
50 jaar „de Nachdravers“ groots gevierd
Een dag programma wat doorging tot in de 
late uurtjes. Niemand kon het missen in 
Donkerbroek: „de Nachtdravers“ bestaan 
sinds dit jaar maar liefst 50 jaar. 

In het dorp stonden twee Abraham- en twee 
Sarah-poppen. De vlaggen hingen uit en er 
was van alles georganiseerd door „de 
Nachtdravers“. 

de Nachtdravers
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De Nachtdravers trots op foto na het geslaagd vieren van het 50-jarig
bestaan van de vereniging, afgelopen zomer. (foto: anonieme fotograaf)

Programma oud & niew:
Natuurl i jk vindt u in dit 
informatie-boekje ook het 
programma voor oud & 
nieuw, georganiseerd door 
oudejaarsvereniging „de 
Nachtdravers“. Hier is al veel 
tijd en energie in gestoken 
door de vereniging. Ze hopen 
dan ook het  he le  dorp 
hiermee te verblijden.

p.18
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Twee Abraham- en twee 
Sarah-poppen.

Oudejaarsvereniging Donkerbroek  „de Nachtdravers“ sinds 1968 - Jaargang 50 - December 2018 - oplage 1000 ex. 

Kent u de nieuwe leden al?
Leer ze kennen! 

Volg „de Nachtdravers“ op social media via: 
www.facebook.com/denachtdravers.donkerbroek
www.instagram.com/denachtdravers

Editie 50!

Geschiedenis
p.8

Kleurplaat-wedstrijd
p.17
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Beste dorpsgenoten,

Voor u ligt het programmaboekje van de Nachtdravers voor oud en nieuw 2018 - 
2019. In dit voorwoord geven wij u een overzicht wat u zoal kunt verwachten van dit 
programmaboekje.

Als eerste zullen de nieuwe Nachtdravers aan u worden voorgesteld. Dit seizoen zijn er 
drie nieuwe leden bij de Nachtdravers gekomen die zich graag kort aan u voorstellen. 
Daarna blikken we terug op het afgelopen jaar met een aantal leuke nieuwtjes. 
Vervolgens komt de fotopagina aan bod. Ook dit jaar hebben we weer een prijsvraag 
bedacht, waarmee een leuke prijs valt te winnen!
Op de fotopagina kunt u foto's bewonderen om een beeld te krijgen van wat de 
Nachtdravers zoal doen. Na de fotopagina vindt u het programma voor oud en 
nieuw. In dit programma kunt u lezen wat er voor jong en oud wordt georganiseerd 
op oud- en nieuwjaarsdag. 
Voor de kinderen is er een kleurplaatwedstrijd, deze kleurplaat is op pagina 17 te 
vinden. We sluiten het programmaboekje af met een pagina vol met wist u datjes en 
een nawoord. 

Met vriendelijke groeten,

De Nachtdravers van 2018: 
Jildou Jongsma, Marissa van der Ploeg, Lisanne van der Ploeg, Sybrand Draaistra, 
Ruben de Jong, William Tjoelker, Patrick ten Hoor, Sietze de Boer, 
Auke Jan van de Belt, Nico de Boer, Wieneke Wiering, Maaike Hoekstra, 
Thymen Visser, Marleen van de Belt en Harold Vogelzang.



WIE ZIJN „DE NACHTDRAVERS“?
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De Nachtdravers zijn bij de meeste Donkerbroekers wel bekend. Maar voor de nieuwe 
inwoners van Donkerbroek zullen wij een korte toelichting geven, omdat de 
Nachtdravers zich actief inzetten voor dit saamhorige, gezellige dorp.

