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Wij zijn „De Nachtdravers Donkerbroek“, de oudejaarsvereniging van Donkerbroek

Oudejaarsvereniging de Nachtdravers is opgericht in 1968 om het 
vandalisme �jdens de jaarwisseling in Donkerbroek tegen te gaan. Dit is 
uiteindelijk uitgegroeid tot een vereniging die zich met veel energie inzet 
voor het dorp.  
Zo wordt er ieder jaar een verlichte kerstboom geplaatst, worden er 
dankzij geld van dorpsgenoten (de welkbekende enveloppen ac�e) 
gi�en gegeven om ons dorp mooier te maken. De Nachtdravers zorgen 
ervoor dat er op oudejaarsdag aan de ouderen en zieken wordt gedacht. 
Zo zullen alle leden van de Nachtdravers persoonlijk een presentje bij de 
zieken en 70+ers langsbrengen. Daarnaast zullen ook alle 70+ers worden 
uitgenodigd om op oudjaarsochtend koffie/thee of een borrel te komen 
drinken. Vervolgens wordt er op oudejaarsmiddag een kindermiddag 
georganiseerd voor alle basisschoolkinderen van Donkerbroek. 
Ondertussen kunt u genieten van de stunt die de gehele dag 
gepresenteerd staat in het dorp. 
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Later op de avond beginnen we het nieuwe jaar met een 
toneelstuk over het afgelopen jaar waarin de Donkerbroeker 
van het jaar bekend wordt  gemaakt, de burgemeester 
een stukje doet en we de gi�en uitreiken. Tot slot wordt er 
een vuurwerkshow afgeschoten en organiseren we een 
knallend feest in Café Donkerbroek. 

Ook organiseren de Nachtdravers eens in de twee jaar een 
zomerac�viteit voor jong en oud. In het weekend van de HD-
feesten Donkerbroek vindt er een zeskamp plaats en andere 
s p ec tac u l a i re  s p e l l en ,  zoa l s  vo orgaa n d e  j a ren 
spijkerbroekhangen, hooisurfen, fiets m' erin en ringsteken 
op het water. 

‚de Nachtdravers’



Boom - Ruben, Wessel & Tsjeard
Zoeken jaarlijks naar een kerstboom die elk jaar in het eerste weekend van 
december zal worden geplaatst en regelt alles wat daarbij komt kijken.

Dorp - Marissa, Thymen en Wieneke
Het schrijven van het jaarlijkse Nachtdravers magazine 
(deze komt jaarlijks eind december uit), maken van de 
poster voor het programma �jdens Oud en Nieuw en het 
uitzoeken van gi�en die door u zijn voorgesteld. 

Kar - Lisanne, Joanna & Nico
Bedenken en schrijven een toneelstuk met 
verwijzingen naar het afgelopen jaar. 
Daarnaast zorgen ze voor alle benodigdheden 
en a�ributen om het toneelstuk compleet te 
maken.

Stunt - Sybrand & Auke-Jan
Om een statement voor het 
dorp te maken, gaan deze 
twee heren op pad om ideeën 
op te doen, werken deze 
ideeën uit en zorgen voor een 
soepele uitvoering hiervan. 

Ouderen en zieken - 
Marleen, Steven & Mark

Zorgen ervoor dat alle 70-
plussers en zieken bij de 
Nachtdravers bekend zijn. 
Bedenken hiervoor een 
presentje en zorgen ervoor dat 
alle presentjes persoonlijk op 
oudejaarsdag bij hen langs 
worden gebracht. Daarnaast 
organiseert deze commissie de 
koffie/thee/borrelochtend op 
oudejaarsdag.

Kindermiddag - Jildou & Hilde
Organiseert op oudejaarsdag 
een kindermiddag voor alle 
basisschoolkinderen uit 
Donkerbroek. Zij nodigen alle 
basisschoolkinderen uit voor 
deze middag en bedenken elk 
jaar een leuk thema met 
daarbij passende spellen.

Om alles soepel te laten 
verlopen, bestaat ‚de 

Nachtdravers’ uit 
verschillende commissies. 

