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             Buurtkrant  

“          De “Nagtegael” 

 

               JUNI 2014, 12e jaargang nr. 2 

 

                  In deze buurtkrant o.a.:  

                  *   blz.  5        Klauter je mee! 

                  *   blz.  8/9     Overwinning is binnen!     

                  *   blz.  11/13 Nagtegael Goes HOLLYWOOD! 

                  *   blz.  18      Of the road! 

                  *   blz.  22      BBQ-en & Motor-T.T.! 

   

             Kijk ook op www.nagtegael.net                

                om op de hoogte te blijven van nieuwtjes!  

                Zie ook de foto’s op de website & facebook. 

 

 

http://www.nagtegael.net/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.uky.edu/studentaffairs/sites/www.uky.edu.studentaffairs/files/Facebook-icon[1].png&imgrefurl=http://www.ijshalleeuwarden.nl/&h=512&w=512&sz=44&tbnid=5DyhH8M7S3rMYM:&tbnh=92&tbnw=92&prev=/search?q=facebook+afbeeldingen&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=facebook+afbeeldingen&usg=__Q0RuyygEOlqV_UpevWRnrqNxxlU=&docid=BiBJVsjzaqTsIM&sa=X&ei
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.uky.edu/studentaffairs/sites/www.uky.edu.studentaffairs/files/Facebook-icon[1].png&imgrefurl=http://www.ijshalleeuwarden.nl/&h=512&w=512&sz=44&tbnid=5DyhH8M7S3rMYM:&tbnh=92&tbnw=92&prev=/search?q=facebook+afbeeldingen&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=facebook+afbeeldingen&usg=__Q0RuyygEOlqV_UpevWRnrqNxxlU=&docid=BiBJVsjzaqTsIM&sa=X&ei
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.uky.edu/studentaffairs/sites/www.uky.edu.studentaffairs/files/Facebook-icon[1].png&imgrefurl=http://www.ijshalleeuwarden.nl/&h=512&w=512&sz=44&tbnid=5DyhH8M7S3rMYM:&tbnh=92&tbnw=92&prev=/search?q=facebook+afbeeldingen&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=facebook+afbeeldingen&usg=__Q0RuyygEOlqV_UpevWRnrqNxxlU=&docid=BiBJVsjzaqTsIM&sa=X&ei
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Het juiste adres voor al uw bouwwerkzaamheden !!! 
 

 - Nieuwbouw - Onderhoud - Verbouw 
 - Dakkapellen - Dakvensters - Serre’s 

 - Aanbouwen - Stormschades - Carport 
 

 

       
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor producten rechtstreeks van onze boerderij 

Zoals vlees, droge worst, eieren, maar ook… 

Seizoen Groenten, aardbeien, tomaten, aardappelen, e.d. 

Dit aangevuld met streekproducten, soms biologisch. 
 

Altijd leuk om cadeaupakketten samen te stellen 

Aanbieding in de maand mei: gratis koffie of thee. 

Juni: voor elke betalende bezoeker een kleurige big chopper  gratis. 

 

Landwinkel De Hanse Hof 

Smalbroek 14,  Beilen 

                         www.dehansehof.nl 

tel. 06 55 33 47 83  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6wptodIiwzCWuM&tbnid=BcdHi39o5w3bKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vleuterweide.nl/bedrijven/landwinkel-de-groene-ham/&ei=DyV2U4OBNcKxOoiPgfAJ&bvm=bv.66699033,d.ZWU&psig=AFQjCNEZk5Tl1WcgkxGAXCyh-Npg1FP5Ng&ust=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6wptodIiwzCWuM&tbnid=BcdHi39o5w3bKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vleuterweide.nl/bedrijven/landwinkel-de-groene-ham/&ei=DyV2U4OBNcKxOoiPgfAJ&bvm=bv.66699033,d.ZWU&psig=AFQjCNEZk5Tl1WcgkxGAXCyh-Npg1FP5Ng&ust=1
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=6wptodIiwzCWuM&tbnid=BcdHi39o5w3bKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.vleuterweide.nl/bedrijven/landwinkel-de-groene-ham/&ei=DyV2U4OBNcKxOoiPgfAJ&bvm=bv.66699033,d.ZWU&psig=AFQjCNEZk5Tl1WcgkxGAXCyh-Npg1FP5Ng&ust=1
http://www.dehansehof.nl/
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Van de voorzitter .............. 
 

Als ik dit stukje ga schrijven is de Lanijto nog niet begonnen. 
Desondanks is er nu al veel over te vertellen. Het bestuur heeft 
lang gewikt en gewogen of er wel of niet moest worden 

deelgenomen aan de Lanijto. Op diverse oproepen in deze krant 
werd nauwelijks gereageerd. Cindy de Jonge, kersvers bestuurslid, 
vond echter dat er nog een ultieme poging moest worden 

ondernomen door het bestuur. Dit werd een brainstormsessie op 2 
april in de Hansehof. Iedereen was welkom. Dit bleek succes te 
hebben. De hele zaal zat vol enthousiastelingen. Er werd een 

commissie van 5 mensen samengesteld en besloten werd om het 
thema Hollywood uit te beelden. Deze mensen hebben een enorme klus gehad om alles in goede banen te 
leiden. Gelukkig was er vanuit de buurtvereniging al geld gereserveerd voor de Lanijto. Dit is door middel 

van een huis aan huis collecte door de hele wijk verdubbeld.  
Er werd gul gegeven, hiervoor onze dank. 

 

Met veel inzet van veel vrijwilligers werd er wat moois van gemaakt. Dit 
komt ten goede van de saamhorigheid in onze wijk. Ook laten we een 
goede indruk achter bij de gemeente. Dit wordt door ons (het bestuur) 

zeer gewaardeerd! 
Verderop in dit krantje kunt u ongetwijfeld lezen of alle inspanningen 
vruchten hebben afgeworpen en of we ook in de prijzen zijn gevallen. Ik 

heb zo‟n voorgevoel dat dit nog weleens het geval zou kunnen zijn… 
 
Ook staat het buurtvolleybaltoernooi op het programma. Hiervan zullen 

de uitslagen inmiddels bekend zijn als u dit leest.  
 
