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Voorwoord
Beste dorpsgenoten,

de mooiste tijd van jaar is weer 
aangebroken. Hierbij presenteren wij 
ons jaarlijkse Nachtdravers magazine 
2020-2021.

Afgelopen Oud en Nieuw hebben wij 
weer volop genoten van uw 
enthousiasme en aanwezigheid. Wij 
willen met deze krant een terugblik 
geven op het afgelopen jaar. 

Hierin kunt u lezen wie de 
Nachtdravers zijn, waar we ons 
afgelopen jaar voor in hebben gezet, 
welke giften we hebben uitgereikt, de 
veranderingen binnen de 
Nachtdravers, wat voor legendarische 
stunt wij hebben uitgevoerd en geven 
we u een update over wat we dit jaar 
hebben kunnen organiseren voor u, 
ondanks de corona crisis.
  
Wij wensen u veel lees en kijkplezier.

Met knallende groeten,

De Nachtdravers van 2020,

Jildou Jongsma, 
Mark de Vries, 
Thymen Visser, 
Marissa van der Ploeg, 
William Tjoelker, 
Sietze de Boer, 
Lisanne van der Ploeg, 
Auke Jan van de Belt, 
Ruben de Jong, 
Nico de Boer, 
Sybrand Draaistra, 
Harold Vogelzang, 
Wieneke Wiering, 
Wessel de Haan, 
Marleen van de Belt, 
Tsjeard Jongsma, 
Steven Stoker.

3

14

QUIZZZ



‚DE NACHTDRAVERS’
Wij zijn „De Nachtdravers Donkerbroek“, de oudejaarsvereniging van Donkerbroek.

De Nachtdravers zijn 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 
aan het begin van het dorp, wordt er met opgehaald geld 
gi�en gegeven om ons dorp mooier te maken en zorgen 
we ervoor dat er op oudejaarsdag aan de ouderen en 
zieken wordt gedacht door middel van een presentje/bos 
bloemen. 

O o k  w o r d e n  d e  7 0 + e r s  u i t g e n o d i g d  o m  o p 
oudjaarsochtend te komen koffiedrinken.
Oudjaarsmiddag  wordt  er  een  k indermiddag 
georganiseerd voor alle basisschoolkinderen van 
Donkerbroek. 
Ondertussen kunt u genieten van de stunt die de gehele 
dag gepresenteerd staat in het dorp. 
Om 00:30 uur beginnen we het nieuwe jaar met een 
toneelstuk over het afgelopen jaar, geven we gi�en, 
maken we de Donkerbroekemer van het jaar bekend en is 
er een vuurwerkshow. Dit vindt plaatst achter café 
Donkerbroek, met aansluitend een knallend feest in het 
café. 

Ook organiseren de Nachtdravers eens in de twee jaar 
een zeskamp voor jong en oud. In het weekend van HD-
feesten Donkerbroek, vindt er een zeskamp plaats. Naast 
de zeskamp wordt er nog een spectaculair spel 
georganiseerd. Zoals de voorgaande jaren: ,Spijkerbroek 
hangen’, ‚hooisurfen’ en ‚fiets ́ m erin’. 
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Om alles soepel te laten verlopen, bestaat de 
Nachtdravers uit verschillende commissies. 
Wij zullen voor u alle commissies in het kort toelichten. 

Kar - Lisanne, Auke-Jan & Sietze
Zorgen voor het toneelstuk in de nacht van Oud en Nieuw 
en voor bijpassende aankleding, de borrel, muziek en 
natuurlijk niet te vergeten de kar waarop alles plaats vind.

Stunt - Sybrand & Harold
Deze mannen gaan voor een legendarische verrassing 
rond Oud en Nieuw. Hiermee willen we een standpunt 
duidelijk maken op een verrassende manier.  

Kindermiddag - Jildou & Wieneke
De naam zegt het al, deze dames zorgen ervoor dat alle 
kinderen in Donkerbroek worden uitgenodigd voor de 
kindermiddag op oudejaarsdag en bedenken ieder jaar 
een ander thema met bijpassende spelletjes.