Commissies
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Nieuwe leden
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1. Wat is je naam?
Joanna de Jager
2. Hoe oud ben je?
18 jaar
3. Wat zijn je hobby's?
Op stap met vriendinnen, voetballen, koken/bakken.
4. Wat is een goede eigenschap van jou?
Sociaal
5. In welke commissie zit je?
Commissie kar
6. Waarom heb jij ja gezegd tegen de Nachtdravers?
Omdat ik het leuk vind om dingen te organiseren en al 
helemaal met deze gezellige groep. Elke vergadering is 
weer een feestje
7. Waar kunnen we jou voor wakker maken?
Voor een vakan�e al�jd
8. Hoe zit het me jouw Nachtdravershart?
Die gaat steeds harder kloppen rich�ng oud en nieuw en 
geniet van de voorbereidingen
9. Wat lijkt jou het leukst aan de Nachtdravers?
Sfeer maken in het dorp

Ook dit jaar hebben de Nachtdravers afscheid moeten nemen van een aantal leden. Dit in verband met de lee�ijdsgrens van 
18 – 26 jaar, om zo de vereniging verfrissend en ac�ef te houden. Een posi�ef punt aan deze lee�ijdsgrens is, dat we weer 

nieuwe leden hebben mogen ontvangen. Deze zullen zich hier even aan u voorstellen. 

De Nachtdravers zijn heel erg blij met deze nieuwe leden en kijken uit naar het komend seizoen met deze twee nieuwe 
toppers. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Sietze de Boer en William Tjoelker. Ook jullie willen we heel erg 

bedanken voor je inzet de afgelopen jaren. 

1. Wat is je naam?
Hilde Hoekstra
2. Hoe oud ben je?
Ik ben 19 jaar 
3. Wat zijn je hobby's?
Ik speel cornet en leuke dingen doen met vriendinnen
4. Wat is een goede eigenschap van jou?
Sociaal
5. In welke commissie zit je?
Commissie kindermiddag
6. Waarom heb jij ja gezegd tegen de Nachtdravers?
Omdat je hierdoor nieuwe mensen leert kennen en je 
iets kan betekenen voor het dorp
7. Waar kunnen we jou voor wakker maken?
Taart
8. Hoe zit het met jou Nachtdravershart?
Ja ik denk eigenlijk wel goed, ik probeer er elke 
vergadering bij te zijn en vind het tot nu toe heeeeeel 
erg gezellig
9. Wat lijkt jou het leukst aan de Nachtdravers?
De gezelligheid van de groep!

Hilde Hoekstra & Joanna de Jager



1. Hoelang zit je nu bij de Nachtdravers? 
Dit wordt mijn 4e winterseizoen in de Nachtdravers.
2. Wat is jouw leukste herinnering bij de Nachtdravers? 
Mijn leukste herinnering is het 50-jarige bestaan. We hebben toen een 
mooie zeskamp georganiseerd en een superleuk feestje gehad. Dit was 
ook mijn eerste ac�viteit voor de Nachtdravers, daarnaast vind ik de 
stunt uitvoeren elk jaar ook weer ontze�end leuk om te doen.
3. Wat is jouw toevoeging als voorzi�er? 
Mijn toevoeging kan zijn een goede mix vinden van een serieuze groep 
die iets bereikt en het gezellig met elkaar hebben.
4. Wat heb je geleerd van de vorige voorzi�er? 
Ik heb geleerd van de vorige voorzi�er, dat het belangrijk is om overal 
van op de hoogte te zijn en niet afwachten tot de volgende vergadering.
5. Hoe ga je veranderen van lid naar voorzi�er? 
Hier ga ik niet veel in veranderen. Ik blijf dezelfde persoon, alleen in een 
andere func�e.  Dit moet niet veel uitmaken vind ik zelf.
6. Wat lijkt jou leuk aan het voorzi�er zijn? 
Het lijkt me leuk om het aanspreekpunt te zijn van deze fantas�sche 
groep en samen met de hen leuke ac�viteiten te organiseren.
7. Hoe ervaar je dit tot nu toe? 
Tot nu toe gaat dit al erg goed.
8. Heb je er zin in? 
Suuuuuper veel zin! En hopen dat alles weer ''normaal'' door kan gaan.