Het buurtvolleybal kan niet plaatsvinden zonder vrijwilligers! Marry 

Nederhoed-Hepping verdient een speciale vermelding omdat zij zich zowel 
voor het volleybal als de Lanijto heeft ingezet.  
Petje af! J. Stevens 

 

 
 
 

Bestuurswisseling 
Carl Damen onze penningmeester heeft zich na een jaar actieve inzet als 

penningmeester  om persoonlijke redenen teruggetrokken uit het bestuur.   
Het bestuur betreurt het vertrek van Carl en heeft zijn beslissing geaccepteerd. 
Carl heeft het als penningmeester afgelopen jaar bijzonder druk gehad om de 

overgang naar het i-ban rekeningnummer bij het automatisch incasso van de 
contributie soepel te laten verlopen. Hier zijn veel uren in gaan zitten en  
het resultaat is goed voor de vereniging. Alle contributies zijn voor 1 mei geïnd.   

Carl heeft met zijn vakkennis en ervaring een bijdrage geleverd aan het 
bestuur om de gezonde koers van de vereniging verder vorm te geven. 
Carl bedankt voor je enthousiaste bijdrage. 

 
Carl heeft het stokje eind mei  overgedragen aan Ronald  Hovens. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in 
dat Ronald met hetzelfde enthousiasme de financiële rol binnen de Buurtvereniging Nagtegael op zich zal 

nemen. 
 
Ronald welkom  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nzneyyM1cI0TSM&tbnid=qQhZs5_OP7BRxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://amstaxi.nl/compliment/&ei=BMuQU9P9O8HnPMT4gPgD&bvm=bv.68445247,d.ZWU&psig=AFQjCNHHfbzMnNsPPksOFhgr7nmMrjBaOQ&ust=1402084334970190
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nzneyyM1cI0TSM&tbnid=qQhZs5_OP7BRxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://amstaxi.nl/compliment/&ei=BMuQU9P9O8HnPMT4gPgD&bvm=bv.68445247,d.ZWU&psig=AFQjCNHHfbzMnNsPPksOFhgr7nmMrjBaOQ&ust=1402084334970190
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nzneyyM1cI0TSM&tbnid=qQhZs5_OP7BRxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://amstaxi.nl/compliment/&ei=BMuQU9P9O8HnPMT4gPgD&bvm=bv.68445247,d.ZWU&psig=AFQjCNHHfbzMnNsPPksOFhgr7nmMrjBaOQ&ust=1402084334970190
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21 April 2014 – 2e Paasdag in Nagtegael 

 

                           

 

 

                            

 

                          

    
 

 

 

Voor de jongste jeugd een voorstelling in “De Hanse Hof” 

 
 
 

   
 

 

 

 

 

 

 
 

Voor de oudste jeugd een speurtocht met                                                                                                              
spelletjes en muffins maken door  “De Hofmeester”        
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Allemaal een zakje chocolade-eitjes mee naar huis.           

Onze gouden-ei zoekers van 2014, Michel Vegt en Tim Steens, gefeliciteerd! 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Wij vonden het een gezellige en geslaagde paas-ochtend, bedankt allemaal! 
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Afsluiting Zomervakantie ......! 
 

16 augustus is de laatste zaterdag van de zomervakantie, dit wil de activiteitencommissie natuurlijk niet zo 
maar voorbij laten gaan. We hebben 2 activiteiten gepland. Voor de kinderen t/m groep 8 van de 

basisschool willen we deze dag doorbrengen in attractiepark Drouwenerzand. De kosten hiervoor bedragen 
€5,- per persoon indien je lid bent van onze buurtvereniging. Voor alle anderen hebben wij gepland om 
naar het Klimpark Molencate in Wezeperbrug te gaan.  

 
Dit is voor zowel tieners en volwassenen leuk om aan mee te doen. De kosten voor het klimpark bedragen 
€7,50 per persoon indien je lid bent van onze buurtvereniging. De exacte vertrektijden per activiteit volgen 

in een later schrijven. 
 
Lijkt het je leuk om mee te gaan. Lever dan onderstaand strookje met de eigen bijdrage in bij de juiste 

contactpersoon. Aanmelden kan tot 9 augustus. We hopen er met elkaar een gezellige dag van te maken. 
De Activiteitencommissie 
 

 
 
Dit strookje en het inschrijfgeld kun je inleveren bij Arjen Schep Kamperfoeliehof 10a 
 
Ik ga mee naar Drouwenerzand op 16 augustus 

Naam  ………………………………………………  
Adres  ……………………………………………… 
Tel. Nummer ……………………………………………… 

Emailadres ……………………………………………… 
Leeftijd ……………………………………………… 
Mijn ouders kunnen wel/niet rijden. We kunnen … personen vervoeren 

 
 

 
 
Dit strookje en het inschrijfgeld kun je inleveren bij Heleen Nijhof, Ganzerikhof 4 

 
Ik ga mee naar het Klimpark op 16 augustus 
Naam  ……………………………………………… 

Adres  ………………………………………………  
Tel. Nummer ……………………………………………… 
Emailadres ……………………………………………… 

Leeftijd ……………………………………………… 
Wij kunnen wel/niet rijden. We kunnen … personen vervoeren 
 

 

 

 

Oproep lid activiteitencommissie ..........!! 
 

