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Aanleg bestrating bij de ijsbaan
Samen met de leden van het dagelijks
bestuur van de ijsbaan in Donkerbroek
hebben de Nachtdravers een pad
aangelegd naar het „ijsbaanhokje“.

Een pad aangelegd naar
het „ijsbaanhokje“.
Niet alleen voor bezoekers van de ijsbaan
om hier tijdens openingstijden van de
ijsbaan gebruik van te maken, maar ook
omdat de Nachtdravers in het gebouw van
de ijsbaan hun intrek hebben genomen om
de wekelijkse vergadering af te werken.
p.9
De Nachtdravers hebben ook dit jaar weer een boom met prachtige
verlichting geplaatst bij de „entree“ van Donkerbroek.

Woordzoeker

p.11
Programma oud & niew:
Het Nachtdravershart
Natuurlijk vindt u in dit
p.6
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 hele dorp
hiermee te verblijden.
Volg „de Nachtdravers“ op facebook via:
p.13 www.facebook.com/denachtdravers.donkerbroek

Ook in 2017
weer nieuwe
leden bij de
Nachtdravers

p.5
p.6
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VOORWOORD
Beste dorpsgenoten,
Voor u ligt het programmaboekje van de Nachtdravers voor oud & nieuw, 2017 - 2018.
In dit voorwoord geven wij u een overzicht wat u zoal kunt verwachten van dit
programmaboekje.
We leggen graag even uit wie wij als Nachtdravers zijn, op de pagina hiernaast. Dit
seizoen zijn er vier nieuwe leden bij de Nachtdravers gekomen, die zich kort aan u
voorstellen. Daarna blikken we terug op het afgelopen jaar met verschillende
berichten.
Vervolgens vindt u in het boekje en woordzoeker en voor de kinderen een kleurplaat.
Hiermee zijn leuke prijzen te winnen! Lever deze op tijd in bij Coop Boonstra.
Uiteraard informeren wij u met dit boekje ook over het programma tijdens oud &
nieuw. Wij organiseren activiteiten voor het hele dorp, voor jong en oud.
Aan het eind van dit boekje leert u de Nachtdravers nog iets beter kennen door de
Wist-u-datjes.
We wensen u veel leesplezier en alvast jne feestdagen en een gezellig oud & nieuw.
Met vriendelijke groeten,
De Nachtdravers van 2017:
Sietze de Boer, Jildou Jongsma, Ruben de Jong, Wieneke Wiering, Auke van der Belt,
Maaike Hoekstra, Lisanne van der Ploeg, Sybrand Draaistra, Marissa van der Ploeg,
Nico de Boer, Mirjam Bergsma, Melvin van der Meulen, Marlies Draaistra, William
Tjoelker, Patrick ten Hoor, Elbrich Poelsma.
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WIE ZIJN „DE NACHTDRAVERS“?
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 verschillende
commissies. De commissies zijn:
commissie dorp, commissie
boom, commissie kar,
commissie ouderen en zieken
en commissie stunt. Ieder lid is
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. Jelmer de Roos en
Hessel de Jong hebben helaas na vele jaren de groep verlaten. Gelukkig hebben we
weer enthousiaste, nieuwe leden kunnen vinden. Dit jaar zijn de nieuwe leden: Nico de
Boer, Wieneke Wiering, Melvin van der Meulen en Maaike Hoekstra.
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NIEUWKOMERS
Wieneke Wiering

20 lente’s jong!

Hobby’s
Gezellige dingen doen met vriendinnen.
Commissie
Dorp
Ik verwacht een leuke en gezellige tijd
met z’n allen bij de nachtdravers!

Melvin van der Meulen

19 lente’s jong!

Hobby’s
Scania rijden
Commissie
Kar
Ik kijk uit naar een hele leuke dag/ avond tijdens het
opbouwen van de kerstboom en de stamppotavond.

Maaike Hoekstra

18 lente’s jong!