Boom - Ruben, Wessel & Tsjeard
Zij zorgen ervoor dat er elk jaar een mooi verlichte 
kerstboom in het dorp zal komen te staan en regelen 
daarbij alle bijbehorende hulpmiddelen.

Commissies

Ouderen en zieken - William, Marleen & Mark
De ouderen en zieken in Donkerbroek mogen niet worden 
vergeten. Daarom zorgt deze commissie ervoor dat wij bij 
de ouderen langs gaan met een presentje en zullen wij de 
zieken een bloemetje komen brengen.

Dorp - Marissa, Steven & Thymen
Deze commissie houdt zich onder andere bezig met het 
opze�en van het jaarlijkse Nachtdravers boekje, 
vergaderen over de sugges�es voor de gi�en en de 
Donkerbroekemer van het jaar.
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TSJEARD JONGSMA

Lee�ijd: 18 jaar

Hobby's: 
4x4 rijden en trekkers
Sterke punten: 
Ik ben al�jd rus�g en ik hou van humor
Commissie: 
Ik mag commissie boom versterken
Waarom heb jij ja gezegd tegen de nachtdravers? 
Omdat het mij een gezellige ploeg leek om leuke 
dingen mee te doen voor Donkerbroek 
Waar kunnen we jou voor wakker maken? 
Een broodje frikandel
Hoe zit het met jouw nachtdravers hart? 
Die klopt al�jd
Wat lijkt jou het leukst aan de Nachtdravers? 
De leuke feestjes organiseren en vieren

Nieuwe 
leden

Ook dit jaar mogen we weer twee nieuwe leden 
welkom heten, Tsjeard Jongsma en Steven Stoker! 
Helaas hebben we afscheid genomen van Maaike 
Hoekstra, Patrick ten Hoor en Janine Visser. Bedankt 
voor jullie fantas�sche toevoeging de afgelopen jaren!

STEVEN STOKER

Lee�ijd: 18 jaar

Hobby's: 
Voetballen en naar vrienden toegaan
Sterke punten: 
Goed in samenwerken en afmaken waar ik mee ben 
begonnen
Commissie: 
Ik mag commissie dorp versterken
Waarom heb jij ja gezegd tegen de nachtdravers? 
Omdat het me een leuke groep leek en heb er 
goede verhalen over gehoord.
Waar kunnen we jou voor wakker maken? 
Niet
Hoe zit het met jouw nachtdravers hart? 
Ik probeer geen vergadering te missen en doe mijn 
best
Wat lijkt jou het leukst aan de Nachtdravers? 
Wokuitje en oud en nieuw
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Nieuwe penningmeester

We nemen na dit jaar afscheid van:

Sietze de Boer William Tjoelker

Van wie neem jij het penningmeesterschap over? 
Van Ruben, hij hee� dit intussen al zes jaar lang gedaan, dus 
het werd �jd voor een nieuw gezicht.

Hoe lang zit je al bij de Nachtdravers? 
Dit wordt mijn zesde jaar bij de Dravers.

Waarom hee� de groep jou gekozen denk je? 
Ik heb inmiddels wel enige ervaring met de ac�viteiten van 
de Nachtdravers en kan aardig goed met getallen te werk 
gaan.

Wat voor werk doe jij? 
Ik werk in de gehandicaptenzorg op zowel de dag besteding 
als op een woongroep.

Niet echt iets met getallen dus? 
Haha nee...

Veel succes Auke-Jan! 
Ja dankjewel, dat gaat zeker goed komen.
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De geplaatste kerstboom vorig jaar was 10 meter 
hoog en a�oms�g uit de tuin van Foppe en Ymie 
de Haan. Bedankt voor deze prach�ge boom!
Dezelfde dag bezorgden de dames van de 
Nachtdravers bedankjes voor iedereen die ons 
geholpen hee�. 
Ook werden de presentjes voor de 70+ers 
ingepakt en de dag afgesloten met een 
stamppotavond.