Hallo, voor de activiteitencommissie zijn we op zoek naar iemand die ons wil 
versterken. Heb je wat tijd over en heb je zin om mee te denken over de activiteiten 
en het tot stand brengen hiervan, meld je dan bij activiteiten@nagtegael.net.  
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Autoshop en Automaterialen 

     B. Wildeboer 

         De Hanekampen 21 
           9411 XN Beilen 
        Tel. 0593 – 526269 
 

www.autoshopwildeboer.nl 

 
APK keuringsstation – bonden 
wasserette -  kentekenplaten 

onderhoud – sportvelgen 
accu`s – autoaccessoires enz. 
 

           

                                                                       
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.autoshopwildeboer.nl/
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Einduitslag klaverjassen seizoen 2013/2014 

 

Na 10 gezellige kaartavonden zijn dit de eindstanden van de competitie: 
 

1. Vroukje Stevens 40088 punten 

2. Hennie Doornbos 39682 

3. Fokko Doornbos 39200 

4. Frank Smid  38524 

5. Jan Stevens  38518                                                       

6. Trijnie Vierhoven 38154 

7. Anne Hut  37661 

8. Otte Jelsma  36853 

9. Jan Melissen  36461 

10. Rita Jelsma  35080 

 

We hopen het volgend seizoen op wat meer deelnemers en daarom vragen we geen inleggeld meer van    
€ 12,50, maar betaal je alleen als je komt kaarten een kleine bijdrage.  
Meer hierover in de volgende buurtkrant … 

Verder  wens ik alle buurtgenoten een fijne zomervakantie! 
 
Rita Jelsma 

 
******************************************************************************* 
 

Beste Buurtgenoten, 
 
Net zoals vorig jaar, zetten we de activiteit „1 keer in de maand met elkaar fietsen‟ voort. 
We hebben alweer 2 avonden gezellig met elkaar gefietst. 

 
Omdat wij het gezellig vinden om eens een andere buurman of buurvrouw te spreken en om weer nieuwe 
plekjes van onze mooie omgeving te ontdekken. Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen, dus sluit 
maar aan als het gelegen komt. 

  
Wij maken het niet te gek, maximaal 25 kilometer, met soms een korte pauze. Een gemoedelijke fietstocht, 
waarbij de langzamere fietser het tempo bepaald. Tussendoor of aan het eind sluiten we af met een 

drankje, dit jaar is het eerste drankje van de buurtvereniging op elke fietsavond. 
  
Net zoals vorig jaar, gaan we elke  

2e dinsdag van de maand fietsen. 

 
 

 
Je kunt de data alvast in je agenda zetten: 
- Dinsdag 8 juli 

- Dinsdag 12 augustus 
- Dinsdag 9 september 
 

 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.htfc.nl/afvd/img/DSC00528.JPG&imgrefurl=http://www.htfc.nl/afvd/a4_dgse.php&h=1071&w=1600&tbnid=kEEQdvJJM-hAlM:&zoom=1&docid=tDELPmSttgtsqM&hl=nl&ei=5rSYU_urCYf9ygOCiYDgBQ&tbm=isch&ved=0CCoQMygiMCI4ZA&iact=rc&uact=3&dur=748&page=4
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VERSLAG buurtvolleybaltoernooi 2014. 
 

In de maand mei is er naast de arbeidsintensieve werkzaamheden voor de Lanijto druk getraind voor het 

jaarlijks terugkerende buurtvolleybaltoernooi. 
Het weer gooide een enkele keer roet in het eten, waardoor de 3x training die op z‟n minst bereikt had 
moeten worden voor elk persoonlijk niet helemaal gelukt is. 

 
Maar ondanks dat gaven maar liefst 9 teams van de Nagtegael acte de presence op maandag 2, 3 en 4 
juni. Er werd dan ook hard gestreden om zo hoog mogelijk te eindigen. 

Het lukte dan ook 5 teams Mini 1, Maxi 2, Jeugd 1, Heren en 35+ om in de kruisfinale terecht te komen.  
 
De 4 andere teams kwamen tot de volgende 

resultaten: 
 
Mini 2 – Babet Kersing, Merit Bos, Danique van 

Kesteren, Bente Stahlmecke – wonnen op de finale-
avond en behaalden met enthousiaste inzet de 9e 
plaats – goed gedaan!  

 
Maxi 1 – Ruben Pot, Mariske Wiersma, Esther 
Bosman, Rebecca Janssens, Jorn Stahlmecke en Lars 

Dijk mochten op de laatste dag nog 2 wedstrijden 
spelen en behaalden ook de 9e plaats. Om met de 
woorden van Rebecca te spreken – we wonnen dan 
wel niet alles, maar we hadden het vooral heel 

gezellig! 
 
Jeugd 2 – Naomi Bosman, Ilse Kersing, Merel de Vries, Julian de Jonge, Xander Kollmer, Niels Janssens, 

Matthijs Boer werden een 10e plaats. Julian is helaas geblesseerd geraakt aan zijn duim – Julian van harte 
beterschap! 
De dames – Marinka Bakker, Mariëlle en Joanne Nederhoed, Marije en Simone Mulder, Hedwig Dekker, 

Martina en Reinate Boer behaalden de 8e plaats. Tally en Marieke werden weliswaar gemist, maar de 
gezelligheid in dit gezusters- en tweelingenteam was er niet minder om. 
 

Mini 1 – Michel Vegt, Tamara Werndleij, Julia Spierenburg, Wouter Dijk, 
Giel Stahlmecke –  
Gingen er helemaal voor – hebben dan ook bijna alles gewonnen en 

werden in de voorrondes 2e . In de finale spande het erom – uiteindelijk 
moesten ze strijden om de 3e en 4e plaats en zijn ze 4e geworden – knap 
gedaan hoor! 

 
Heren – Jeroen Stegeman, Almar Gritter, Bastiaan Brockhus, Gerhard 
Stegehuis, Henri Oosting, Sietse Schuitema, Paul Pittau, Frans van 

Kesteren – moesten even op gang komen maar werden in de voorrondes 
- onder de bezielende coaching van Peterjan Oosting - toch 2e, waardoor 
ook zij de kruisfinales bereikten.  

