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              Buurtkrant  

“          De “Nagtegael” 

 

                         Maart 2014, 12e jaargang nr. 1 

 

                  In deze buurtkrant o.a.:  

                  *   blz. 5              LANIJTO - Feest! 

                  *   blz.  12/13       Sla die bal!        

                  *   blz.  18            Weet U nog - Wad(t) lopen! 

                  *   blz.  19            Kabeljauw voor jouw! 

                  *   blz.  23            Grijp je kans! 

    

             Kijk om op de hoogte te blijven van nieuwtjes!  

                Facebook 
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Het juiste adres voor al uw bouwwerkzaamheden !!! 
 

 - Nieuwbouw - Onderhoud - Verbouw 

 - Dakkapellen - Dakvensters - Serre’s 
 - Aanbouwen - Stormschades - Carport 
 

 

       
 

 

 
 

 

 
 

  

 

 

 

Contributie 2014                "Buurtvereniging Nagtegael"  

Deze buurtkrant staat weer vol met activiteiten en verrichtingen van de buurtvereniging.  
Om dat alles te bekostigen hebben we uw bijdrage ook dit jaar weer nodig. Via de automatische 
incasso zullen we eind april de contributie innen voor de meeste leden. I.v.m. de overgang naar 

IBAN zijn wij verplicht u het incassant ID nr. te verstrekken.  
Dit ID nr is NL 57 ZZZ 040 731 540 000. Dit nr. zult u terugvinden op uw bankafschrift onder  
de vermelding Contributie BV Nagtegael. 

 

 Heeft u geen machtiging afgegeven? Maak de contributie dan vóór 1 mei over.  

  
De contributie voor 2014 bedraagt net als vorig jaar 20 

euro per huishouden; over te maken op bankrekening 
NL69RABO0373856601, t.n.v. Buurtvereniging De 
Nagtegael.  

 
En wilt u ondertussen toch wel een machtiging voor de 
contributie afgeven (wel zo makkelijk voor u, de kosten en 

voor de penningmeester), dan is dat zo geregeld met een 
emailtje naar bestuur@nagtegael.net . 

mailto:bestuur@nagtegael.net
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  Van de voorzitter 
 
Ik schrijf dit stukje als vervanger van Jan Stevens. Hij is momenteel net 

terug uit het ziekenhuis en is herstellende van een buikoperatie.  
De wond schijnt nog wel te trekken maar door rust te nemen zal hij  
volgens eigen zeggen snel herstellen en weer de oude zijn.  

 
Het jaar 2014 is alweer in volle gang, de eerste twee maanden zijn al 

voorbij. Afgelopen dagen hebben we zelfs al voorzichtig mogen proeven aan het heerlijke 

voorjaarsweer en dat geeft meteen leven in de brouwerij. Spelende kinderen en buren die actief 
zijn in hun tuin.  
Op 17 februari hebben we onze jaarvergadering gehouden in de Raat in Beilen.  

Helaas was de opkomst lager dan voorgaande jaren. De vergadering is vlot verlopen.  
Als bestuur hebben wij een terugblik gegeven op onze bestuurlijke activiteiten.  
De nieuwe penningmeester Carl Damen was ook tevreden over de financiële kant van de 

vereniging. Hij was blij te melden dat de kascontroleurs tevreden waren over de kasboeken. 
 

De activiteitencommissie heeft de aanwezigen verteld over haar activiteiten 
van afgelopen jaar. Daarnaast hebben ze een impressie gegeven van hun 
activiteitenplan en de daarbij behorende begroting. De aanwezige leden 

hebben hun goedkeuring gegeven aan de begroting en het activiteitenplan. 
Het belooft weer een jaar te worden met activiteiten voor jong en oud. Houd 
de buurtkrant en de mail in de gaten.  

 
Tijdens de vergadering Is Carl Damen gekozen als bestuurslid en penningmeester.  
Cindy de Jonge is gekozen als algemeen bestuurslid.  

Het bestuur is weer voltallig en daar zijn we blij mee.  
Tijdens de ledenvergadering was dhr. Geert Derks verhinderd. Het bestuur 
wil hem bedanken voor zijn enthousiaste bijdrage aan de 

activiteitencommissie waar hij bijna twee jaar lang een actieve rol in heeft 
gespeeld. Geert blijft nog wel actief als redactielid van de buurtkrant. 
 

De Lanijto staat voor de deur. Tijdens de ledenvergadering is besloten dat 
wij meedoen. Dat betekent dat wij de straten zullen gaan versieren.  