DE DAG VAN DE KERSTBOOM

Op 31 december zijn de Nachtdravers al vroeg uit de veren voor het langsbrengen 
van een presentje bij de ouderen (70+ers) en zieken in ons dorp. Dit jaar was dit een 
echte nachtdravers tas, handig om boodschappen te halen.
Om half �en waren de ouderen uitgenodigd om koffie te komen drinken in de 
voetbalkan�ne. We hebben bingo gedaan en er was �jd om een borrel te drinken, 
bij vertrek kreeg iedereen een presentje mee.
Een geslaagde ochtend met 45 gasten. En in totaal hebben we in Donkerbroek 200 
presentjes uitgedeeld.

Afgelopen jaar was het thema 
poli�e en boef. De kinderen van 
groep 1 t/m 4 hebben spelletjes 
gedaan in de sportkan�ne. 
Z o a l s  c a ke j e s  v e rs i e r e n , 
knutselen, dansen, schminken 
en ballonnen trappen
De kinderen van groep 5 t/m 8 
hebben vossenjacht in het bos 
gedaan.
Ook werd de winnaar van de 
allermooiste kleurplaat bekend 
gemaakt. Eddie Soepboer was 
de winnaar!

KINDERMIDDAG

Afgelopen jaar

OUDERENOCHTEND
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1 januari 2020 rond half 1 strandde de familie klinkhamer in 
Donkerbroek. Agent Zwart verdacht de tweeling Klinkhamer van 
de diefstal van de koeien van A-ware uit Heerenveen. Terwijl de 
jongens zich uit deze situa�e proberen te praten komt Gerben 
aangelopen met één van de koeien. De tweeling beloo� aan 
Zwart dat zij ervoor zorgen dat de koeien terug worden gebracht 
naar de A-ware. Ondertussen vraagt Heit klinkhamer de 
burgemeester op de kar die hier zijn zegje doet.

Na een onderonsje tussen heit en Gerben wordt Pietsje Dijkstra op de kar geroepen als 
Donkerbroekemer van het jaar. Pietsje afgelopen jaar voor de 15e keer de Friese Elfstedentocht 
en voor de 10e keer de Kennedymars gelopen. Ook hee� Pietsje veel indruk gemaakt om naar 
de top van de Alp d'Huez gelopen, waar ze maar liefst €7.666,- hee� opgehaald.

Vervolgens komt Zwart weer op de kar verschijnen die het 
opgevallen was dat de verlich�ng boven de vaart wel aan 
vervanging toe was. Zwart rijkt een cheque uit aan 
buurtvereniging de Vossewal  om de verl ich�ng te 
verduurzamen. Eric van der Horn maakt zelfs bekend dat ze met 
deze cheque onder andere ook de verlich�ng willen uitbreiden 
naar de andere kant van de vaart.

Even later komt Gerben weer met de verdwaalde koe aanlopen, de koe hee� een bord om 
zijn nek. De Kameleon VS de Nozems, na een loeiend gesprek tussen Gerben en de koe 
wordt het bord uitgereikt aan het voetbalbestuur. De Nachtdravers zullen een bord 
plaatsen bij de voetbal. Waarop vermeld wordt tegen wie het eerste team van de zondag 
Donkerbroek zal spelen. 

De koeien zijn ondertussen allemaal alweer 
teruggebracht naar de A-ware en zo kan nu 
eindelijk het feest losbarsten. Wel wordt er 
aangekondigd dat er vanwege de dichte mist een 
vervangende DJ zal spelen.   
Onder het genot van een borrel wordt het 
vuurwerk afgestoken waarna het feest in Café 
Donkerbroek losbarst met de net een half uurtje 
geleden opgebelde DJ Niek van Middelaar, zijn 
antwoord was meteen JA, en wat waren wij hier 
blij mee, zonder muziek geen feest. Nogmaals 
bedankt Niek!