 
In de finale hadden ze het pittig en moesten uiteindelijk strijden om de 3e en 4e plaats – de eerste set 
wonnen ze, maar de 2e set moesten ze zich gewonnen geven – ook de 3e set was de winst voor de 

tegenpartij en moesten ze ook genoegen nemen met een 4e plaats – toch knap gedaan van onze mannen! 
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Maxi 2 – Marit de Jonge, Lizette Wentzel, Lilian Duitshof, Fleur Kollmer, Leonique Spierenburg – werden in 
de voorrondes 1e en zijn dan in de finale – met keurig spel - ook verdiend als 1e geëindigd!! TOP hoor - 

GEFELICITEERD!  
 
Jeugd 1 – Laura Geerts, Pythia Nederhoed, Jesse en Hannah Drenth, Anneroos Middelbos, Albert-Jan 

Smid, Jorik van der Laan en Damian Kerssies werden in de voorrondes ongeslagen 1e. In de de kruisfinale 
wisten ze ook 1e te worden en mochten ze strijden om de 1e en 2e plaats. 
Het was heel erg spannend – uiteindelijk wisten ze dan ook de winst naar 

hun toe te trekken – GEFELICITEERD!  
 
35+ –  Marco Pot, Jack de Jonge, Nico Bosman, Matthijs Duitshof, Simona 

Postma, Carlina Stahlmecke en Marry Nederhoed-Hepping – werden in de 
voorrondes ongeslagen 1e. er was maar 1 poule, dus in de kruisfinale tegen 
de nr 4 was natuurlijk een makkie voor ze. 

Er moest worden gestreden om de 1e en 2e plaats – in theorie moesten  
ze deze natuurlijk kunnen winnen – ze moesten er wel even aan trekken, 
maar uiteindelijk werden ze met de nodige strijd toch  
1e – GEFELICITEERD! 

 
Het was weer een geweldig sportief evenement – alle coaches en fluiters en andere vrijwilligers worden 
bedankt voor hun inzet tijdens dit toernooi. 

 
Ook de trainer/sters: Cynthia Bosman, Simone Mulder en Damian Kerssies worden bedankt voor hun 
geweldige inzet. 

 
Sportieve groet van Marry 
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WADLOPEN / ZEEHONDEN    
 kijken op .... zaterdag 5 juli 
 
Volgens Wikipedia is wadlopen het betreden van het wad bij 
laagwater, lange wandeltochten waarbij soms overgestoken wordt 

van of naar een Waddeneiland zonder het contact met de vaste 
grond te verliezen. 

Maar wij maken er géén lange wandeltocht van! Wij vertrekken ‟s 

morgens om 08.15 uur  vanuit de visserijhaven Lauwersoog aan 

boord van een rondvaartboot naar zandplaat Oude Wal.  

Aangekomen bij de zandplaat stappen wij comfortabel van boord d.m.v. een trap. Hier begint onze 

wadlooptocht, onder begeleiding van een ervaren wadloop gids, naar Schiermonnikoog. De tocht voert 

grotendeels over een redelijk harde ondergrond waardoor deze wadloop tocht toegankelijker is dan andere 

wadlooptochten. Uiteindelijk komen wij in het zuidwesten aan van Waddeneiland Schiermonnikoog. 

De sportieve en educatieve wadlooptocht neemt circa 3 uur in beslag. Geniet tijdens de wadloop overtocht 

van de rust en ruimte en beleef waarom dit prachtige gebied benoemd is tot Werelderfgoed Waddenzee. 

Na aankomst op het eiland kan een ieder zich naar eigen inzicht en initiatief op het eiland verplaatsen. Het 

veerpont vanaf Schiermonnikoog vertrekt om 16.30 naar Lauwersoog. Voor verdere informatie mbt 

vertrektijden van het veerpont verwijzen wij naar de website http://www.wpd.nl/schiermonnikoog. De 

kosten voor het veerpont vanaf Schiermonnikoog naar Lauwersoog zijn inbegrepen in onderstaande prijs. 

Het vertrek vanuit Beilen vanaf Saliebrink is stipt 07.00 uur. 

In eerste instantie is het de bedoeling dat wij met eigen vervoer de 
afstand Beilen – Lauwersoog overbruggen.  
 

Kledingtip: Schoeisel die vies en modderig mogen worden en een 
korte broek. 
 

Bijdrage in kosten: Volwassenen € 15,00 per persoon, kinderen (4 tot 
12 jaar) € 10,00 per persoon.  

 

Opgave: Aub tijdige aanmelding op het email adres activiteiten@nagtegael.net  
Nadere informatie: Kunt u vinden op de website www.beleefwadenwater.nl  
 

************************************************************************************** 

Viskoekjes ..... 
300 g kabeljauwfilet      1 limoen 
2 eetlepels rode currypasta (pot à 225 g Thai Kitchen)            5 eetlepels bloem 
1 eetlepel vissaus (pot à 200 ml Thai Kitchen)   1 ei 
1 zakje verse basilicum (15 g)     2 bosuitjes 
1 dl zonnebloemolie om in te bakken 
 

Voorbereiden: In keukenmachine vis fijnmalen. Limoen schoonboenen en groene schil er afraspen. 
Currypasta, bloem, ei, limoenrasp en vissaus toevoegen en erdoor mengen (eventueel extra bloem 

toevoegen). Blaadjes basilicum erboven in reepjes knippen. Bosuitjes schoonmaken, wassen, in dunne 
ringetjes snijden en door vispuree mengen. Van vispuree met vochtige handen ca. 12 bolletjes vormen, 
bolletjes iets platdrukken. 

