Elmers, 2 zoons. 
Werkzaam in de Hydrauliek, in Drachten. 
Vrije tijd: 4x4 rijden, fietsen (MTB) en skiën. 
Feestmotto: “Dat moet kunnen”.

SPECIAAL BELICHT

HD Tentfeest heeft een groot deel van de organisatie gedragen, met 
name het Tentfeest en het Food Festival. Hedde Cazimier en Michiel van 
der Zijde hebben hun technische expertise gedeeld.

Simon Friso is geen lid van de feestcommissie, maar heeft een speciale 
rol. Samen met zijn foto- en filmcamera volgt hij alles en iedereen bij de 
totstandkoming van en tijdens het dorpsfeest, zodat we daarna een mooie 
en tastbare herinnering hebben: een heuse dorpsfeestfilm. Simon Friso 
gespot? Misschien zit je straks ook “in de film”.

Pietsje Dijkstra, Dieuwke, Marjan Teijema, Tjeerd Oldersma, Jacob 
Kroondijk en Folkert Donker, zijn ook geen lid van de feestcommissie, 
maar zetten zich vrijwillig in om tijdens het gehele dorpsfeest de activitei-
ten en feestvierders vast te leggen op foto. 

Durk Poortinga, Wiebe de Jong en Wieger Visser maken een prachtig 
verslag van alle activiteiten na afloop van het feest.

Zonder de inzet van hen allen kunnen we niet zo mooi nagenieten. 
Alvast bedankt!
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PROGRAMMA DONDERDAG 6 SEPTEMBER

We trappen het 
dorpsfeest al vroeg 
op ludieke wijze af. 
Wacht maar af!

Straatontbijt
9.00-11.00 uur 
Locatie: COOP – Herenweg
Samenkomen in het midden van het dorp en met elkaar genieten van een 
heerlijk ontbijt, geserveerd door kinderen van de basisschool. Geen betere 
manier om het dorpsfeest te beginnen natuurlijk.
Kom gezellig met ons ontbijten in hartje Donkerbroek.

Jurering Straatversiering
18.00-20.00 uur
Op donderdagavond kunnen de buurtverenigingen de jury voor de buurt-
versiering ontvangen! Zorg dus dat alles op tijd klaar is en op z’n mooist is 
als de jury voorbijkomt.
De juryleden zullen alle ingeschreven buurtverenigingen bezoeken en in-
specteren. De prijsuitreiking is op zaterdag – dus het blijft nog even span-
nend!
 
Ballonvaart (op voorinschrijving)
18:00-20:00 uur
Locatie: Achter het feestterrein
Voor die gelukkigen die een ballon-
vaart gaan maken: dit gebeurt op don-
derdag en vrijdag, mits het weer het 
toelaat natuurlijk. U wordt persoonlijk 
benaderd over het hoe en waar. Voor 
de niet-ballonvaarders is het natuurlijk 
heel leuk om er naar te kijken! Interesse? Het is nog niet te laat, inschrijven 
kan nog, stuur een mail naar: dorpsfeestdonkerbroek@gmail.com



DORPSFEEST DONKERBROEK 2018 – 9

Bus rondrit
19:00-22:00 uur
Locatie: Startplaats voor de COOP
Natuurlijk moet iedereen het versierde dorp kunnen zien, zeker ’s avonds 
als alles verlicht is. Om dit goed te kunnen bekijken zonder te hoeven lopen 
of fietsen is er speciaal busvervoer langs de buurten georganiseerd. Blijf 
niet thuis, maar kom ook kijken – het wordt vast een prachtige rit!
Entree is € 1,00 – graag gepast betalen!

Dorpsfeest Promotietour
20:30-22:00 uur
Locatie: Alle ingeschreven Buurten – einde in Café Donkerbroek
We doen het eens helemaal anders dacht de Commissie Dorpsfeest; In het 
kader van het thema “Verbinden” komen wij naar de buurten toe om 
samen met de buurtgenoten alvast te genieten van de buurtversiering 
en misschien wel in spanning de jury af te wachten. Natuurlijk nemen we 
vermaak mee. De promotietour wordt muzikaal ondersteund door Chiel 
Mulder, Max & Femke en Geartsje & Johan, 3 akoestische duo’s die wel een 
feestje weten te bouwen.
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PROGRAMMA VRIJDAG 7 SEPTEMBER

Wat kruipt daar door de tent? Schooljeugd pas op! Ook de oudjes 
zullen al vroeg in de benen moeten.