‚op de kar’
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„Zolang je niet bang bent, is alles mogelijk toch?“

10 kunstkoeien gejat vanaf het terrein van Royal A-ware Heerenveen

Stunt 2019

Nadat we het twee jaar geleden eens geprobeerd hebben om zonder commissie stunt te werken. Is er vorig jaar weer 
een commissie stunt op ac�ef gezet. 
Na vele brainstormsessies met de groep en binnen de commissie, lagen er een aantal ideeën op tafel. De commissie 
stunt ging verschillende middagen op tour. En stuiten op een groots idee..

De kunstkoeien van Royal A-ware in Heerenveen werd uitgekozen 
tot de stunt van 2019-2020.
Middagen maar vooral veel avonden en nachten werd er naar 
Heerenveen gereden. We moesten ergens een ingang vinden 
waar wij langs konden. De eerste avond werden we binnen 5 
minuten al gespot door een camera. We moesten het op een later 
moment weer proberen, op zoek naar een andere ingang. Deze 
werd ook gevonden, we konden het terrein opkomen via de sloot.
In de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 december gingen de 
Nachtdravers op pad, samen met Jan Merte die voor ons de 
vrachtwagen bestuurde, waarin de koeien vervoerd moest 
worden.
De Nachtdravers werden allemaal in kleine groepjes verdeeld, 
ieder wist de taak van de groep en zijn eigen taak binnen de groep. 
De eerste groep liep het terrein op, ze begonnen met de koeien los 
te schroeven van het betonblok. Groep twee en drie liepen om de 
beurt het terrein af met een koe. Nadat de vrachtwagen vol was 
geladen, waren er 10 koeien. We konden weer naar huis en de 
koeien een veilige plek geven in Donkerbroek, behalve groep één.
Groep één plaatste in de berm een groot spandoek door middel 
van 3 bouwhekken in de berm van de A7 voor Royal A-ware. 
Met de tekst:

Helaas werd dit spandoek een dag 
l a t e r  v e r w i j d e r d  v a n  d e 
bouwhekken en is sindsdien nog 
steeds spoorloos verdwenen. 
Nadat de adrenaline uit ieders 
lichaam was gezakt en de koeien 
nog maar één dag in Donkerbroek 
stonden geborgen. Kwam Royal A-
ware al met een reac�e naar 
buiten. Dit was voor ons wederom 
een heel spannend moment. Hoe 
gaat A-ware hierop reageren, 
posi�ef of juist nega�ef?

„Om de halvering van de veestapel te voorkomen, hebben wij de hel� van deze 
koeien meegenomen“
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Door de onverwachtse halvering van onze veestapel is onze percentage 
weidegang dras�sch verlaagd. We hopen dat de koeien snel terugkeren in onze 
wei, vooralsnog loopt onze kaasproduc�e geen gevaar. 

Gouden �p:
„Hee� u de gouden �p die leidt tot een veilige terugkeer van onze koeien? Dan 
belonen we u met uw eigen gewicht in Friesblond-kaas“.

Na deze reac�e stond ieder nog posi�ever in de voorbereiding hoe we de stunt 
werd gepresenteerd in het dorp. Bij het nachtdravers kunstwerk op het kruispunt 
Herenweg-Wemerstraat, werd op 30 December het grasveld omgetoverd tot 
weiland voor de koeien. De �en koeien werden geplaatst met 3 borden, om onze 
stunt duidelijk te maken:

-  Om de halvering van de veestapel te voorkomen, hebben wij de hel� van deze koeien meegenomen  -
-  A-ware miste in week zijn koeien, deze staan in Donkerbroek te loeien  -
-  Wij steunen de boeren in Nederland, daarom zijn de koeien hier beland  -

De stunt was geplaatst, wij konden met een voldaan gevoel om 
een broodje knakworst en een biertje. Nog even napraten en 
benieuwd zijn hoe ieder hierop reageert morgen. 