Bereiden: In grote koekenpan olie verhitten. Viskoekjes met 6 tegelijk in ca. 5 minuten bruin bakken, 
halverwege keren. Op keukenpapier laten uitlekken. Lekker met chilisaus (fles) en komkommersalade met 
pikante zoet-zure dressing of komkommerdipsaus. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waddeneiland
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Nagtegael goes Hollywood - Lanijto 7 tot 15 juni 
 
Voorbereiding… 

De start van de Lanijto was moeizaam. Er leek weinig animo te zijn voor 

deelname aan de Lanijto. Op de jaarvergadering, nadat Cindy de Jonge 
(geboren en getogen Beilenaar) aangaf dat niet meedoen eigenlijk geen 
optie was, is er besloten om een brainstormavond te organiseren. Op 2 
april zat het hele zaaltje van de Hanse Hof vol met mensen die de Lanijto 

een warm hart toedragen. Samen hebben we besloten dat we met het 
thema Hollywood, bedacht door Jack de Jonge, aan de slag zouden gaan. 
Er werd een Lanijtocommissie samengesteld. Deze bestond uit Jeroen 

Stegeman, Marry Nederhoed-Hepping, Mirijam Hoffman, Almar Gritter en 
Cindy de Jonge-Haveman. De chemie tussen de commissieleden was goed en allemaal hebben ze zich van 
2 april zowat dag en nacht ingezet om van de straatversiering in onze wijk een succes te maken. Vlak na 

de brainstormavond zijn ze, met hulp van straatcoördinatoren, langs alle deuren in Nagtegael gegaan voor 
een bijdrage in de vorm van hulp en/of een donatie. Dit leverde het mooie bedrag op van € 2721,20! De 
buurtvereniging had de afgelopen 5 jaar gespaard, dus er was een mooi budget. In de eerste 

commissievergadering bleek de ambitie echter ook erg groot te zijn. Tot in de late uurtjes werd gewerkt 
aan een plan. Er werd een lichtroute vastgesteld die door een zo groot mogelijk deel van de wijk zou 
lopen. Aan de lichtroutestraten werd alvast een subthema gegeven (een film of Hollywoodstraat). Omdat 

vijf jaar geleden het commentaar van de jury was dat er samenhang ontbrak, is besloten om centraal 
versiering te gaan maken en deze in alle straten terug te laten komen (walk of fame, filmklapborden, 
camera‟s) 

 
Uitvoering… 
Nadat er plannen waren gemaakt moest er veel geregeld worden voor de uitvoering. Er moesten 

materialen worden aangeschaft en tenten worden opgezet aan het begin van de wijk zodat er een plek was 
waar (voor iedereen zichtbaar en toegankelijk) geklust kon worden. Stroom voor in de tent en de keet en 
versnaperingen voor de klussers konden ook niet ontbreken. De dinsdagavond, donderdagavond en 

zaterdag werden tot klusmomenten gebombardeerd. 
 

 
 
In de klustent vooraan in de wijk is gestart met het maken van 79 Walk of fame borden. De basis werd in 
een lopende band-achtige opstelling door zo‟n 10 klussers vervaardigd (gezellig!). De gouden rand en 

filmlogo was een preciezer werkje en is door diverse mensen thuis gedaan. Tegelijkertijd zijn de frames 
van betonijzer gemaakt die later bekleed werden met kuikengaas voor de grote papiermaché figuren zoals 
de haaien van Jaws en Shrek. 
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In/bij de erg modderige tent zijn verder o.a. filmklapborden, straatnaambordjes en palmboombladeren 
voor Hollywood Boulevard gemaakt. Door Gert Oosting zijn 10 camera‟s gemaakt die in de tent geverfd 

zijn. Almar Gritter heeft een zeer professionele bouwtekening voor de Hollywoodletters die vooraan in de 
wijk moesten komen bij Fokko Doornbos afgeleverd waarna de letters door Peterjan Oosting keurig op 
spaanplaat uitgetekend zijn en door Fokko uitgezaagd. Hier zijn ze vervolgens wit geschilderd. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
De woning van de familie de Schiffart aan de Ereprijslaan was al gauw het beamer tekencentrum waar de  
afbeeldingen van de Morgensterlaan, de Jurassicparkletters van de Klaprooslaan en een aantal 

Tarzanborden en de straatnaamborden van Hollywoodboulevard dmv een beamer op spaanplaat 
geprojecteerd en overgetrokken werden. Deze borden zijn door de kunstenaars van de wijk ingeschilderd. 
Heuse kunstwerken zijn het geworden! Wát een talenten… Maar dat is zeker niet alles aan talenten in onze 

wijk want er is ook nog een trailer gemaakt van de „making off van Shrek‟. Zeker de moeite waard om te 
bekijken op de Facebook pagina van Nagtegael-Lanijto-2014 (geplaatst op Facebook op 23 mei). 
Cees Pieterse, eveneens uit de Ereprijslaan ontfermde zich al snel over de Minions. Hij werd door ons 

omgedoopt tot mr. Minion. Hij bleek naast een goed minion tekenaar en schilder ook een enthousiaste 
verhalenverteller te zijn. Iedereen die tijdens het hevige onweer ergens in de eerste weken in de tent 
aanwezig was weet nu hoe dodelijk bliksem kan zijn. Hoeveel verhalen hierover er wel niet langs kwamen!! 

Ook heeft hij vrijwel alles wat er gedaan is voor de Lanijto op foto vastgelegd… 
Mevrouw Pars van de Ereprijslaan kwam regelmatig met zelfgemaakte lekkernijen 

om de klussers te verwennen zoals gehaktballetjes en 

kippenvleugeltjes.  
In de straten van de lichtroute werd ondertussen door de 
bewoners enorm hard gewerkt om de meest prachtige creaties 

te maken. Dat piratenschip! Die T-rex, die saloon en die 
Titanic! En Shrek! En Jaws en een ufo en twee Oscars en… 
en… het is allemaal stuk voor stuk prachtig geworden!  