Er zijn inmiddels een tweetal thema‟s waar een keuze uit gemaakt kan 
worden. Verder op in deze krant kun je hierover meer informatie lezen. 
Nu het weer lekker weer begint te worden zijn er overal weer kinderen aan 

het spelen in de wijk. Voetballen, boom klimmen, verstoppertje en ravotten.  
 
Van verschillende bewoners hebben wij signalen gekregen dat de kinderen met enige regelmaat in 

de hondenpoep terecht komen. Helaas kent onze wijk geen vaste hondenuitlaat plek.  
Mag ik een beroep op u doen namens alle kinderen en bewoners van onze wijk om een schepje  
of een plastic zakje mee te nemen om de poep op te ruimen.  

Laten we er samen voor zorgen dat onze wijk schoon blijft!! 
 
Ik zie jullie graag terug op één de vele activiteiten. 

 
Namens het bestuur  
 

Marten Leistra  
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   Klaverjassen 

 Tussenstand Klaverjassen seizoen 2013 / 2014 
 

Hieronder de tussenstanden van de competitie: 
 

1. Vroukje Stevens 39486  punten 

2. Jan Stevens  37794 

3. Anne Hut  36349 

4. Otte Jelsma  35533 

5. Fokko Doornbos 34148 

6. Rita Jelsma  33903 

7. Trijnie Vierhoven 33847  

8. Hennie Doornbos 33193                                       

9. Frank Smid  32637 

10. Jan Melissen  31565 

11. Paul Pittau  27009 

12. Erwin Beute  22384 

13. Erik Derks  22331 

14. Jan Verdonk  19915 

 
(De 2 schrap partijen zijn hierboven nog niet verwerkt ) 

We hebben nog 2 kaartavonden te gaan; en wel op donderdag 20 maart en 10 april a.s.                                                             
Af en toe komt het voor dat we niet genoeg spelers hebben. Hiervoor hebben we een lijstje met 
invallers die dan een keer willen meespelen. 

Lijkt het u leuk om ook  één of enkele avonden mee te spelen, dan bent u van harte welkom! 
We kaarten bij zorgboerderij „ De Hansehof „, Smalbroek 14; aanvang 20.00 uur. 
 

Rita Jelsma 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

  Jantje Beton 
 

De collecte voor Jantje Beton was ook dit jaar een succes.  
De opbrengst van de collecte 2014 bedroeg € 440,50!  
 

Gelijktijdig met de collecte hebben de leden van bestuur en 
activiteitencommissie een ledenwerfactie gehouden.  
En met succes, want we hebben er een paar nieuwe leden bij.  

 
Hartelijk dank aan alle collectanten voor hun inzet en hartelijk 
dank aan alle gulle gevers. 
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Lanijto         7 t/m 15 Juni 
 
Plannen Lanijto beginnen vorm te krijgen in Nagtegael. 

 
Tijdens de ledenvergadering op 17 februari is besloten dat we als wijk mee gaan doen met        
de Lanijto. De straten worden dan versierd. Er zijn inmiddels een tweetal thema‟s bedacht.  

 
Straten versieren met als thema de gedichten van Roel 
Reijntjes, omdat onze wijk door één van zijn gedichten     

de naam Nagtegael heeft gekregen. Iedere deelnemende 
straat kan bijvoorbeeld worden voorzien van één van zijn 
gedichten. 

 
Het tweede idee is om onze wijk in het thema Films/ 
Flodder/Hollywood te versieren. Iedere straat kan dan zijn 

eigen film uitbeelden. Aan het begin van iedere straat een 
klapbord met de juiste film erop. Een straat in het thema 

van de Oscaruitreiking. In het begin van de wijk wellicht 
levensgrote Hollywoodletters?  
 

In april wordt er een avond georganiseerd waarop we alle 
creatieve geesten uit onze buurt willen oproepen om te 
brainstormen over bovenstaande thema‟s. Aan de hand van 

wat hier uit komt (uitvoerbaarheid) kan een thema gekozen 
worden.  

 

Vervolgens wordt een plan gemaakt om de handige mensen tijdens een paar gezellige 
bijeenkomsten te laten knutselen aan de benodigde rekwisieten. Een creatieve denker hoeft op 
deze manier niet ook noodzakelijkerwijs een doener te worden! 

 
Vervolgens is het handig om vanuit alle straten die worden opgenomen in de lichtroute een 
vertegenwoordiger aan te wijzen die de uitvoering in de straat zelf coördineert. 

 
Bent u ook enthousiast geworden en bent 

u een creatieve geest of bent u handig, 
wilt u straatcoördinator zijn of wilt u 
gewoon graag gezellig met buurtgenoten 

brainstormen en klussen?  
 