De Nachtdravers zijn sinds 1968 de 
oudejaarsvereniging van Donkerbroek. Wij zijn ooit 
opgericht om het vandalisme tijdens de jaarwisseling 
in Donkerbroek tegen te gaan. 
Dit is uiteindelijk uitgegroeid tot een vereniging die 
zich met veel energie inzet voor het dorp.
Ieder jaar plaatsen wij aan het begin van het dorp 
een grote kerstboom met mooie lichtjes. Daarnaast 
geven wij ieder jaar giften aan het dorp en presentjes 
aan de ouderen en zieken in Donkerbroek. Deze 
ouderen worden ook uitgenodigd voor een gezellige 
ochtend kofedrinken. In de middag organiseren we 
een kindermiddag voor de kinderen van 
Donkerbroek. We starten het nieuwe jaar met een 
spetterende show en een knallend feest in het 
plaatselijk café. Al met al een actieve vereniging 
dus.Om alles soepel te laten verlopen, bestaat de 
Nachtdravers uit de volgende commissies:
commissie dorp, commissie boom, commissie kar, commissie ouderen en zieken, 
commissie stunt, commissie kinder-middag en commissie PR. Alle leden zijn verdeeld 
over een van deze commissies en hiermee verantwoordelijk voor de taken behorend 
bij deze commissie. Een voorbeeld van een taak behorend bij commissie boom is het 
regelen van de kerstboom. De voorzitter houdt streng toezicht of iedereen zijn rol 
zorgvuldig uitvoert. Wanneer dit niet het geval is, volgen er strenge maatregelen… 
Deze houden wij u echter bespaart.

Ook dit jaar hebben een aantal leden de Nachtdravers verlaten, Mirjam Bergsma, 
Marlies Draaistra, Melvin van der Meulen en Elbrich Poelsma. 
Gelukkig hebben we weer enthousiaste, nieuwe leden kunnen vinden. Dit jaar zijn de 
nieuwe leden: Thymen Visser, Marleen van de Belt en Harold Vogelzang. Zij zullen zich 
kort aan u voorstellen op de volgende pagina.



NIEUWKOMERS
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Thymen Visser, 18 jaar oud en nieuw 
lid van de Nachtdravers. Ik ben 
gestart tijdens het 50-jarig bestaan 
dus ik heb al wat ervaring opgedaan. 
Tot nu toe heb ik het erg naar mijn 
zin en hoop op een erg leuke en 
gezellige tijd. Ik zal dit jaar commissie 

Marleen van de Belt, 18 jaar oud en een nieuw lid van de 
Nachtdravers. Ik notuleer tijdens de vergaderingen en zit bij commissie 
kindermiddag. De kindermiddag past goed bij mij, omdat ik in Januari 
als au pair naar Engeland ga. In mijn dagelijks leven werk ik bij de 
Kruidvat. Ik wil met de Nachtdravers iets voor het dorp betekenen en 
ik verwacht een hoop gezelligheid. 

Ook 18 jaar en nieuw lid van de Nachtdravers is Harold Vogelzang. 
Ik ben gestart met het 50-jarig bestaan en heb toen deel uitgemaakt 
van commissie archief. Nu ik weer terug ben van mijn stage in Gran 
Canaria voor mijn opleiding junior accountmanager kan ik er weer 
vol gas tegen aan. Ik zit nu in commissie boom en heb mede zorg 
gedragen voor de prachtige boom dit jaar. Nu we zoveel bezig zijn 
voor de jaarwisseling leer je de groep goed kennen en hebben we een 
heel gezellige tijd. Ik hoop dat wij met de groep iedereen in 
Donkerbroek een mooie en leuke jaarwisseling kunnen geven.

dorp ondersteunen. In het dagelijks leven ben ik veel te vinden in de studenten 
stad Groningen hier volg ik de opleiding international business. Ik hoop dat ik veel 
voor de Nachtdravers en het dorp kan betekenen.
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Geschiedenis

Elk jaar ging het mis rond de periode van de jaarwisseling. 
Veel persoonlijke eigendommen werden moedwillig stuk 
gemaakt in verschillende dorpen. Het dorp was er klaar mee 
en riep op 1 oktober 1968 een groep enthousiaste dorpsgenoten 
bij elkaar om de jaarwisseling goed te laten verlopen. 

In de loop van die jaren is de oudejaarsvereniging in stand 
gebleven en organiseerde elke jaarwisseling nieuwe dingen en 
een leuke show.
Na een aantal jaar kreeg de oudejaarsvereniging ook een 
naam "De Nachtdravers". Deze naam is gekomen doordat de 
Nachtdravers het dorp elke 31 december verrast met een 
bijzondere stunt. 

De nachtdravers begonnen zich steeds meer uit te breiden, niet 
alleen in het aantal enthousiaste vrijwilligers, maar ook de 
activiteiten breiden zich steeds meer uit. Zo organiseren de 
nachtdravers tegenwoordig in de zomer een zeskamp of 
andere zomeractiviteiten en worden er giften gegeven aan 
het dorp om het dorp te verbeteren.