Ferry Torrez Reptielen show
09.00 – 10:00 uur Groep 1-4
10:45 – 11:45 uur Groep 5-8
Locatie: In de tent op het feestterrein
Dit moet je gezien hebben… als je durft!?
In Nederland zijn weinig mensen te vinden 
met zoveel kennis en expertise op het ge-
bied van reptielen als Ferry Torrez. 
Kom oog in oog te staan met prachtige reptielen.
Kinderen kunnen worden afgezet en opgehaald op het parkeerterrein bij 
’t Witte Huis. Voor een veilige oversteek wordt gezorgd.

Workshop Senior Fit, m.m.v. Guus Hoekstra, fysiotherapeut
10:00 uur
Locatie: Gymzaal 
Juist voor senioren is het erg belangrijk om voldoende te 
bewegen. Mede door voldoende beweging kunnen seni-
oren hun jaren in goede gezondheid verlengen. Wat is er 
nu leuker om samen te sporten? Onder deskundige lei-
ding van Guus Hoekstra, fysiotherapeut te Donkerbroek, 
kunt u tijdens het Dorpsfeest alvast aan de slag. 
Voor de koffie zorgen wij. Voor de gezelligheid zorgen 
we samen. U kunt eventueel worden opgehaald.

Kinderoptocht
16:30 uur (verzamelen van-
af 16:15)
Locatie: Start bij Speeltuin, 
hoek Nijhof /Wemerstraat
Voor alle schooljeugd heb-
ben we een eigen optocht! 
Versier je fiets, skelter, 
bolderkar of je ouders, of 
wat je maar vinden kan en 
doe mee! Alles is leuk. Let 
op: je “wagen” mag niet 
breder zijn dan 110cm. Je 
mag alleen, maar natuurlijk 

Ontbijt  

locatie

Startpunt  

kinderoptocht

4

Dorpsfeest
Donkerbroek 2018

6 t/m 9 september 2018 

Rondrit kinderoptocht

Route kinderoptocht  
vrijdagavond 7 september

Datum tekening: 07-03-2018
Versie:           1.0
Getekend:       MZ
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ook samen meedoen. Leef je uit en verras ons, alles mag. Maak kans op een 
prijs, maar verdien in ieder geval iets lekkers door gewoon mee te doen. 
Wij rekenen op een spectaculair deelnemersveld! 
Opgeven kan via: dorpsfeestdonkerbroek@gmail.com. Met vermelding van 
je naam en leeftijd. 

Food Festival, m.m.v. Tsjuster Rocksum en DJ Maffick. Kom genieten!
17:00 – 21:30 uur
18:00 uur Uitreiking prijzen Kinderoptocht
Locatie: Feestterrein
Het feestterrein wordt omgetoverd tot een heus Food Festival. De toegang 
is gratis, dus iedereen kan komen kijken. Naast een uitgebreid aanbod van 
gerechten, hapjes en drankjes zijn er ook activiteiten voor de kinderen ge-
organiseerd, zodat ouders onbezorgd kunnen genieten. Wij zijn heel trots 
dat er zoveel lokale ondernemers meedoen.

Deelnemers: ‘t Witte Huis, Cafetaria Stap es in, Café Donkerbroek , Vis-
handel van der Meulen, KookNzo, IJssalon Enjoy , Vos&Zo, Jakob Zwaags-
tra.

Zij allen maken speciale gerechten voor het Food Festival en zullen ervoor 
zorgen dat het een waar smulfestijn wordt. De muzikale omlijsting van 
het Food Festival wordt verzorgd door Tsjuster Rocksum en DJ Maffick, die 
speciaal voor de jeugd zal draaien.

Tsjuster Rocksum
Een spetterende rockband 
van Donkerbroekumer bo-
dem. De heren van Tsjuster 
Rocksum staan garant voor 
een flinke dosis luister & 
speel plezier. Goed om te 
horen, leuk om naar te 
kijken.

DJ Maffick kennen we in 
het dorp beter als Niek van 
Middelaar. Deze jonge DJ 
(19) draait voornamelijk dance. Met het draaien haalde hij al eens de finale 
van een DJ-contest. Naast zijn DJ activiteiten maakt hij ook zelf nummers.