 
Hulde aan iedereen die hier zoveel vrije tijd en energie heeft ingestoken!  
Een aantal materialen zijn ter beschikking gesteld door bedrijven, de tent is deels 

gesponsord door de Marskramer, hebben we het kokos van de palmbomen 
gekregen van Booiman, de rode loper van Topteam en is de keet en een groot aantal steigerplanken en 
buizen (voor de werkbanken en het terras e.d.) aan ons uitgeleend door bouwbedrijf Bouwmij Hendriks 

B.V. uit Assen. En niet te vergeten zijn er vele buurtgenoten actief geweest ..... en hebben zo hun 
vrijwillige bijdrage van materialen dan wel hun inzet geleverd aan de straten waar flink geklust is voor de 
Hollywood films. De vrijdag na Hemelvaart stond een hele logistieke operatie op stapel! De verlichting, 

filmposters, walk of fameborden en andere versiering moesten door de straten worden opgehaald bij de 
tent. Er waren stapels per straat gemaakt, ook werden deze dag de Hollywoodletters geplaatst! 
 

Eindresultaat… 
Er is de afgelopen weken, in weer 
en wind, ontzettend hard gewerkt 

om heel Nagtegael om te bouwen 
naar Hollywood. Het eind resultaat 
was dan ook fantastisch… 

Op vrijdag 6 juni moest officieel om 
13:00 uur alle versiering gereed  
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zijn voor de keuring door de jury.  We hadden uitstel gekregen van de organisatie tot zonsondergang, 
maar hier waren we allerminst gerust op, zodat vele straten donderdagavond in de stromende regen de 

puntjes op de i aan het zetten waren. Ook vrijdagochtend en her en der vrijdagmiddag werd er nog de 
laatste hand gelegd aan zaken. ‟s Avonds kwam het verkeer langs de lichtroute al behoorlijk op gang. 
Overal langs de route door onze wijk ontstonden spontaan feestjes van buurtgenoten die samen aan het 

genieten waren van het eindresultaat. Wat een gezelligheid! Meteen werd al duidelijk dat ook de reacties 
van buiten de wijk erg positief waren. Dat doet natuurlijk goed na zoveel weken van keihard werken. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Prijsuitreiking… 
Zaterdag 7 juni om 18:30 uur werden in de feesttent achter het gemeentehuis de prijzen bekend gemaakt 

die te winnen waren met de straatversiering. Bij de bogen vielen we buiten de prijzen. De derde prijs voor 
de straatversiering ging naar De Venne, de tweede prijs ging naar het Beurschap. Zouden we dan…? De 
eerste prijs voor de straatversiering gaat naar…. Nagtegael!!! Jaaaa….! Het werd officieel bevestigd wat we 

allemaal stiekem al hadden gehoopt. Vele felicitaties en complimenten van binnen en buiten de wijk rolden 
vanaf dat moment binnen. Door Reynald en Tineke de Schiffart werd diezelfde avond nog een groot bord 
gemaakt (met de beamer uiteraard) voor op de rotonde om aan iedereen te laten zien dat we de eerste 

prijs binnen hadden gesleept. Vanaf dat moment kon het 
grote genieten en feestvieren beginnen! 
 

We hebben gezien dat de Lanijto onze wijk verbroederd 
heeft.  Het is nóg weer een stukje leuker geworden om 
hier te wonen! Wat wonen er hier een hoop gezellige en 

interessante mensen!  
Voor alle helpers een Oscar! 
 

Enne… over 5 jaar weer?.... 
 



14 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

******************************************* 
Redactielid gevonden! 
 
Onze buurtvereniging heeft een nieuw redactielid! 
Belinda Stegeman-Diepenbroek heeft zich 
opgegeven als redactielid en wil graag haar bijdrage 

leveren aan onze mooie buurtkrant.  
Belinda welkom bij onze redactie. 
Dit betekent dat Arend Muggen ermee gaat stoppen 

en wij willen hem nogmaals bedanken voor zijn 
enorme inzet van de afgelopen jaren!  
 

Arend stopt ook binnen de activiteiten commissie. 
Dank voor alle jaren, alles bij elkaar heb je veel inzet geleverd aan de buurtvereniging!   
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Voorjaarsworkshop 
 
Op dinsdagavond 27 mei en woensdagavond 28 mei heeft de bloemschik voorjaarsworkshop 

plaatsgevonden in de Hanzehof.  
 

Er waren in totaal 22 deelnemers verdeeld over 

twee avonden. Mirjam Nienhuis had weer een 
prachtig stuk voor ons verzorgd om te maken.  
De avond begon met een uitleg hoe het stuk 
gemaakt kon worden. Onder het genot van een 

kop koffie en goede begeleiding is iedereen hard 
aan het werk gegaan. Hier en daar wat hulp 
gekregen van Mirjam met uiteindelijk een stuk 

welke kan hangen en op tafel neergezet kan 
worden. 
 

Het waren weer twee gezellige avonden en 
iedereen is met wat moois naar huis gegaan. 
 De eerste ideeën voor een stuk zijn al op tafel 

gekomen. De volgende bloemenworkshop zijn al 
plaatsvinden in oktober. 

Heleen en Wilma 

 
Namens de activiteitencommissie 
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Decorette & Schildersbedrijf Branderhorst 
Brinkstraat 40 
9411 KN  BEILEN 
Tel.: 0593-52 24 70 
Internet: www.decorette.nl 
Internet: www.schildersbedrijfbranderhorst.nl 
  
Woningtotaalinrichter met schildersbedrijf  
in het centrum van Beilen. 
  
Wij schilderen (binnen en buiten), behangen 
en stofferen uw gehele woning. 
  
Loopt u gerust eens bij ons binnen en bekijkt 
u onder het genot van een kopje verse koffie  
onze collecties aan verf, behang, binnen- en 
buitenzonwering, laminaat, vloerbedekking  
en gordijnen.  
Ook geven wij gratis kleuradviezen aan huis. 