U begrijpt dat er voor al deze activiteiten veel vergaderd 
moet worden, dit deden de nachtdravers afgelopen jaren 
bij stichting B.O.A.T. maar een eigen ruimte hebben de 
nachtdravers nooit gehad. Daarom vonden veel 
vergaderingen plaats bij de leden thuis en in ruimtes die 
voor de nachtdravers ter beschikking werden gesteld. 
Tegenwoordig vergaderen de nachtdravers in het 
ijsbaanhokje van de ijsvereniging. Hier zijn wij dolblij 
mee!

De nachtdravers heeft ook een dieptepunt gekend. In 
2001 zat er slechts 1 persoon in de oudjaarsploeg. Hierdoor 
is er een jaar geen show geweest rond oud en nieuw. 
Doordat René Dam een nieuwe groep enthousiaste 
jongeren heeft kunnen vinden bestaan we nog.
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Geschiedenis

De Nachtdravers houden zich al een aantal 
jaren bezig met een aantal activiteiten en 
taken voor het dorp.  Zo hebben wij ook de 
taak een burgemeester te kiezen, samen met 
het dorp en deze met een toiletborstel te slaan 
tot burgemeester.  
Ook plaatsen de nachtdravers ieder jaar een 
kerstboom aan het begin van ons mooie dorp 
in de maand December. In de nacht van 30 op 
31 December plaatsen de Nachtdravers hun 
stunt in Donkerbroek, die op oudejaarsdag de 
hele dag te bewonderen is. 
Op oudejaarsdag is het een druk programma voor de Nachtdravers. Ze beginnen de 
ouderen (70+) een presentje te brengen en de zieken in Donkerbroek brengen ze bloemen. 
Daarna volgt het kofedrinken voor de ouderen (70+) in de sportkantine. Hier wordt kofe 
gedronken, een borrel gedronken en er vindt een leuke activiteit plaats. In de middag 
starten de Nachtdravers met de kindermiddag voor de basisschool. Om 0030 uur vind de 
volgende activiteit plaats, de nieuwjaarshow. Hier worden de Donkerbroeker van het jaar 
en de giften bekend gemaakt aan de inwoners door middel van een leuk toneelspel.



2018 in BEELD
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Wat vliegt de tijd, 2018 is alweer voorbij. Desondanks kunnen wij terugkijken op een 
prachtig jaar. Wij zijn 2018 ook nog lang niet vergeten en hopelijk jullie ook niet. Is dit wel 
het geval lees dan gerust deze pagina nog eens door. We zullen u bijpraten over het 
afgelopen jaar. 

HIMMELJEN

Het dorp lag er geweldig schoon bij dit jaar. De 
Himmelploeg konden wij daardoor niet 
overslaan. Een mooie ploeg om ons dorp fris en 
schoon te houden. De Himmelploeg mocht 
daarom wel even bedankt worden namens de 
Nachtdravers en de inwoners van het dorp. Alle 
vrijwilligers werden in het zonnetje gezet met een 
uitgebreid bedankpakket. 

IJSBAAN

D e  i j s b a a n v e r e n i g i n g  v a n 
Donkerbroek heeft een gift gekregen 
van 150 euro. Dit is een begin om het 
ijsbaanhok op te knappen. Het 
i j s b a a n h o k  i s  t e v e n s  o o k  h e t 
onderkomen van de Nachtdravers. 
Vorig jaar hebben de Nachtdravers en 
de ijsbaanvereniging meegedaan aan 
fond Ooststellingwerf, maar kregen 
helaas net geen geld. Met onze gift 
hebben wi j  een begin  om het 
ijsbaanhok op te knappen.
Een mooie toevoeging om ons dorp 
weer op te euren! Met behulp van uw 
bijdrage die in de nachtdravers- 
envelop is gedaan kunnen wij weer 
veel voor het dorp doen. We blijven 
dan ook vragen om ieder jaar u 
suggesties en ideeën door te geven 
zodat wij veel giften kunnen geven 
aan het dorp!