Hobby’s
Voetbal
Commissie
Kindermiddag
Ik verwacht dat het wokuitje erg gezellig wordt, zodat ik
iedereen daar kan leren kennen.

Nico de Boer

18 lente’s jong!

Hobby’s
Voetbal
Commissie
Ouderen en zieken
Ik verwacht een gezellige tijd en een mooi
oud en nieuw bij de Nachtdravers!
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Het Nachtdravershart
Waarom is het zo mooi om Nachtdraver te zijn?
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2017 in BEELD
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Het afgelopen jaar:
De tijd vliegt voorbij! We kunnen met z'n allen weer een jaar afsluiten. Dit doen wij door
terug te blikken op een aantal gebeurtenissen uit 2017. Wat dacht u van de oprichting van
het documentatiecentrum en het plaatsen van de vlaggen?
Documentatiecentrum:
Het is toch ongelofelijk, Donkerbroek
met al zijn veelzijdigheid heeft een eigen
documentatiecentrum! Helemaal super.
Wij als Nachtdravers hebben vorig jaar
als gift het bord voor het
documentatiecentrum gegeven en nu
staat hij te pronken op de gevel.
30 september was de ofciële opening,
dit was een groot succes. De doelstelling
van de stichting is het bevorderen van de
belangstelling voor de geschiedenis van
het dorp en dit voor zowel jong als oud.
Een echte aanrader! Wij adviseren dus
iedereen om eens te gaan kijken!

2017 in BEELD
Vlaggen:
Zoals vorig jaar aan het dorp beloofd
hebben we dit jaar op 21 april drie
vlaggenmasten geplaatst aan de
westkant van het dorp.
Een schitterende toevoeging volgens
de briefjes in de enveloppen die we in
2016 hebben opgehaald. Uw ideeën
zijn altijd leuk om te horen.
De vlag van Donkerbroek is door het
Dorpsbelang geadopteerd en de
Nederlandse en Fryske vlag worden
door Stichting Ontwijk gesponsord.
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2017 in BEELD
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Bestrating bij de ijsbaan:
21 oktober, een koude en natte dag. De
dag dat we zijn begonnen met het straten
van het paadje naar het ijsbaanhokje.
Het hokje waar wij als Nachtdravers onze
vergaderingen mogen houden.
Dankzij het voorbereidende werk van
Gert-Jan Postma en Hans Menger konden
wij aan de slag met het leggen van de
tegels. De tegels waren door een aantal
Nachtdravers hoogstpersoonlijk uit
Langedijke gehaald. De tegels werden er
strak en netjes ingelegd. Vele
Nachtdravershanden maken licht werk en
aan het eind van de dag lagen de stenen
erin. Helaas kwamen we een paar stenen
tekort. Na nog een ritje naar Langedijke
konden we een week later de klus klaren.
Over een mooi pad is het hokje nu met
droge voeten bereikbaar.

2017 in BEELD
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Subsidie aanvraag:
Vanuit Donkerbroek deden wij als Nachtdravers samen met
de vrijwilligers van de IJsclub een aanvraag voor subsidie uit
het Ooststellingwerffonds. Dit om het hokje bij de IJsbaan te
kunnen renoveren.
De verdeling van het beschikbare geld uit het fonds zou
bepaald worden door een adviescommissie van de gemeente
en door publieksstemmen.
Voor deze publieksstemmen hebben we samen met „actief
Donkerbroek“ ons best gedaan u te bereiken en te vragen
voor ons te gaan stemmen op 14 juli in Appelscha. De opkomst
uit Donkerbroek was enorm en dat resulteerde in de meeste
stemmen voor het opknappen van het hokje van de IJsclub,
waar wij als Nachtdravers ook onze vergaderingen elke
zaterdagavond mogen houden.
Helaas bleken de stemmen van de adviescommissie zo zwaar
te wegen dat de eerste plaats met publieksstemmen zelfs
onvoldoende bleek om ook maar 1 euro subsidie te mogen ontvangen. Onze inzet bleek dus
achteraf al een verloren strijd voordat we er ook maar aan waren begonnen.
Toch willen we iedereen bedanken die ons plan heeft gesteund, door de moeite te nemen
om naar Appelscha te reizen en daar voor ons te gaan stemmen.
Door de prachtige opkomst uit Donkerbroek zijn we wel trots en blij op het andere resultaat,
dat er mede dankzij de publieksstemmen subsidie vrij komt voor het realiseren van een
Multifunctioneel Sportveld in Donkerbroek, door Actief Donkerbroek, de scholen en de sport.
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Woordzoeker