 

  
      
Praktijk voor kind-  
en jeugdbegeleiding  
       
          

Praktijkadres  Tormentillaan 10  Beilen 
 
Voor info: 
 
I: www.klik-kindercoaching.nl 
E: info@klik-kindercoaching.nl 

M: 06-29197531 
 

Aangesloten bij: 
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Wie schrijft die blijft ... 
 

Wij (Bastiaan en Marianne Brockhus) wonen 3,5 jaar aan de 

Kamperfoeliehof 11a. 
Een stuk in de Midden Drenthe krant over 14 woningen in de wijk 
Nagtegael wekte onze interesse. In zalencentrum de Linde werd een 

voorlichting gegeven over de woningen die Woonservice aangekocht 
had. Men kon zich inschrijven en er werd onder de vele belangstellenden 
geloot. 14 Woningen en ons geluk was nabij, want wij mochten kavel 

127 kopen. Hier twijfelden wij geen moment aan. Na een aantal weken 
klussen konden wij 5-12-2010 onze woning betrekken. Tot op heden 
wonen wij met veel plezier in de wijk Nagtegael. We hebben leuke, 

gezellige, jonge en enthousiaste buren. 
 
Tja, nu iets over ons zelf vertellen….wij 

zijn Bastiaan en Marianne Brockhus. 31 
en 26 jaar oud. We kennen elkaar sinds 
april 2005.  

In November 2012 zijn we getrouwd.  

 
Ik (Marianne) ben geboren in Klarenbeek. Dit is een dorpje vlakbij 
Apeldoorn. In 1998 hebben mijn ouders een boerderij gekocht op 

Vorrelveen en ben ik met mijn broer en twee zusjes naar Beilen verhuisd. 
Alleen mijn jongste zus woont nog thuis op het melkveebedrijf. Ik ben 
sinds januari 2013 werkzaam in het Bethesda ziekenhuis te Hoogeveen als 

endoscopieverpleegkundige. Hiervoor heb ik 2 jaar als verpleegkundige op 
een chirurgie afdeling gewerkt in het Scheperziekenhuis in Emmen. Kort na 
mijn start in Hoogeveen ben ik begonnen met de specialisatie opleiding 

endoscopie, deze rond ik eind deze maand af. Naast werken ben ik graag 
bezig met voetbal en voetballen bij Fitboys. Ik speel als centrale 
middenvelder bij de dames. Een gezellige club waar we nog veel meer meisjes/dames kunnen gebruiken!!  

 
 
Ik (Bastiaan) ben geboren in Hoogeveen. Vervolgens opgegroeid op de Halerbrug (tussen Beilen en 

Hooghalen) en in het buurtschap Brunsting. Samen met mijn ouders en drie jaar jongere broer. Mijn broer 
woont in Groningen en mijn moeder nog in Brunsting. In 2008 is mijn vader overleden op 54 jarige leeftijd. 
 

Ik werk al 7 jaar in de precisielandbouw. Met behulp van GNSS 
(Global Navigation Satellite Systems) help ik agrariërs hun 
productiviteit te verhogen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een 

trekker zelf laten sturen op een centimeter nauwkeurig!  
Na mijn middelbare studie elektrotechniek heb ik aan de CAH 
Dronten Agrotechniek en Management gestudeerd. Sinds 2010 

werk ik als Service & Support medewerker bij Agrometius. Twee 
dagen werk ik op kantoor in Alphen aan den Rijn en de andere 
drie vanuit huis. Naast mijn werk hou ik van volleyballen. Dit doe 
ik al jaren op recreanten niveau in Hijken.  

 
Wij geven de pen graag door aan; 
 

De familie Boer, Bereklauwlaan 18. 
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Beste Mountainbikers van Nagtegael, 

Gaat voor jou de fietstocht te langzaam? En ga jij liever crossen door de bossen?  Haal dan je 

mountainbike uit de schuur en kom eens een rondje mountainbiken met je buurtgenoten! 

We willen je uitnodigen om op zondagochtend 21 

september om 09:30 uur met elkaar een rondje te gaan 

mountainbiken. We hebben een mooie route voor jullie 

uitgezet.  

Deze route fietsen we in kleine groepen onder begeleiding.  

De tocht is geschikt voor mountainbikers van elk niveau, 

dus ook als je niet heel snel bent kun je gewoon mee. 

De route is rond de 30km lang en halverwege hebben we 

een korte stop met wat eten en drinken om je weer op te 

laden voor de laatste kilometers.  

Je kunt je opgeven door een mailtje 

te sturen 

naar activiteiten@nagtegael.net.       

                               We verzamelen 

bij het speeltuintje aan de Saliebrink. 

             Graag tot zondag 21 september! 

*************************************************************************************** 

INGEZONDEN stuk ....... 
 
Tot op het laatst werd/wordt er ´geknutseld´ aan de afwerking van de straatversieringen.  
Het Lanijto festival kan beginnen! 

Graag wil ik nu al mijn bewondering en respect uitspreken voor de leden van het bestuur, de 
activiteitencommissie en veel bewoners van onze wijk ´Nagtegael´. 
Al heel wat van dit soort festiviteiten heb ik elders meegemaakt, voorbereid en mee uitgevoerd 

maar jullie hebben  haast een professionele aanpak. Hulde! 
Uiteraard zijn het ook hier vaak dezelfde mensen die de kar  trekken ondersteund door lang niet alle,  
maar wel veel bewoners. 

 
Wat de jury vanavond en morgen ook beslist, voor mij hebben jullie er voor de wijk de eerste prijs  
mee verdiend. Wat de Kamperfoeliehof betreft: eerste prijs + wimpel! 

Hoe leuk kan het zijn hier te wonen …. 
 
Guda Pars-Koeman         
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Kinderpagina 
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Het Drentse Klavertje 
 

Complete creative workshops 
in sfeervolle ambiance. 
 