Deze toppers hebben hun tijd uitgezeten en moeten na 10 jaar actief lid te zijn geweest helaas plaats maken voor nieuwe leden 

We nemen na dit jaar afscheid van
Lisanne van der Ploeg, Ruben de Jong en Sybrand Draaistra

Onze voorzitter Nico de Boer is dit jaar afgetreden, 
maar blijft gelukkig actief bestuurslid bij ‚de 
Nachtdravers’. Uiteraard willen we Nico bedanken 
voor deze voorzitterstijd. Nico heeft plaats gemaakt 
voor een nieuwe voorzitter, te weten Harold 
Vogelzang. Hier kunt u lezen hoe Harold het de 
komende tijd voor zich ziet als nieuwe voorzitter. 

Nieuwe 
voorzitter
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mijn dochters naar school zullen gaan. Wat een eer! 
Natuurlijk heb ik elke keer nauw contact gehad met de Nachtdravers en heb ik genoten van hun treffende stunts! En wat was het 
elke keer gezellig op de kar met oud en nieuw. 
De afgelopen 5 jaar zijn voorbijgevlogen. Stiekem zou ik deze taak nog wel 5 jaar willen doen, want ik ben er nog niet klaar voor 
om als gewone burger in Donkerbroek te wonen en zonder mijn mooie ketting te moeten gaan. 
Ik wil mijn lieve vrouw Mariska bedanken voor alle hulp tijdens de zelfbedachte activiteiten.
En uiteraard wil ik via deze weg ook alle Donkerbroekemers bedanken voor de support, het vertrouwen, de gastvrijheid en de 
samenwerkingen.
Bedankt Donkerbroek! 

Liefs, 
Jullie (nu nog) burgemeester 
Sietse Dijkstra

 Ps. Ik wens mijn opvolgster 
 alvast veel succes en plezier

Burgemeester

Helaas moeten we na dit jaar ook afscheid nemen van onze geliefde burgemeester Sietse Dijkstra. Hieronder kunt u lezen hoe 
Sietse Dijkstra de afgelopen vijf jaar als burgemeester hee� ervaren. 
Uiteraard willen de Nachtdravers jou, Sietse, ontze�end bedanken voor de afgelopen jaren! De nieuwe burgemeester zal bekend 
worden gemaakt op 31 december 2021.

Sietse Dijkstra: 
Vijf jaar lang mocht ik burgemeester zijn van ons prachtige dorpje Donkerbroek. 
Wat heb ik ontzettend genoten van deze functie. Er was geen enkele taak die ik niet 
leuk vond om te doen. 
Ik was nog maar net burgemeester toen ik werd gevraagd om jubilarissen van 
Excelsior in het zonnetje te zetten. Dit was mijn eerste officiële taak als 
burgemeester. 
Al snel besloot ik, dat ik het zelf ook leuk vond om dingen te organiseren als 
burgemeester Donkerbroek. En dan met name voor de jeugd. Allereerst heb ik een 
voetbalplaatjes ruil middag georganiseerd. De plaatjes kon je sparen bij de Coop en 
ik wilde natuurlijk graag mijn eigen album snel vol hebben. Vogelzang sponsorde 
met een springkussen en de eerste activiteit voor de jeugd in Donkerbroek was een 
feit. Er volgden nog meer. Zo zorgde ik er altijd voor dat er met Sint-Maarten iets 
extra lekkers te halen viel bij mij, heb ik speurtochten georganiseerd, berenjacht, 
vele prijsjes verloot en uiteraard als hoogtepunt de sportieve en gezellige middag 
op Sportpark Ontwijk in samenwerking met SC Heerenveen. 
Ieder jaar mocht ik Sinterklaas verwelkomen in Donkerbroek. Ook dit, samen met 
de kinderen, vond ik een fantastische taak. Ik heb zelfs veel tekeningen van de 
kinderen in Donkerbroek aan Sinterklaas mogen overhandigen. 
Ik heb veel bedrijven, stichtingen en activiteiten mogen openen. Zoals bijvoorbeeld 
het Documentatiecentrum, het dorpsfeest, een estafette die startte bij Stap es In, 
Landgoed de Cuynder en Outdoor fitness Ontwijk. 
Covid 19 is al geruime tijd in ons land, waardoor sommige dingen tijdens mijn 
burgemeesterschap iets anders gingen. Zo heb ik samen met Gertjan Hilarius een 
mooie tekst gemaakt op de sportvelden voor Fryslân fan Boppe (welke helaas niet 
op tv kwam). En mocht ik, doordat de Burgemeester van Ooststellingwerf het niet 
aandurfde, naar de familie Koopstra uit Donkerbroek omdat zij maar liefst 60 jaar 
getrouwd waren. 
Ook mocht ik ons prachtig nieuwe kind centrum Donkerbroek openen. Wat was dit 
een feestelijke taak en fijn om al een rondleiding door het gebouw te krijgen waar 