GIFTEN 2018
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Actief Donkerbroek:

Ook de groep die erg actief was is 
actief Donkerbroek. 
Ondanks de grote inzet voor het dorp 
waren zij onopvallend en niet te 
herkennen. Daarom hebben wij hun 
veiligheidshesjes aan laten trekken 
met een mooi logo achterop. 
Zo kunnen zij voortaan als opvallende 
ploeg door het dorp en hopen we dat 
we ze nog vaak tegen komen om veel 
voor het dorp te kunnen doen.

Biljartclub:

De biljartclub kwam ook aan bod omdat de ballen 
van de tafels af rolden en dat was erg rot. Daarom 
hebben wij hun een waterpas cadeau gedaan, zo 
blijft de biljarttafel weer mooi rechtop staan. We 
hopen dat de biljartclub blij was met onze mooie gift 
en dat deze club zich nog lang mag voortzetten in 
ons dorp. 

2018 in BEELD

GIFTEN 2018
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Facebook voor de burgemeester

Ook onze burgemeester loopt dit jaar zeker 
niet achter! Zelfs heeft hij dit jaar zijn eigen 
echte burgemeester van Donkerbroek 
Facebookpagina aangemaakt. Hij was niet 
te missen bij het 50 jaar bestaan van de 
nachtdravers, het dorpsfeest en ook heeft hij 
sinterklaas weer ontmoet met een hartelijke 
groet. En zelfs bij het lopen van Sint-Maarten 
konden de kinderen lekker opwarmen bij 
onze burgemeester want daar stond een 
lekkere beker warme chocolademelk voor 
hen klaar.
Wat mogen wij als dorp trots op onze 
burgemeester zijn!

2018 in BEELD

Donkerbroeker van het jaar, Marjan Teijema

Onze Marjan Teijema moest dit jaar maar liefst twee maal op het podium verschijnen. Zij 
was niet alleen lid bij Actief Donkerbroek, maar ook heeft zij vele andere dingen voor ons 
dorp gedaan. Zoals het organiseren van de buitenspel middag en ze stond voor het 
multifunctionele sportveld, dat met fonds Ooststellingwerf gerealiseerd kon worden. 
Marjan is niet te missen bij activiteiten in en rondom het dorp! Daarom werd zij door het 
dorp gekozen tot het Donkerbroeker van het jaar.
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2018 in BEELD

Nieuwjaarshow

Met het thema odder waren er hilarische 
momenten te zien op het podium. Van de 
inkijk van de jurk van Ma odder tot de 
geweldige uitspraken van Sjakie was dit 
e e n  g e w e l d i g  s u c c e s .  W e  h e b b e n 
fantastische vrijwilligers in het zonnetje 
mogen zetten en leuke giften aan het dorp 
kunnen geven. Onze burgemeester was 
natuurlijk niet te missen. Met als klap op de 
vuurpijl mochten wij niet alleen proosten op 
het nieuwe jaar met alle dorpsgenoten 
maar ook wederom genieten van een 
geweldig vuurwerkshow. Het feest werd 
later doorgezet in Café Donkerbroek waar 
het nog door ging tot in de late uurtjes.
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50-jarig bestaan

Deze zomer hebben wij ons 50-jarig bestaan gevierd, 
dit hebben we gedaan door een leuke dag te 
organiseren waar iedereen bij kon zijn. Het dorp 
werd wakker met 2 abraham en 2 Sarah poppen die 
in een zeer gezellige nacht al waren klaargezet. Het 
eerste wat op het programma stond was een 
zeskamp rondom café de Vosseheer. Voor de 
zeskamp waren er 14 teams die zich hadden 
opgegeven dus het was volle bak. Tijdens de 
zeskamp kon men 7 onderdelen vinden: Rodeo 
surfplank, Bungee running, Letter A lopen, Bier 
krattenrace, Dartvoetbal, Tobbedansen en Levend 
Sjoelen. De teams die aan de zeskamp deelnamen 
hadden dus een paar intensieve uurtjes. De winnaars 
van de zeskamp was het team ''masters zonder de 
masters'' bestaande uit: Jan Merte Draaistra, Niels 
Poelsma, Johannes vd Veen, Harm Tel en Gydo 
Reinders. De winnaars kregen een originele 50-jarig 
bestaan medaille.