U kunt zich dan alvast aanmelden via het  

e-mailadres; bestuur@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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Beste Buurtgenoten, 
  

De winter is nog niet geweest maar het voorjaar komt er alweer aan. Net zoals vorig jaar, willen we de 

activiteit „1 keer in de maand met elkaar fietsen‟ voort zetten. 

 

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. 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, en als het in april al mooi weer is, is onze eerste 

fietsavond op dinsdag 8 april. 

 

 

Je kunt de datum alvast in je agenda zetten: 

- Dinsdag 8 april 

- Dinsdag 13 mei 

- Dinsdag 10 juni 

- Dinsdag 8 juli 

- Dinsdag 12 augustus 

- Dinsdag 9 september 

 

We verzamelen elke keer bij de het speeltuintje van de 

Saliebrink en vertrekken om 19:00 uur. 

 

Graag tot dinsdag 8 april en nieuwe fietsroutes  

zien we graag.  

 

Groeten, 

 

Jan Kuik - 06 515 54 515 

en Heleen Nijhoff 

 

Namens de activiteiten commissie. 
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Schaatsen bij de Bonte Wever 
 
Op zaterdag 15 februari was het weer tijd voor het jaarlijkse schaatsuitje bij de Bonte Wever in Assen. 

Nadat we op de vaste plek aan de Saliebrink verzameld hadden reden we met een flinke groep van  
ruim 20 schaatsers naar de ijsbaan. 
 

Vol goede moed bonden we de ijzers onder en 
begonnen we aan onze eerste rondjes. Helaas 
was echter vrijwel meteen al een van onze 
schaatsers geblesseerd; na een 

uitwijkmanoeuvre kwam hij ten val.  
Naar later bleek was een gebroken heup  
het resultaat.  

 
Uiteraard vinden we dit heel jammer en we 
wensen je dan ook nogmaals veel beterschap en 

hopen dat de fruitmand je gauw weer op de 
been brengt.  
 

Naast het schaatsplezier dat we uiteraard ook 
zeker hebben gehad was dit helaas niet de enige 
kwetsuur, want een val van een van de 

aanwezige meiden leidde tot een twijgbreukje in de pols.  
 
Vanaf deze plek ook van harte beterschap gewenst: dat ook jij maar snel mag herstellen! 

 
Tussen het schaatsen door zagen we op de live streams op onze telefoons nog hoe Koen Verweij op drie 
duizendsten naast het goud greep op de 1500 meter. Uiteraard was na het schaatsen de eetlust gewekt en 

hebben we patat gegeten met kroket of frikadel. Rond half zes waren we moe maar voldaan terug op 
Nagtegael. Hopelijk hebben we volgend jaar net zoveel plezier, maar dan uiteraard zonder blessures. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 

Verslag carbid schieten op oudejaarsdag 2013 

 

Evenals vorig jaar, werd het jaar 2013 ook weer goed “uitgeknald” in de Nagtegael. 
 

Met name te danken aan het succes van vorig jaar, was het dit jaar met de melkbussen super geregeld.    

Er waren op een gegeven moment 13 bussen gestationeerd!!! 

 

Een belangrijke factor voor het slagen van dit evenement op 

de dag zelf is natuurlijk het  weer. Vriest het hard, of hebben 

we te maken met harde wind en regen. We hadden een 

mooie droge dag en een goede temperatuur voor de tijd van 

het jaar. 

De tent was snel opgezet en de overige spullen werden 

geïnstalleerd. Om 14.00 uur kon het feest beginnen.           

Op dat moment waren we er ook klaar voor. Veel mensen 

hebben “de tent”  bezocht en een drankje of hapje genuttigd.           

 

De erwtensoep, warme rookworst, warme 

chocomelk, glühwein en overige drankjes 

werden goed genuttigd. (De warme 

producten moesten regelmatig aangevuld 

worden!!). Al deze hapjes en drankjes 

werden kosteloos aangeboden door onze 

buurtvereniging om zo het jaar af te sluiten.  

 

De mensen uit de buurt die niet aanwezig 

waren, hebben het in ieder geval wel kunnen 

horen, de “carbid schutters” hebben hun best 

gedaan om de buurt mee te laten genieten. 

Rond 16.30 uur zijn we gestopt met het carbid schieten. 

Als buurtvereniging mag dan ook gezegd worden dat we het jaar 2013 knallend hebben afgesloten. 

De activiteitencommissie kijkt ook na dit laatste evenement       

van 2013 terug op een zeer geslaagd activiteitenjaar!! 