Sietse Dijkstra
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Afgelopen jaar

Zaterdag 5 december 2020 waren de Nachtdravers weer vroeg uit de veren voor het 
plaatsen van de verlichte kerstboom. Rond 8 uur 's ochtends zijn de jongens van de 
Nachtdravers samen met ondersteuning van ‚loon- en grondverzetbedrijf Veldkamp’ en 
‚hoveniersbedrijf G.J. Postma’ rich�ng Haulerwijk gegaan om een prach�ge boom op te 
halen. Deze boom stond midden in de voortuin en was de bewoners van het huis tot 
last. De boom werd afgezaagd en opgeladen om geplaatst te worden in ons prach�ge 
dorp. 

Dezelfde dag ze�en de dames de bedankpakke�en in elkaar, werden de presentjes voor 
de 70-plussers ingepakt en de kaartjes geschreven. 

DE DAG VAN DE KERSTBOOM

Helaas kon het gezamenlijke koffie drinken dit 
jaar niet doorgaan door de coronamaatregelen. 
Wel hebben ‚de Nachtdravers’ persoonlijk een 
presentje aan huis gebracht bij de 70plussers en 
een bloemetje voor de zieken van het dorp. Dit 
jaar was het presentje een kelners mes met 
daaraan een handgeschreven kaartje met de 
boodschap:
d

Beste dorpsgenoten, 
Een jaar met veel pech, daarom een presentje 
via deze weg. 
Een proost op afstand dit jaar, en hopelijk 
volgend jaar weer dicht bij elkaar. 
Lieve groet, De Nachtdravers. 

OUDERENOCHTEND

Dit jaar ging het wat anders als normaal, geen themaspelletjes 
in de kan�ne, maar een speurtocht door ons mooie dorp. De 
kinderen konden bij de drive-in een kaartje halen met 
aanwijzingen. Meer dan 50 kinderen liepen de fotospeurtocht, 
waarbij ze in de straten van Donkerbroek verschillende le�ers 
konden verzamelen, die na afloop een zin vormden: „ik ben 
een echte speurneus“. De winnaar met de snelste �jd hee�
een mooie prijs in ontvangst mogen nemen. 

KINDERMIDDAG
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Stunt 2020

Vorig jaar was het voor de Nachtdravers improviseren. De coronamaatregelen deed het standaardprogramma veranderen, 
waardoor een groot gedeelte van het programma moest worden omgetoverd. Zo werd er geen toneelstuk op de kar gehouden 
om 00.30 uur, maar werd er overdag een drive-in georganiseerd.
Vervolgens begon commissie stunt te brainstormen over wat voor stunt er nou het beste bij de Drive- in zou passen. En wat 
past er nou beter bij een drive in?? Precies ja, de Mac Donalds. 

De jongens van commissie stunt zijn 
begonnen om op internet iets leuks te 
zoeken. Na dit onderzoek op internet, 
zijn ze zowat elke Mac Donalds langs 
geweest. Nadat er gekeken was of het 
daadwerkelijk haalbaar en leuk zou 
zijn, werd er natuurlijk ook gebruikt 
gemaakt van de drive-in zelf. 
Al een aantal jaren werd er gesproken 
over de grote M van de Mac Donalds, 
maar volgens de geleerden was deze 
niet haalbaar. 
Toch vonden ze dit jaar een Mac 
Donalds waar de M waarschijnlijk wel 
haalbaar zou zijn. Waar staan de 
camera's, wanneer zijn de 
schoonmakers vertrokken, wanneer 
gaan de lichten uit en wat worden 
onze looproutes? Midden in de nacht 
werd er door 3 Nachtdravers naar de 
desbetreffende Mac Donalds gereden. 
Net zolang gewacht tot dat de 
schoonmakers weg waren. Daarna zelf 
op verkenning bij de grote M, want 
hoe zit het met de stroomafslui�ng? 
Na deze lange observa�e werd er een 
plan opgesteld over de uitvoering van 
deze stunt.