Ballonvaart (op voorinschrijving)
18-20 uur
Locatie: Feestterrein
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Feestavond HD Tentfeest - Radio 538 - Die Verruckte Stunde
21:30 uur
Locatie: Tent op het Feestterrein
Die VERRÜCKTE STUNDE is gestoord, super toll en staat voor 100% feest-
garantie!
Het zijn de kneiters die iedereen schaamteloos mee blèrt en waarop ieder-
een losgaat! Wedden dat jij hits als Wake Me Up Before You Go Go, Gang-
nam Style, Sex on the Beach, Mambo No. 5 en natuurlijk Leef! van André 
Hazes kan meezingen? DJ’s Rick Romijn en Ronald de Bas zullen zorgen 
voor een knetterende feestavond. De overtreffende trap van feestvieren!
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PROGRAMMA ZATERDAG 8 SEPTEMBER

Na een spetterende feestavond beginnen we de zaterdag met de 
grote optocht! Al meer dan 14 wagens hebben zich opgegeven.

Optocht Praalwagens, m.m.v. Excelsior, Clown Auke en De Bolijers
08:30 uur Opstellen Praalwagens
09:30 uur Start Optocht
Locatie: Start bij de Laurentiusstraat

Het onbetwist hoogtepunt 
van het Dorpsfeest: de 
optocht met Praalwagens, 
groepen en individuele 
deelnemers. Er is hard ge-
werkt, bloed zweet en tra-
nen vergoten en wederom 
zal een bonte optocht van 
prachtige Praalwagens en 
verklede personages in de 
straten van Donkerbroek 
aan ons voorbijtrekken. Wij 
zijn benieuwd naar wat de 
creatieve breinen van onze 
dorpsgenoten hebben bedacht en gemaakt. Tijdens de optocht is er volop 
vermaak: van Clown Auke voor de kleintjes tot Dweilorkest De Boljeiers. En 
niet de vergeten de onovertroffen Muziekvereniging Excelsior.

De Boljeiers
Het dweilorkest met een eigen 
identiteit en sound, waarbij sfeer 
en gezelligheid bovenaan staan! De 
Boljeiers zijn een enthousiaste groep 
muzikanten die op eigen wijze van 
elk optreden een groot feest maken. 

Muziekvereniging Excelsior 
Muziekvereniging Excelsior laat van 
zich horen tijdens het dorpsfeest. U 
komt ons tegen bij de kinderoptocht 
en we rijden mee in de zaterdagoch-
tend optocht. Samen maken we er 
een gezellig feest van! Wij hebben er 
zin in, graag tot dan! 

Ontbijt 
locatie

Startpunt  
route wagens
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Clown Auke
Clown Auke weet iedereen te amuseren door ballonnen 
om te toveren tot de mooiste dieren, bloemen en andere 
figuren. Ontmoet Clown Auke tijdens de optocht of op 
het Food Festival.

Matinee in het Café
13:00-14:00
Locatie: Café Donkerbroek
Na de optocht zin in nog meer gezelligheid? Kom even 
napraten over de optocht en genieten van de muziek van 
Frerik de Swetser in Café Donkerbroek. Voor diegenen 
die er niet genoeg van kunnen krijgen…

Zeskamp – Bikkels gezocht
14:00 – 16:30 uur
Locatie: Feestterrein
Ja, we gaan zeskampen! We hopen op een spannende en ludieke strijd tus-
sen veel super-gemotiveerde teams. Wie gaat er met de eer strijken?
Er staat een prachtige zeskamp baan opgesteld, een uitdaging voor iedere 
deelnemer. Meedoen kan in teams van minimaal 6 personen. Vrouw, man, 
oud, jong, alles mag door elkaar. Minimale leeftijd is 6 jaar, tot 12 jaar on-
der begeleiding van een volwassene. Meedoen is natuurlijk al een feestje, 
dus geef je team op! Kom je ook kijken naar dit spectaculaire onderdeel?

Prijsuitreiking Straatversiering, Praalwagens en Zeskamp
16:30 uur
Locatie: Feestterrein
Wie gaat er deze editie met de eer strijken? Meedoen is leuk, maar van 
vorige edities is bekend dan onze Buurtverenigingen super fanatiek zijn en 
niets aan het toeval overla-
ten. Kom langs om te horen 
wie er met de prijzen aan 
de haal gaan!

Optocht Praalwagens, 
m.m.v. De Bazuin
18:30 uur  Opstellen  

Praalwagens
19:00 uur Start Optocht
Locatie: Start bij de 
Laurentiusstraat
De avondetappe, iets 
verkort, maar niet minder 

Ontbijt 
locatie

Startpunt  
route wagens
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spectaculair. De wagens worden op deze ronde begeleid door Christelijke 
Brassband "De Bazuin". Kom ook om de winnaars te zien, en natuurlijk al 
die andere prachtige wagens.