Voor info; 
www.hetdrentseklavertje.nl 
 
Aanmeldingen / vragen 
 
tel: 06-36171558 
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Activiteiten in de buurt ........... 

Onze buurt bruist van activiteiten.  

 
Menigeen is bezig met Lanijto, het buurtvolleybal toernooi, regelmatige fietstochten of andere 
activiteiten welke door de zéér actieve activiteiten commissie van onze buurtvereniging wordt 

georganiseerd.  
 

Daarnaast kent onze buurt enkele leuke speelveldjes om 

heerlijk te kunnen voetballen of te klimmen op het 
speelterreintje.  
 

Een van de 
speelterreintjes waar 
kinderen hun energie 

kwijt kunnen raken is oa. 
het speelterreintje aan 

de Saliebrink.  
Dit speelterreintje heeft 
de beschikking over een 

prachtige tafeltennistafel 
en een klimrek.  
 

Aan de Distelbrink een 
heuse kabelbaan. 
 

Daarnaast ziet men 
regelmatig het grote Feyenoord  
en Ajax-spel spelen. De buurt kent twee voetbalveldjes één 

waar tevens volleybal wordt gespeeld. 
  
Met andere woorden, het is voor kinderen genieten in onze buurt.  

  
Activiteiten commissie Nagtegael. 
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Buurtbarbecue / afsluiting Lanijto ......... 
 
Zaterdag, 14 juni, hebben we de jaarlijkse 

buurtbarbecue beleefd. Dit jaar had het een 
extra feestelijke tint, omdat het ook de 
afsluiting van de lanijto was. Na alle 

inspanningen voor de lanijto was het heerlijk 
barbecueën (en drinken). 
Het weer was ons zeer gunstig gezind.  

De catering was erg goed voor elkaar dankzij 
Egbert Jan catering.   Voor de kinderen was er 
een luchtkussen, “het piratenschip” aanwezig. 

Zij hebben zich er ook uitstekend in vermaakt. 
Een lekkere verrassing stond ons nog te 
wachten toen er ijs werd geserveerd. Heerlijk! 

Toen de kinderen uitgesprongen waren, zag je de oudere “kinderen” al met een schuin oog naar 
het springkussen kijken en even later, ja hoor, zijn het net weer kleine kinderen. Ha, ha. 

Grappig is dat de foto hier afgebeeld geplaatst is in het Dagblad van het Noorden! 
Het was al met al weer een zeer gezellige activiteit, dat laat in de avond afgelopen was. 
 

******************************************************************************* 
 

Motortoertocht Nagtegael 2014 
 

In de vroege ochtend van zondag 22 juni 2014 verzamelden zich negen buurtgenoten en hun acht motoren 
aan de Weegbreelaan voor het eerste kopje koffie van de dag. Het was namelijk weer tijd voor de jaarlijkse 

motortoertocht! 

 
Mooi binnendoor reden we via Ommen prachtigkronkelend terug over de IJsseldijk van Deventer naar 

Zwolle. We kunnen terugkijken op een mooie, gezellige dag die gelukkig droog is verlopen! 
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Colofon:              
 
Buurtvereniging              
 „De Nagtegael‟ 
www.nagtegael.net 
 

www.facebook.com/ActiviteitenNagtegael 

 
Contributie:  
€ 20,- per huishouden per jaar. 
Aanmelden en/of opzegging kan 
alleen schriftelijk of per mail bij 
de ledenadministratie. Opzegging 
voor 1 december. 
BankrekeningNL69RABO0373856
601 

KvK-inschrijving: 04073154 
 
Correspondentieadres: 
Tormentillaan 3 Beilen 
 
Bestuur: 
bestuur@nagtegael.net 

 
Interim-voorzitter: 
Jan Stevens 
Zilverschoonlaan 37 
Tel. 523443  
 
 

 
Penningmeester:  
Ronald Hovens 
Kruiskruidlaan 3 
06 39231289  

                     
Secretaris: 
Petra Lankenau 
Tormentillaan 3 
Tel. 541836 of 
06 53 170 466 

 
Ledenadministratie: 
Marga Smid  
Zeepkruidlaan 2 
Tel. 525958 

 
Bestuurslid: 
Jannie Oomkes 
Zilverschoonlaan 41  
Tel. 522800 

 
Bestuurslid: Vacant 
 

Bestuurslid: 
Marten Leistra 
Wilgenroosjelaan 6 
Tel. 565213 
 

 

  
 

 
Activiteitencommissie; 
activiteiten@nagtegael.net  
Heleen Nijhoff  
Arjen Schep 
Gerhard Stegehuis 
Jonathan Hulzebosch 

Wilma Beugel 
Frits Noorman 
 
Platform; Hans Strijker 
Pitruslaan 9 
Tel. 565191 
 
Redactie & Website: 
redactie@nagtegael.net 
Anja Folkers 
Geert Derks 
Pauline Zantinge 
Belinda Stegeman-Diepenbroek 
webmaster@nagtegael.net 
Jan Marcel Lunenborg 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.nagtegael.net/
mailto:activiteiten@nagtegael.net
mailto:redactie@nagtegael.net
mailto:webmaster@nagtegael.net
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ACTIVITEITEN 2014  

   
 

 

Fietsavond, nog 3 avonden Juli / Augustus / September 

 
Wadlopen Juli 

 

Klimpark Kuierpadtien, tieners Augustus / September 

 

Attractiepark Drouwenerzand Augustus / September 

 

Mountainbiketocht September / Oktober 

 

Zeevissen Najaar 

 

Wijn- en Bier proefavond Oktober 

 

Sint Maarten 11 November 

 

Kerstworkshop December 

 
 

Oudejaarsborrel 

 

Carbidschieten 

31 December 

 

 

Sluitingsdatum  voor  kopij  is:  30 augustus 2014. 
 

 

 
 

Graag kopij  
aanleveren 
in Tahoma 11. 

Bvd de redactie.  