Op 17 december was het plan klaar en vertrokken de Nachtdravers in de nacht om 02:00 
uur met bijna de hele groep rich�ng de Mac Donalds. 
Op elk kruispunt rich�ng de Mac Donalds stonden verschillende Nachtdravers op de uitkijk. 
Elk koppel had een walkie talkie bij zich, waarmee ze snel konden communiceren  er of
auto's aankwamen en of er zich verdachte situa�es voordeden. Nadat twee Nachtdravers 
de stroom hadden ontmanteld, voegden de rest van de Nachtdravers erbij. De steigers 
werden rondom de M opgebouwd en het gereedschap werd verzameld. Ze begonnen te 
schroeven om de M los te krijgen. Zo nu en dan moesten we ons verstoppen in de struiken 
voor langskomend verkeer. Na 30/45 minuten kwam er een auto langs die de situa�e iets te 
verdacht vond. Hij parkeerde de auto tegen over ons en scheen met zijn autolampen recht 
op ons af. Dit vertrouwden we niet en zo werd onze stunt vroeg�jdig gestopt. Helaas zaten 
de bouten te vast voor ons om sneller te kunnen handelen. 
Helaas moesten we dan toch toegeven aan de geleerden. De M van de Mac Donalds is dus 
echt niet haalbaar, helaas. 

December 2020 in beeld
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Met een teleurgesteld gevoel moesten we opzoek naar iets anders. Er moet toch iets zijn wat wel haalbaar is? Gelukkig waren er 
nog een aantal andere Mc Donalds voorwerpen die we ons lijstje hadden staan.  De Mcflurrys in Joure en Heerenveen kwamen 
in het vizier. Deze Mcflurrys zouden iets makkelijker moeten zijn dan de grote M. De Mcflurrys staan vast op een groot betonnen 
blok, maar zouden wel te �llen moeten zijn met een aantal man. Vervoer en gereedschap waren geregeld, al was het plan niet 
zo duidelijk als die van de grote M.
De Nachtdravers werden in drie groepen verdeeld. Allereest ging groep 1 met de bus naar Joure toe. Hoewel we pas om 02.00 
uur vertrokken uit Donkerbroek, waren we er zelfs nog te vroeg. Ze waren het filiaal nog aan het schoonmaken. Er zat niks 
anders op dan wachten. Rond 03.00 uur gingen de lichten uit en konden de Nachtdravers hun slag slaan. De eerste groep ging 
voorop. De Mcflurry werd uit de drive-in ge�ld, waarop de bus opgeroepen werd om zich erbij aan te sluiten. De klep van de bus 
ging open en de eerste Mcflurry werd naar Donkerbroek gereden. Geslaagd!

Op hetzelfde �jds�p dat de eerste Mcflurry naar Donkerbroek 
gereden werd en de �lploeg zich naar Heerenveen verplaatste, 
ging groep 3 in ac�e bij Joure. Ze hadden een aantal spreuken mee 
die werden opgeplakt bij de drive-in. Met het gezicht bedekt 
gingen ze door de camera's van de drive-in om de spreuken op te 
hangen. 
Ondertussen stonden de eerste twee groepen alweer klaar voor de 
Mcflurry van Heerenveen. Dit werd al iets spannender voor de 
Nachtdravers. Deze flurry staat in het licht en op een open 
kruispunt vlak bij het poli�ebureau. Groep 1 ging aan de slag bij de 
Mcflurry. Hier moest eerst de bestra�ng eruit gehaald worden. Na 
een �jdje werd de bus opgeroepen en die was iets te laat, 
waardoor we de Mcflurry zelf door de drive-in rolden. 
Maar na dat ook deze Mcflurry was ingeladen, reed groep 3 van 
Joure naar Heerenveen om ook hier de drive-in vol te plakken met 
spreuken. 
De Mcflurrys staan in de bus en de spreuken hangen, dus op naar 
Donkerbroek! Eenmaal aangekomen in Donkerbroek werden de 
Mcflurrys veilig gestald. En moesten we nog even wachten tot 31 
december 2020 om de Mcflurrys van stal te halen. 
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De Sinterklaascommissie 
ontving een cheque van 
€200,- voor nieuwe 
pietenpakjes. Deze hee� u 
�jdens de intocht van 2021 
al kunnen bewonderen. 

‚Wolkom’ en ‚Oant sjen’ borden langs de Turfroute 
om bootje vaarders een extra warm welkom te 
geven bij het binnenvaren van ons mooie dorp. 