Nadat de zeskamp was afgelopen konden 
individuele deelnemers zich wagen aan het 
spijkerbroek hangen boven de vaart, maar dit 
keer zat er wel een draai aan. Omdat het ons 
50-jarig bestaan was moesten de deelnemers 
proberen om 50 seconden te hangen en dus kon 
je niet winnen door zo lang mogelijk te blijven 
hangen. De winnaar van het spijkerbroek 
hangen was Tsjeard Jongsma met een 
indrukwekkende 49,88 seconden. Ook Tsjeard 
ontving daardoor een originele 50-jarig 
bestaan medaille.
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50-jarig bestaan

Nadat alle vragen langs waren geweest en de 
antwoorden nagekeken zijn, waren er 3 teams 
met evenveel punten. De bonusvraag werd 
gesteld aan de 3 nalisten. Deze 3 nalisten 
hadden maar 30 seconden om het antwoord in 
te vullen en weer in te leveren. Uiteindelijk 
werd de quiz gewonnen door de "All stars" 
bestaande uit: Pieter Meerten Reinders, Marco 
Bergsma, Allard Donker, Willem Veldkamp en 
Trienke Zandstra, ook zei ontvingen natuurlijk 
de originele 50-jarig bestaan medaille. 
Na deze quiz was het tijd voor het feest die door 
liep tot in de late uurtjes…..

Na al deze drukte had iedereen even de tijd 
om zich op te frissen. Later op de avond 
begonnen we met de Nachtdravers quiz. In 
deze quiz moesten de deelnemers even 
diep graven in het geheugen om aan de 
antwoorden te komen. Ook konden de 
deelnemers de antwoorden weten als ze 
goed in het archief hadden gespit die de 
hele middag tentoon werd gesteld in de 
kroeg. Deze quiz was niet mogelijk geweest 
zonder de 17 fanatieke teams en natuurlijk 
de echte quizmaster van Donkerbroek, 
Gydo Reinders.
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Quiz

Oplossing: Naam: ............................................ Adres: ....................................................

1. Wie moet er soms al om 6 uur aan het werk om ontbijt te maken?
2. Wie is de kleinste Nachtdraver?
3. Wie van de Nachtdravers kan sinds dit jaar kruipend naar huis?
4. Wie heeft het begin van het seizoen gemist door stage in het buitenland?
5. Wie van de Nachtdravers is pas verhuisd en heeft ons mooie dorp verlaten?
6. Wie is de vicevoorzitter van de Nachtdravers?
7. Wie van de Nachtdravers zit doordeweeks op kamers in Groningen?
8. Wie van de Nachtdravers is er met oud en nieuw in Engeland? (en kan er tot onze 
grote spijt er helaas niet bij zijn)
9. Wie van de Nachtdravers woont er achter bakkerij G. vd Molen?
10. Wie van de Nachtdravers rijdt er in een goudkleurige auto?
11. Wie van onze dames speelt bij het vrouwenvoetbal in Donkerbroek?
12. Wie van de Nachtdravers speelt er bij de Bazuin?
13. Wie van de Nachtdravers is collega van oud-Nachtdraver Jan Reinders?
14. Wie van de Nachtdravers is onze penningsmeester?
15. Er werken twee jongens in de zorg, maar welke van de twee zoeken we hier?

Oplossing:   8 ...................................................

1 ...................................................    9 ...................................................

2 ...................................................    10 .................................................

3 ...................................................    11 ...................................................

4 ...................................................     12 ..................................................

5 ...................................................    13 ..................................................

6 ...................................................    14 ..................................................

7 ...................................................    15 ..................................................
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Kleurplaat

Alle kinderen opgelet!

Lever de kleurplaat in bij 
Coop Boonstra in 
Donkerbroek vóór 31 
december! 

De winnaar zal persoonlijk 
op de hoogte worden 
gebracht.

Naam:

...................................................

Adres:

...................................................
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Programma Nachtdravers

Maandag 31 december:

9:00 uur – 12:00 uur:
Op deze ochtend komen de Nachtdravers bij 
de ouderen en zieken langs met een presentje. 
Wij hopen hiermee iedereen blij te verrassen.