De volgende ochtend werd er al snel contact gelegd met de 
direc�e van A-ware. Ook had de prijswinnaar, Willemijn de 
Jong haar om 6 uur ochtends al gemeld. Middags is de directeur 
van A-ware langsgekomen, voor uitleg en natuurlijk een foto. 
Verschillende kranten zijn langs geweest voor foto's en een 
interviews. Omrop Fryslân hee� ons geïnterviewd voor de 
televisie, waar we avonds om 18.00 te zien waren. 
Ondertussen verspreide het nieuws zich snel via facebook. 
Waardoor onze foto zoveel gedeeld werd, dat zelfs AD.nl niet 
meer om ons heen kon en wij een eervolle vermelding kregen 
op de website van het AD. 

In overleg hebben we 4 januari de koeien teruggebracht naar 
de plek waar ze te horen staan. We werden hartelijk ontvangen. 
Konden de koeien nu rus�g in het daglicht plaatsen. Nadat we 
ieder bedankt hadden, kregen wij een rondleiding in de fabriek 
aangeboden. Superleuk en spor�ef. Hier zijn we het laatste 
weekend van januari heen geweest. Dit was super interessant 
en hebben genoten van de heerlijke kaas.

Voor ons een super spannende, moeilijke maar vooral een 
geslaagde stunt. Die de Nachtdravers maar vooral Donkerbroek 
op de kaart hee� gezet. Waar wij super trots op zijn.

#vermist 10 koeien
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Giften 2019 / 2020

Er is een bord geschonken aan de voetbalvereniging SV Donkerbroek. Zij krijgen een bord waarop te zien is tegen wie het 
eerste van Donkerbroek speelt die dag. Het bord is vijf december geplaatst en het bord is eigendom van de 
voetbalvereniging. Deze is te vinden bij de parkeerplaats van het voetbalveld

Als laatste gi� hebben we bloembollen 
geschonken aan ons dorp. Een week na 
oud en nieuw zijn we meteen aan de slag 
gegaan en zijn deze gepland bij het 
Nachtdravers bord midden in het dorp op 
de Herenweg. Misschien hee� u er wel 
een of twee gezien dit voorjaar/zomer, 
helaas  z i jn  n iet  a l le  b loembol len 
opgekomen. Wie weet in 2021!

Buurtvereniging de Vossewal werd blij verrast met een gi� van €600,- voor de 
renova�e en extra kerstverlich�ng boven de vaart. De kerstverlich�ng is vernieuwd 
en ook is zijn er nieuwe kerstverlich�ng geplaatst aan de andere kant van de brug. 

VOETBALBORD bij SV DONKERBROEK

BLOEMBOLLEN

VERLICHTING BOVEN DE VAART
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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. ..................................................... 

14

1

4

2

5

3

Doe mee aan de Nachtdravers-quiz. 
Raad van wie het vervoersmiddel is en waar de foto genomen is.

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

QUIZZZ
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… Dat wij al onze sjaals en vesten hebben genummerd, zo kunnen we ze niet meer kwijtraken
… Auke Jan het penningmeesterschap overneemt
… Wij muntjes kopen om ons drinken van te betalen
… Dat Sietze bijna de nachtdravers moet verlaten
… We dit jaar geen wok uitje hebben kunnen vieren
… Ons Nachtdravers Boekje twee jaar geleden een dag na oud en nieuw pas werd geleverd
…Sybrand het voorzi�erschap s�ekem heel erg mist
…Zich daardoor soms ook niet in kan houden �jdens vergaderingen
…Auke jan in het water moest springen om de loca�e van de stunt te bereiken
…We af en toe Jachtseizoen spelen met de Nachtdravers onderling
…Jan Merte Draaistra ons ook dit jaar weer hee� geholpen met het maken van dit boekje
…We heel veel complimenten hebben gekregen op onze stunt
…We een oud-leden avond organiseren om gezellig bij te praten over de afgelopen jaren
…We ook dit jaar super blij zijn met onze nieuwe leden
…We dit jaar een recordbedrag aan geld uit de enveloppen hebben mogen ontvangen
…We u hiervoor van harte willen bedanken!
…We het super jammer vinden dat we niet op normale wijze kunnen vergaderen
…Marleen een verkeerde auto is ingestapt �jdens het halen van de enveloppen
…Thymen vanuit Duitsland meewerkt met de Nachtdravers, hij hee� namelijk werk in Duitsland