U bent beland bij de
spannende prijsvraag van
dit programmaboekje.
Het wordt tijd om uw
hersens te laten kraken.
U kunt dit formulier
inleveren in de melkbus
bij Coop Boonstra in
Donkerbroek vóór 31
december.
COMMISSIES
ODRIE
DONKERBROEK
OLIEBOLLEN
GEZELLIGHEID
OUDJAARSDAG
IJSBAANHOKJE
PRESENTJES
KERSTBOOM
SAAMHORIGHEID
KINDERMIDDAG
STAMPOTAVOND
KOFFIEDRINKEN
STUNT
NACHTDRAVERS
VUURWERK
NIEUWJAARSDAG
NIEUWJAARSSHOW
Oplossing: Naam: ............................................

Adres: ....................................................

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

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
Zondag 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.
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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 én 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 welkom
in de sportkantine van Donkerbroek. Deze
middag staat in het teken van 'Cowboys en
indianen'. Alle kinderen zijn vrij om verkleed
te komen als cowboy of indiaan!

(2016)

De kinderen van 4 t/m 7 jaar zullen binnen
worden vermaakt met spelletjes behorend
bij het thema 'Cowboys en indianen'. De
kinderen van 8 t/m 12 jaar vetrekken vanuit
de sportkantine naar het bos, waar ze een
cowboy en indianenspel zullen spelen. 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 cowboys en indianen weer bij de
sportkantine ophalen.

Programma Nachtdravers
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00:30 uur – 01:00 uur:
Om 00:30 uur start de nieuwjaarsshow, die dit jaar voor de tweede keer zal
plaatsvinden op de Schapendrift bij de loods van stichting BOAT. 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 weer worden verzorgd door een geweldige
DJ. Deze DJ zal jong en oud gegarandeerd een top feest bezorgen! Wij hopen iedereen
te zien in 'Café Donkerbroek'.
Maandag 1 januari:
16:00 uur – 21:00 uur:
Tussen 16:00 uur en 21:00 uur zullen alle oudejaarsverenigingen uit Ooststellingwerf te
horen zijn op radio Odrie, Ether 106.9 FM, kabel 104.1 FM of via www.omroepodrie.nl.
Ook de Nachtdravers zullen samen met radio Odrie een verslag uitbrengen over oud
en nieuw in Donkerbroek. Als iedere oudejaarsvereniging is geïnterviewd, sluiten wij de
avond af met een gezellig feestje.
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Wist u dat ...
-

wij weer een gezellig, serieus, gek en geslaagd seizoen hebben gehad;

-

wij een nieuw pad naar het 'Nachtdravershome' hebben en nu geen natte voeten meer krijgen;

-

wij af en toe na aoop van de vergadering een playbackshow houden en iedereen om de beurt
moet gaan staan en een stukje moet playbacken;

-

er tijdens deze playbackshow ook geweldige dansmoves tevoorschijn komen;

-

wij ook hebben ontdekt dat wij heel goed 'The Voice of Holland' na kunnen doen;

-

Maaike het helemaal naar haar zin heeft bij de Nachtdravers;

-

Sietze er veel moeite mee heeft om op tijd te komen bij de vergaderingen;

-

dat Auke Jan ook een aantal wist u datjes had opgesteld, maar deze wilt u niet weten.