10:15 uur – 12:00 uur:
Om 10:15 uur zijn alle 70+ers welkom voor het gezamenlijke kofedrinken in de 
sportkantine van Donkerbroek. Naast een lekker bakje kofe of thee met gebak 
toosten we met z'n allen op het afgelopen jaar en het nieuwe jaar. Ook zal er een 
gezellige activiteit plaatsvinden. Dit is echter nog een verrassing. Na aoop krijgen de 
genodigden een presentje mee naar huis. We hopen op veel gezelligheid!

14:00 uur – 16:00 uur:
Vanaf 14:00 uur zijn alle kinderen van 4 t/m 
12 jaar uit Donkerbroek van harte 
uitgenodigd in de sportkantine van 
Donkerbroek. Deze middag is het thema 
'beestenboel'. Alle kinderen zijn vrij om 
verkleed te komen. Maar hoe meer er 
verkleed zijn hoe leuker het is. Ook staat er 
dit jaar weer een prijs klaar voor degene die 
het mooiste verkleed is. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 zullen binnen 
worden vermaakt met spelletjes behorend 
bij het thema 'beestenboel'. De groepen 5 
t/m 8 vertrekken vanuit de sportkantine 
naar het bos, waar ze een leuk spel zullen 
gaan uitvoeren. Mocht het weer te slecht zijn 
om naar het bos te gaan, dan blijven wij in 
de sportkantine en staat daar van alles te 
gebeuren. Om 16:00 uur is de middag 
afgelopen en kunnen de ouders hun 
kinderen (beesten) weer ophalen. 

Nog opgeven voor het 
70+ kofedrinken? 

Bel Sybrand Draaistra 
06 - 299 35 204
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Programma Nachtdravers

00:30 uur – 01:00 uur:
Om 00:30 uur start de nieuwjaarsshow die dit jaar zal plaatsvinden op de 
Schapendrift bij de loods van stichting B.O.A.T. Tijdens deze show zullen wij u allen 
vermaken met een act, waarin wij de giften aan het dorp en de 'Donkerbroeker' van 
het jaar bekendmaken. Wij sluiten de show af met een spetterende vuurwerkshow.

01:00 uur – 04:00 uur:
Na de nieuwjaarsshow is het feest nog niet afgelopen. Wij gaan met z'n allen naar 
'Café Donkerbroek'. De muziek zal dit jaar worden verzorgd door een geweldige DJ. 
Deze DJ houden we nog even geheim, maar hij komt u vast bekend voor. Deze DJ zal 
dan ook jong en oud gegarandeerd een topfeest bezorgen! Wij hopen iedereen te zien 
in 'Café Donkerbroek'. 

Dinsdag 1 januari:

16:00 uur – 21:00 uur:
Dit jaar nodigen de Nachtdravers Radio 
Odrie uit in Donkerbroek. Tussen 16:00 uur 
en 21:00 uur zullen alle 
oudejaarsverenigingen uit Ooststellingwerf 
te horen zijn op de radio Odrie, Ether 
106.9FM of kabel 104.1FM. Ook de 
Nachtdravers zullen samen met radio Odrie 
een verslag uitbrengen over oud en nieuw 
in Donkerbroek. Bent u benieuwd naar ons 
verslag. Luister dan live mee of kom 
gezellig langs in café Donkerbroek. Deze 
nieuwjaarsdag sluiten we weer af met een 
gezellig feest waardoor de muziek weer 
wordt verzorgt door een top DJ.
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Wist u dat ...

- Wij dit jaar al in mei zijn begonnen met vergaderen om het 50 jarig bestaan succesvol te vieren

- Wij een ontzettend leuk 50-jarig bestaan hebben gehad

- Wij ook weer in oktober het jaarlijkse wok uitje hebben gehad.

- Thymen en Marleen de traditionele shots hebben genuttigd

- Dit niet helemaal goed ging….

- Sietze steeds vaker op tijd aanwezig is bij de vergaderingen en wij hier ontzettend trots op zijn

- Er 3 nachtdravers niet bij kunnen zijn op 31 december

- Jildou graag een karaokeavond met de nachtdravers wil gaan organiseren

- Dat wij wel gemerkt hebben dat er veel zang talenten zijn binnen de groep

- Een paar van de nachtdravers internationaal gaan dit jaar

- Wij heel blij zijn met alle vrijwilligers die ons willen helpen dit jaar

- Wij een heleboel opgaven hebben voor het kofedrinken 
 op Oudejaarsdag

- Wij ontzettend trots zijn op onze nieuwe leden Marleen, 
 Thymen en Harold

- En dat Marleen de nieuwe rol als notulist op haar heeft 
 genomen

- Wij dit jaar een nieuw record hebben opgehaald met de 
 enveloppen en dat wij daarom iedereen willen 
 bedanken voor de bijdrage

- En dat wij met dit opgehaalde geld weer leuke giften en 
 activiteiten kunnen organiseren
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Wist u dat ...