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

17
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Hopelijk hee� u ook dit jaar weer mogen 
genieten van ons jaarlijkse Nachtdravers 
boekje. Wij willen u allen nogmaals 
bedanken voor uw financiële bijdrage en 
s u g g e s� e s  d o o r  m i d d e l  va n  d e 
enveloppen ac�e in de dorpskrant. We 
hopen Donkerbroek hier weer een 
stukje mooier mee te maken.

Wij wensen u heel veel succes met de 
quiz en kleurplaat.

We hopen er weer een leuk en gezellig 
jaar van te maken want daar doen wij 
tenslo�e ons uiterste best voor. 
Nogmaals hartelijk bedankt en tot ziens.
Mocht u nog sugges�es, opmerkingen of 
vragen hebben dan staan wij daar 
natuurlijk voor open. 

U kunt bellen met 
Nico de Boer (06-22057719)

Nawoord
De ouderen-ochtend zal dit jaar niet 
doorgaan vanwege de kwetsbaren onder 
ons en het waarschijnlijk niet kunnen 
hanteren van de regels. We zullen alle 
ouderen daarom dit jaar een presentje 
komen brengen en een praatje maken aan 
de deur.

Ouderen-ochtend

De kindermiddag zal dit jaar helaas niet 
doorgaan zoals we hebben gepland.
Maar wel kunnen de kinderen in het dorp 
op pad gaan. Er wordt een speurtocht 
uitgezet, hiervan wordt een link op onze 
facebookpagina gedeeld. 
Houd ons in de gaten via onze social media!

Kindermiddag

De kar wordt dit jaar ook anders 
gepresenteerd, helaas niet meer om 00:30 
uur achter het café. Dit keer zullen wij onze 
gi�en en de ‚donkerbroeker’ van het jaar 
bekend maken via een ‚Drive Thru’ op de 
carpoolparkeerplaats bij restaurant ’t Wi�e 
Huis. Deze is alleen per auto toegankelijk. 
Op deze manier willen we jullie toch nog 
een kleine bewondering geven van alles!

De kar

De stunt is de gehele dag te bezich�gen, 
zoals de voorgaande jaren. In de nacht 
wordt de stunt opgebouwd in Donkerbroek, 
waar het dorp de hele dag van kan gaan 
genieten. 

Stunt



Programma Oud & Nieuw
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In verband met de coronamaatregelen hebben wij een aangepast programma!
Er wordt druk gewerkt aan de invulling van het programma, volg onze online kanalen 

voor het laatste nieuws:

Instagram
Facebook

www.donkerbroek.nl

facebook.com/denachtdravers.donkerbroek

instagram.com/denachtdravers

Meer informa�e volgt!
De kindermiddag gaat dit jaar helaas niet door zoals jullie van ons gewend zijn, wij werken hard aan een alterna�ef!

Wij organiseren een speurtocht in het dorp, voor deze speurtocht delen wij een link en meer informa�e via onze 
facebookpagina. Volg je ons nog niet via social media, doe dit dan snel en houd onze pagina’s in de gaten voor alle 

laatste informa�e.

13.00 - 17.00 uur
De kar wordt dit jaar ook anders gepresenteerd, helaas niet meer om 00:30 uur achter het café. Dit jaar bent u van 
harte welkom op de carpoolparkeerplaats bij restaurant ’t Wi�e Huis. De ‚donkerbroeker’ van het jaar en de gi�en 

worden in een ‚Drive Thru’ gepresenteerd. De ‚Drive Thru’ is alleen toegankelijk met de auto, op deze manier 
kunnen wij binnen de maatregelen onze ac�viteiten aan u presenteren.

Kindermiddag

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