-

wij als Nachtdravers een groet hebben, namelijk: 'Sjimme sjimé sjimme sjimé;

-

dat we aan het einde van het jaar ook weer afscheid moeten nemen van een aantal actieve
Nachtdravers: Mirjam, Marlies en Elbrich;
al heel veel Nachtdravers door de stoelen in ons hokje
zijn gezakt;
-

ook de vrouwen van de Nachtdravers hebben geholpen
bij het straten van het pad en heel sterk blijken te zijn;

-

de mannen om 8.00 uur al beginnen met het plaatsen
van de kerstboom en dit ieder jaar plaatsvindt in het
eerste weekend van december.

-

de vrouwen dan om 8.00 al beginnen met de presentjes
inpakken, aardappelen schillen voor de stampotavond
en boodschappen halen.

Wist u dat ...
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-

we ontzettend trots zijn op het
ijsbaanhokje;

-

de Nachtdravers een eigen muziek
afspeellijst hebben;

-

Lisanne de kleding voor de Nachtdravers
verzorgt en iedereen er daardoor
picobello uitziet;

-

we dit jaar meer geld dan ooit tevoren
hebben opgehaald met de enveloppen,
dankuwel hiervoor!;

-

de vlaggenmasten beter uitpakken dan we hadden gedacht;

-

iedereen stiekem een beetje bang is voor onze voorzitter Sybrand....;

-

we na de vergadering vaak spelletjes spelen (vaak bedacht door Marissa);

-

dat we elke vergadering nog steeds met jerrycans vol water bij het ijsbaanhokje aankomen voor de
kofe en thee, omdat we geen subsidie voor renovatie van het ijsbaanhokje hebben gekregen;

-

we heel erg blij zijn met onze nieuwe leden: Maaike, Wieneke, Melvin en Nico;

-

dat we dit jaar weer een prachtige boom hebben bemachtigd;

-

we geen wc hebben in het ijsbaanhokje, een grote boodschap is dus niet mogelijk;

-

wij binnen onze groep opzoek zijn naar een nieuwe notulist voor de vergaderingen omdat Elbrich
volgend jaar stopt;

-

als onze voorzitter Sybrand er niet is, dat we William als vice voorzitter hebben;
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50-jarig bestaan

Volgend jaar bestaan 'De Nachtdravers'
50 jaar. Bijzonder vinden wij dat een
vrijwillige vereniging al zo lang bestaat
en zich nog steeds actief inzet. De kracht
van dit bestaan is volgens ons de
saamhorigheid. Het begrip wat tevens
centraal staat in ons prachtige dorp
Donkerbroek.
Dit jaar hebben wij zelfs een brief en een
gift uit Amerika mogen ontvangen van
een oud Nachtdravers-lid, die een super
leuke Nachtdravers-tijd heeft gehad en
nog steeds enthousiast is over de
Nachtdravers.
Ook de enthousiaste verhalen van de
andere oud-Nachtdravers leden,
bevestigen ons dat wij dit niet zomaar
voorbij kunnen laten gaan.
Daarom is er dit jaar een „50-jarig
bestaan commissie“ opgericht binnen de
Nachtdravers. Zij zijn al druk aan het
vergaderen hoe wij, samen met jullie
allemaal, dit in de zomerperiode kunnen
gaan vieren.
U hoort zeker nog van ons!

Nawoord
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Dit is alweer het einde van het programmaboekje 2017 – 2018.
We hopen u voldoende te hebben ingelicht over onze activiteiten en het programma
van dit jaar.
Op dit moment zijn we nog druk aan het vergaderen om voor het hele dorp een
onvergetelijke dag en nacht te organiseren. Ook wordt druk nagedacht over het
programma voor op de kar, bij de loods van stichting BOAT.
We hopen dat u dit jaar weer zult genieten van een leuke show. Hier doen wij het als
Nachtdravers voor.
Mocht u nog suggesties, opmerkingen of vragen hebben dan staan wij daar open voor,
ook na oud & nieuw. U kunt hiervoor bellen met Sybrand Draaistra (06-29935204).

de Nachtdravers

WENSEN U EEN PRACHTIG

2018!