- We dit jaar een tweede  
 kerstboom hebben. Een fairybell in 
 onze vlaggenmast

- Er dit jaar geen leden uit de 
 Nachtdravers hoeven wegens leeftijd

- Er volgend jaar stromend water 
 in het ijsbaanhok komt

- We voor volgend seizoen een 
 nieuwe voorzitter krijgen, dat deze bij de 
 nieuwjaarsshow bekend word gemaakt

- We dit jaar Radio Odrie in café Donkerbroek vieren, hierdoor hebben wij 2x feest.

- We dit jaar lang hebben moeten wachten op de stamppot, omdat Maaike de stekker niet had 
 aangesloten van de warmhoudbakken.

- Dat we hierdoor de stamppot opnieuw moesten opwarmen

- We dit jaar ons 50 jarig bestaan hebben gevierd met alle inwoners van Donkerbroek.

- Wij weer een mooie boom hebben kunnen vinden die ook dit jaar weer uit eigen dorp komt

- Wij dit jaar met Odrie te vinden zijn in ons eigen dorp Donkerbroek

- U dit ook mee kunt luister via ether 106.9 fm of kabel 104.1 fm 

- Wij u graag ontmoeten bij de show om 00.30 uur en samen met u kunnen proosten op het nieuwe 
 jaar.

- Wij weer een knallend feest organiseren in het „Café Donkerbroek“. 
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Stunt 2017 - 2018

Na veel gekakel, nu 
eindelijk spektakel. 
Jarenlang lopen broeden op 
een plan, nu hopen op een 
goede bevruchting ervan. 
Wij willen graag centraal op 
stok, dat kan het beste in 
een gezamenlijk hok.

Hiermee vroegen wij aandacht voor de plannen 
van het multifunctioneel centrum en de fuserende 
scholen. Er was op dat moment veel onduidelijkheid 
over wat er precies ging gebeuren. Komt Pro Rege erbij in? Het dorpshuis? Het multifunctioneel 
centrum en de scholen apart? Of alles in één? 
Wij vonden dat er gestopt moest worden met dat gekakel en dat ze over moesten gaan tot 
actie. 
Het is een belangrijk initiatief voor de toekomst van ons en iedereen uit Donkerbroek. Wij 
hoopten toen dat door deze stunt ons standpunt duidelijk gemaakt werd en dat wij 
hiermee hebben laten zien dat wij willen investeren in ons prachtige dorp Donkerbroek.
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Nawoord

Hopelijk heeft u weer mogen genieten van ons jaarlijke Nachtdravers magazine.
Wij willen u nogmaals bedanken voor uw  nanciele bijdrage en hiermee hopen wij 
Donkerbroek weer een stukje mooier te kunnen maken. Maar ook uw gezelligheid 
binnen ons geweldige dorp! 

Wij wensen u succes met de puzzel en kleurplaat, en hopen u allemaal terug te zien op 
1 januari bij stichting B.O.A.T. om 00.30 uur bij de kar om samen met u te proosten en 
te toosten op het nieuwe jaar. We hopen er weer een leuke en gezellig jaar van te 
maken want daar doen wij ons uiterste best voor. 

Nogmaals hartelijk bedankt en tot ziens. 

Mocht u nog suggesties, opmerkingen of vragen hebben dan staan wij daar voor open, 
ook na oudjaarsdag. U kunt bellen met Sybrand Draaistra (06-29935204).



16.00 - 21.00
Live uitzending radio Odrie

21.00 - 02.00
Radio Odrie feest

01.00- 04.00
Nieuwjaarsfeest

2019
00.30- 01.00
Nieuwjaarsshow 
achter Café Donkerbroek 
(loods st. B.O.A.T.) 

Locatie:
Café Donkerbroek

de Nachtdravers
1 januari

Gratis entreeDinsdag 1 januari
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