De historische fotoroute hee�
een bijdrage mogen ontvangen 
van €200,- voor het plaatsen 
van de historische foto route 
door Donkerbroek heen. Het 
realiseren van de fiets-wandel 
route langs historische 
plaatsen in en om Donkerbroek 
nadert zijn voltooiing. In het 
voorjaar van 2022 zal dit 
geheel gerealiseerd zijn. De 
route kan in zijn geheel maar 
ook in gedeeltes gefietst of 
gewandeld worden. 

Sinterklaas

Wolkom & Oant sjen

Historische fotoroute
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De begrafenisonderneming ontving nieuw gereedschap om de 
begraafplaats te kunnen onderhouden. Zoals een kruiwagen, 
schep, hark en bladhark. 

Begrafenisonderneming

Helaas kon de ''normale'' jaarafslui�ng niet plaatsvinden zoals we dat al�jd deden. Dit omdat de 
Nachtdravers dan een samenscholing van mensen zouden veroorzaken. Er kon geen toneelstukje worden 
opgevoerd, geen proost op het nieuwe jaar en geen vuurwerkshow. Er werd flink gebrainstormd om toch 
nog wat reuring in Donkerbroek te krijgen en dat samen met het hanteren van de maatregelen. Uiteindelijk 
werd er een drive-in georganiseerd, waar u de stunt kon bewonderen. Alle gegeven gi�en konden worden 
bekeken, de Donkerbroekemer van het jaar bekend werd gemaakt en werd er zelfs een persconferen�e ala 
Donkerbroek gegeven. Burgemeester Sietse Dijkstra en voorzi�er van de Nachtdravers Nico de Boer 
vertelden u hoe het afgelopen jaar was verlopen. Uiteraard kon ook de gebarentolk niet ontbreken en deed 
Lisanne van der Ploeg de eer aan Irma.  De drive-in werd georganiseerd op de parkeerplaats van t' Wi�e Huis 
Donkerbroek en was een groot succes. Iedereen werd verplicht per auto te komen om zo ook de anderhalf 
meter te kunnen hanteren. We mochten maar liefst 170 auto's ontvangen en het is lang geleden dat er
daadwerkelijk een filevorming is ontstaan in Donkerbroek. 
Rond 17.00 uur werd de drive-in gesloten en wensten we alle bezoekers een fijn oud en nieuw doormiddel 
van een kaartje, die onder de ruitenwissers van de auto's werd gelegd. 

Giften 2020

Je kunt een vaste route volgen of je eigen route maken. In de route 
zijn een zevental thema's opgenomen die ook afzonderlijk te bekijken 
zijn. Tram en Kerk & onderwijs zijn twee van deze thema's. Een 
vliegtuigcrash uit WO II, Verdwenen Saksische boerderijen zijn een 
paar voorbeelden die te zien zullen zijn. En wie weet nog dat je 
binnendoor via het Hooghout over de Tjonger, de Pegge was nog niet 
aangelegd, naar Oosterwolde kon fietsen? 
 Door middel van een QR-code is er meer informa�e over de 
 getoonde onderwerpen te zien.12
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Dit evenement vond plaats in de vaart tegenover café Donkerbroek. Op deze zonnige dag hadden maar liefst 25 deelnemers 
zich opgegeven en na de benodigde drankjes durfden nog 15 toeschouwers zich ook aan te sluiten!

Zomerseizoen
Zaterdag 18 september organiseerden de Nachtdravers het ringsteken op het water.

We begonnen om 15:00 uur en rond 17:00 uur waren we toe aan de finaleronde, maar liefst 
4 deelnemers hadden allemaal 4 ringen en de bel gepakt en mochten nog 1 keer strijden om 
de 1e plek! Eén deelnemer haakte af en we streden in de finale met de 3 beste surfers! Met 
maar liefst 5 punten stond op nummer 1: Jesper Huisman. Hij won, naast een prach�ge 
medaille, nog een uur lang gra�s waterskiën. Pieter Meerten Reinders pakte in de finale 1 
ring en werd 2e. Casper Veenema zat er ditmaal niet zo lekker in als de 1e keer en werd 
teleurgesteld 3e!