Christelijke Brassband "De Bazuin"
“De Bazuin” is opgericht in 1922 en kan 
bogen op een rijke geschiedenis. Maar ook 
anno nu is het een levendige club van piep-
jonge tot wat belegener blazers.

Optreden Tsjuster Rocksum bij de Brug
20:30 uur
Locatie: Brug, Herenweg
Tsjuster Rocksum viert het 5-jarig jubileum 
en trakteert daarom op een extra concert!
Kom deze stoere rockers en onvervalste 
muzikanten zien, voor dat je naar het Tent-
feest gaat. Een goede opwarmer!

Feestavond HD Tentfeest – Broadway – 
De Band
21:30 uur
Locatie: Tent op het Feestterrein
Glamour, klasse en verrassend entertain-
ment, dat is Broadway de Band.
Met een combinatie van veel ervaring, heel 
veel enthousiasme, een hoog muzikaal 
niveau en een zeer verrassend repertoire vol Guilty Pleasures zet Broadway 
de Band een strakke show neer. Kom lekker meezingen en dansen! Enter-
tainment van top niveau. Dus komt dat zien (en horen)!
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PROGRAMMA ZONDAG 9 SEPTEMBER

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

Feesttentdienst
10:00 uur
Locatie: Tent op het Feestterrein
Voorganger Ds. Wieger Baas
Zomaar een dak boven wat hoofden. De tentdienst, met als thema “Jij 
bent zo kostbaar” wordt gehouden met de medewerking van Sinjael en 
de Bazuin. Het leven dat we van God krijgen, koesteren we samen als een 
kostbaar cadeau. Het tentdoek staat open voor iedereen. Welkom!

Toneelvoorstelling, m.m.v. Toanielselskip Spilersnocht 
14:00-15:30 uur
Locatie: Tent op het Feestterrein
Wat waren we blij toen Toanielselskip Spilersnocht bereid bleek het dorps-
feest af willen sluiten met toneel. Wat gaan ze doen? Wanneer oefenen? Ja 
hallo, we hebben ook nog vakantie tussendoor ...Allemaal vragen, maar ze 
gaan ervoor!
Vijf jaar terug staat ons nog op het netvlies gebrand: het succes van de 
Theaterronde door het dorp (denk nog maar eens terug aan Plien & Bianca, 
zwervers, Drummerij, Dansschool Flameling en Ronny & Rinus).
Deze keer is de keuze gevallen op enkele korte sketches. Laat u verrassen 
door bijvoorbeeld een tweeling, een brand, een Chinees restaurant, de 
toekomst van de zorg en wie weet wat nog meer. De muzikale omlijsting is 
van Bert Dopstra.
Samen met Toanielselskip Spilersnocht hopen we het 5-jarig dorpsfeest 
weer met een lach af kunnen sluiten.
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PUBLIEKSPRIJS

Mis ze niet, de dames van het promotie-
team publieksprijs!
Bij hen kunt u een stembiljet krijgen om op 
de praalwagen van uw keuze te stemmen.
Maak een scheurtje bij de favoriet en lever 
het biljet weer in bij de dames of in de 
stembus voor de COOP.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Let op: Opgeven Straatontbijt, Zeskamp, Kinderoptocht en de Senior Fit 
kan tot uiterlijk 3 september. 
Opgeven kan via dorpsfeestdonkerbroek@gmail.com.

Entreeprijzen:
Voor een aantal evenementen geldt een entreeprijs.
Zorg dat je op tijd een kaartje reserveert om teleurstelling te voorkomen. 
Voor alle evenementen in de tent geldt: vol is vol.

Prijzen:
Die Verruckte Stunde:  € 12,50, entreebewijs verplicht
Broadway de Band: € 12,50 entreebewijs verplicht
Toneel Spilersnocht Entree is gratis, entreebewijs verplicht
Munten Drinken: € 2,00 per stuk, € 20,00 per 10, € 50,00 per 25
Munten Foodfestival: € 1,00 per stuk, per strip van 5 of 10 verkrijgbaar.
 Om te ruilen voor tentfeestmunt.

Muntverkoop in de tent en aan de ingang van het Food festival. 
In de tent kan gepind worden.
Voorverkoop vanaf 20 augustus bij: Bloemenhuis Carin en Friso Zekerheid 
of via de website: tentfeestdonkerbroek.nl

Wij zijn verplicht om een ID te vragen.