Voor de toeschouwers was er nog genoeg te doen rond het Café Donkerbroek. Zo was er onder 
andere een buitenbar en BBQ. Ook kon er gestreden worden op de bierfietsen en kon er 
geslagen worden op de kop van Jut. Voor de jongere toeschouwers was er een springkussen.

Ook waren er veel deelnemers verkleed, wat het ontze�end moeilijk maakte om een 
winnaar te kiezen voor de originaliteitsprijs! Uiteindelijk werd deze prijs gewonnen door 
Mike Veenema, verkleed als señorita in een prach�ge rode jurk. De make-up maakte het af 
en daarmee won hij een tegoedbon voor een uur gra�s waterskiën in Sneek.
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Dit evenement vond plaats in de vaart tegenover café Donkerbroek. Op deze zonnige dag hadden maar liefst 25 deelnemers 
zich opgegeven en na de benodigde drankjes durfden nog 15 toeschouwers zich ook aan te sluiten!

Zomerseizoen
Zaterdag 18 september organiseerden de Nachtdravers het ringsteken op het water.

We begonnen om 15:00 uur en rond 17:00 uur waren we toe aan de finaleronde, maar liefst 
4 deelnemers hadden allemaal 4 ringen en de bel gepakt en mochten nog 1 keer strijden om 
de 1e plek! Eén deelnemer haakte af en we streden in de finale met de 3 beste surfers! Met 
maar liefst 5 punten stond op nummer 1: Jesper Huisman. Hij won, naast een prach�ge 
medaille, nog een uur lang gra�s waterskiën. Pieter Meerten Reinders pakte in de finale 1 
ring en werd 2e. Casper Veenema zat er ditmaal niet zo lekker in als de 1e keer en werd 
teleurgesteld 3e!

Voor de toeschouwers was er nog genoeg te doen rond het Café Donkerbroek. Zo was er onder 
andere een buitenbar en BBQ. Ook kon er gestreden worden op de bierfietsen en kon er 
geslagen worden op de kop van Jut. Voor de jongere toeschouwers was er een springkussen.

Ook waren er veel deelnemers verkleed, wat het ontze�end moeilijk maakte om een 
winnaar te kiezen voor de originaliteitsprijs! Uiteindelijk werd deze prijs gewonnen door 
Mike Veenema, verkleed als señorita in een prach�ge rode jurk. De make-up maakte het af 
en daarmee won hij een tegoedbon voor een uur gra�s waterskiën in Sneek.
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OPLOSSING QUIZZZ

Naam:_______________________

Adres:_______________________

Telefoon:_____________________

1. ..................................................... 10. .....................................................
2. ..................................................... 11. ....................................................
3. ..................................................... 12. .....................................................
4. ..................................................... 13. .....................................................
5. ..................................................... 14. .....................................................
6. ..................................................... 15. .....................................................
7. ..................................................... 16. .....................................................
8. ..................................................... 17. .....................................................
9. ..................................................... 
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Doe mee aan de quiz. Nachtdravers-
Raad Nachtdraver woont.waar welke 

 Lever de oplossing in bij Coop Boonstra in Donkerbroek vóór 31 december! 
De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

QUIZZZ
1 2 3

4 5



6 7

13

1110

15

16 17

15

8 9

12

14



- We dit jaar weer een mega bedrag hebben mogen ophalen met de enveloppen ac�e
- Wij u hier weer voor van harte willen bedanken!
- Steven Stoker zijn sjaal om had voor het zomerseizoen, en dat terwijl het heerlijk weer was.
- We ontze�end blij zijn met onze 2 nieuwe leden.
- Dat de dames van de Nachtdravers een onderlinge whatsapp groep hebben.
- Harold onze nieuwe voorzi�er is.
- Nico de groep niet hee� verlaten, maar weer bestuurslid is geworden.
- Dit jaar de mooie kerstboom uit Donkerbroek vandaan hebben gehaald.
- Deze boom wel 15 meter hoog is.
- We vaak  's nachts de stunt ophalen, �jd voor verandering!
- Tsjeard zijn auto start met een schroevendraaier
- We dit jaar in plaats van ons jaarlijkse Wokuitje een BBQ hebben georganiseerd voor onszelf.
- Wij onze eigen Nachtdravers muts hebben besteld en gekocht, zo houden we onze oren lekker warm �jdens de koude dagen.
- Casper Venema �jdens zijn deelname aan het ringsteken zo hard aan de bel trok dat de palen uit de kant vlogen.
- Teade Bergsma een ontze�ende ervaren vaarder is en dit hee� kunnen laten zien �jdens het ringsteken te water.
- Jan Timmermans en Jan Reinders samen op de surfplank rich�ng de bel gingen, maar dit helaas voor de eerste ring al misging.
- Wij contracten opstellen voor de gi�en die gegeven worden, zodat al het geld goed besteed wordt.
- Marissa, Thymen en Wessel op dit moment dezelfde studie doen
- Auke- Jan een groot rijm talent is, hij weet binnen 10 seconden een spreuk op papier te ze�en
- De stunt van 2021 eigenlijk al gelukt was, maar we deze vroeg�jdig hebben moeten inleveren. 
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Wist u dat?
Wist u dat ....
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Naam:___________________________
Adres:___________________________

Alle kinderen opgelet! Lever de kleurplaat in bij Coop Boonstra in Donkerbroek vóór 31 december! 
De winnaar zal persoonlijk op de hoogte worden gebracht.

Kleurplaat wedstrijd
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facebook.com/denachtdravers.donkerbroek

instagram.com/denachtdravers

De ouder ochtend zal doorgaan (indien mogelijk) en zal waarschijnlijk in de voetbal kan�ne gehouden worden. Alle 70+ers zijn 
welkom om een kopje koffie/thee of een borrel te komen drinken. We zullen zitjes maken op 1,5 meter zodat u afstand kunt 
houden. Mocht dit door omstandigheden niet door kunnen gaan of veranderen? Dan nemen wij contact op met de ouderen 
die zich hiervoor hebben opgegeven.

Ouderen-ochtend

De kindermiddag zal dit jaar gehouden worden op het evenementen terrein tegenover de parkeerplaats van 't Wi�e Huis 
Donkerbroek. Voor de kindermiddag hoef je je niet op te geven. Alle kinderen van de basisschool de Twirrewyn uit 
Donkerbroek zijn welkom. De kinderen tot en met groep 4, zullen spelletjes gaan doen in een tent, zoals schminken, cakejes 
versieren, dansen en nog veel meer. De kinderen vanaf groep 5 tot en met groep 8 gaan outdoor spel spelen op het 
evenementen terrein. Alvast een �p: trek iets warms aan! En tot 31 december 2021.

Kindermiddag

U kunt net als vorig jaar terecht bij de parkeerplaats van t' Wi�e Huis Donkerbroek voor de Drive-in. Hier zullen we de 
Donkerbroeker van het jaar en de nieuwe burgemeester bekend maken, ook kunt u zien welke gi�en er aan het dorp worden 
geschonken en zorgen wij voor een gezellige jaar afslui�ng. Deze afslui�ng zal rond 14.00 uur tot 17.00 uur plaatsvinden.

Jaarafsluiting

Het programma is onder voorbehoud, alle activiteiten kunnen gewijzigd worden indien de corona maatregelen strenger 
worden. Houdt dus goed onze facebook, Instagram en de poster bij het activiteitenbord van de Coop Donkerbroek in de gaten. 
Mocht u nog vragen hebben over het programma? Dan kunt u bellen met voorzitter Harold Vogelzang, 06- 27405590.

Let op!

Programma oud & nieuw
Houd ons in de gaten via Facebook, Instragram of www.donkerbroek.nl
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Hopelijk hee� u ook dit jaar weer mogen genieten van ons jaarlijkse Nachtdraversmagazine. Wij willen u allen hartelijk danken 
voor uw financiële bijdrage en sugges�es doormiddel van de enveloppenac�e. We hopen met uw bijdrage ons prach�ge dorp 
weer een stukje mooier te kunnen maken. 
Wij wensen u veel plezier en succes met het invullen van de quiz en de kleurplaat. 
We hopen er dit jaar weer een leuk en gezellig jaar van te maken, want daar doen wij tenslo�e ons uiterste best voor. 
Nogmaals hartelijk dank en hopelijk tot 31 december 2021!

Mocht u nog sugges�es, opmerkingen of vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

Met knallende groeten,

De Nachtdravers Donkerbroek 

U kunt bellen met voorzitter: Harold Vogelzang 06- 27405590

Nawoord

1319



2021-2022

Voor alle informatie volg ons social media
facebook.com/denachtdravers.donkerbroek
instagram.com/denachtdravers