Verkeer tijdens de optocht
Op zaterdag 8 september moet u er rekening mee houden dat er langs de 
route niet geparkeerd kan worden, tijdens de ochtend- en avond optocht. 
Graag verzoeken wij alle aan- en omwonenden hun auto’s ergens anders 
te parkeren. Zie de route elders in deze krant. De route begint steeds bij 
de Laurentiusstraat. Ook zal het verkeer door het dorp omgeleid worden – 
hou hier rekening mee! Wij hopen weer op veel publiek langs de route.
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ONZE HELDEN

Ook voor de Editie 2018 van het Dorpsfeest Donkerbroek hebben 
we veel medewerking gekregen van onze lokale ondernemers. 
Mede dankzij hen zijn veel activiteiten mogelijk gemaakt. Een 
dankjewel is daarom op zijn plaats.

Café Donkerbroek
cafedonkerbroek.com
Café Donkerbroek is een leuke, gezellige kroeg gelegen aan de turfroute, 
met een groot terras met uitzicht op de Compagnonsvaart.  Ons pand heeft 
een rijke historie aan uitbaters die voortgezet wordt door ons, Hans en 
Pietsje Poelman.

COOP Donkerbroek Boonstra
coop.nl
De supermarkt die alles heeft en waar alles kan. Van bezorgen tot stomerij, 
Post NL, Bio Boer Giel, iedereen weet COOP te vinden. 

‘t Witte Huis
restauranthetwittehuis.nl
‘t Witte Huis is een sfeervol restaurant met diverse zalen in het hart van de 
drie noordelijke provinciën. Service en gastvrijheid zijn vanzelfsprekend. In 
ons stijlvolle restaurant bieden wij onze gasten een prachtige ambiance om 
in sfeer te genieten van een heerlijke maaltijd. 

Stap es In
stapesin.nl
In Stap es in zwaaien Wietse en Thea Faber de scepter, of beter, de polle-
pel. Gelegen aan het fietsroutenetwerk in ons mooie Donkerbroek, kunt u 
heerlijk eten of heerlijk eten ophalen of bestellen, van snack tot tuinfeest, 
alles is mogelijk. Zowel binnen als op het sfeervolle terras buiten is het 
goed toeven. 

KookNzo
kooknzo.nl
Het grote aanbod van verschillende buffetten die wij hebben, maakt het u 
nog makkelijker. Voor ieder feestje of zakelijke bijeenkomst heeft KookNzo 
iets passends. Erik en Yvonne Klos runnen een volwaardig cateringbedrijf. 
Hun passie voor koken kunnen ze kwijt bij de diversiteit aan opdrachten 
die KookNzo mag verzorgen. 
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Huurploeg
huurploeg.nl
Bij Huurploeg.nl kunt u terecht voor tenten en benodigdheden om van uw 
feest of evenement een geslaagde happening te maken.
Of u een feest geeft voor 10 personen of een evenement organiseert met 
1000 bezoekers: wij kunnen u een passende tent leveren.
Wilt u zelf opbouwen of moeten wij alles voor u verzorgen? Het kan alle-
maal.

Vogelzang Tent & Horeca Verhuur
vogelzangtentverhuur.nl
Een goed feestje begint bij Vogelzang Tent & Horecaverhuur!
Alles onder één dak voor een geslaagd feest! Wij hebben al ruim 15 jaar er-
varing met het verhuren van tenten en bijbehorende inrichting. We verhu-
ren verschillende soorten tenten zoals legertenten, spantenten, frameten-
ten en pagodetenten. U kunt bij ons terecht voor een tent voor elk feest, 
kamp of evenement.

Airemotion
airemotion.nl
Airemotion Ballonvaarten wordt in de lucht gehouden door Hilda Paulusma 
en Homme Jonkman. Hilda en Homme zijn beide gepassioneerde ‘luchtva-
renden’ en hebben samen inmiddels meer dan 1200 ballonvaarten uitge-
voerd. Met hun professionaliteit, gastvrijheid en enthousiasme nemen zij u 
graag mee op een bijzonder avontuur.

VEILIG FEESTEN

De Commissie Dorpsfeest en HD Tentfeest doen er alles aan om alle 
festiviteiten zo veilig mogelijk te laten verlopen. De inzet van ver-
keersregelaars, EBHO en beveiliging is om ervoor te zorgen dat u 
zorgeloos kunt feestvieren. 

Denk aan je eigen veiligheid en aan de veiligheid van anderen en 
hou het gezellig voor iedereen. Wij hopen op uw medewerking.



Een fantastisch
dorpsfeest 2018 gewenst!