 

De activiteitencommissie. 
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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: 

 
   
 

 
 
 
 

      
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
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. 

 

mailto:info@klik-kindercoaching.nl
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Uitnodiging Voorjaarsworkshop 

Het is inmiddels een trouwe traditie, om een bloemenworkshop te organiseren.                  

En omdat er elke keer weer voldoende animo is, willen we dit, 
dit jaar ook weer organiseren. 

Mirjam Niehuis wil ons weer helpen met een mooi stuk, heb je 
ideeën of wensen? Mail dan even naar 
activiteiten@nagtegael.net, dan kunnen we hier rekening mee 

houden. 

Dit voorjaar is het op dinsdagavond 27 mei                               
of woensdagavond 28 mei. 

Het is in De Hanse Hof, Smalbroek 13 hier kunnen we vanaf 
19.30 uur terecht zodat we om 20.00 uur van start gaan. 

Het is handig als je het volgende meeneemt:                                                                   
* Een schaar                                                                                                                                 

* Een mesje                                                                                                                                      
* Een draadtang                                                                                                                           
* Een snoeischaar 

De kosten voor deze avond zijn € 10,- per persoon. De rest wordt door de buurtvereniging 
betaald. Het aantal plaatsen op deze avond is beperkt dus vol is vol. En graag zelf 

vervanging regelen als je niet meer kunt.  

Aanmelden kan t/m zondag 11 mei middels het onderstaande formulier. Bij opgave dient     

tevens het inschrijfgeld te worden voldaan en kun je inleveren bij; 

Heleen Nijhoff aan Ganzerikhof 4 (vooraan in onze wijk). 

We hopen er met elkaar weer een gezellige avond van te maken. 

De activiteitencommissie. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ik doe mee aan de voorjaarsworkshop op dd …..   mei. 

Ik heb mijn inschrijfgeld bijgesloten (€ 10,-- per deelnemer) 

 

Naam:................................................................................................................... 

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

Tel.nummer:.......................................................................................................... 

E-mailadres:…………....………………………………………………………………. 
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BUURTVOLLEYBALTOERNOOI 2013 
 
 

 
 

 
Maandag 2 juni 2014 is het weer zover.      

Dan gaat het jaarlijkse buurtvolleybaltoernooi 
van start. Onze buurtvereniging doet hier sinds 

een aantal jaren enthousiast aan mee.  

Vorig jaar met 8 teams. 
Aangezien er altijd wel een aantal finaleplaatsen 

in de wacht worden gesleept, hebben we 

inmiddels de reputatie dat er met ons terdege 
rekening moet worden gehouden! Een 1e plaats 

werd vorig jaar gehaald door jeugd 2.           

Ook mini-2, de heren, dames en 35+ zaten      
in de kruisfinale. 

Kortom, het toernooi is een groot succes maar 

daarnaast ook heel gezellig. 
Natuurlijk willen we dit jaar ook weer meedoen! 

 
 
Het toernooi wordt gehouden van 2 t/m 4 juni 2014 op het sportveld van Vitesse 

(naast de Drenthehal). Iedereen vanaf groep 5 mag meedoen.  
De categorieën zijn:  

 Mini‟s  (groep 5 en 6) 

 Maxi‟s (groep 7 en 8) 
 Jeugd 

 Dames 
 Heren 

 35+ 
 

TRAININGEN  
Uiteraard moet er weer flink geoefend worden.  
Komend jaar zullen de regels mbt de mini‟s aangepast worden aan de Nevobo-regels. 

We gaan m.i.v. 2 mei op de dinsdag- en vrijdagavond trainen op het sportveld aan de Braamlaan.  
De trainingstijden zijn als volgt: 

 Mini‟s / maxi‟s  - 18.30 uur – 19.15 uur 

 Jeugd - 19.15 uur – 20.00 uur 

 Senioren  - 20.00 uur – 21.00 uur 
 

De trainingen zullen worden verzorgd door Simone Mulder, Cynthia Bosman, Jack de Jonge en Marry 

Nederhoed-Hepping. Mocht er nog iemand zijn die ook wel wil helpen bij de mini‟s en maxi‟s dan horen we 
dat graag!  
 

COACHES GEZOCHT 
De mini‟s en maxi‟s hebben tijdens het toernooi een coach nodig die hen ondersteunt, aanmoedigt en zorgt 
dat zij op tijd op het juiste veld staan. Wil jij hun coach zijn? Geeft dit dan aan op het 

aanmeldingsformulier dat hieronder is bijgevoegd of via  genoemde e-mailadressen. 
 
Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met Heleen Nijhoff of Marry Nederhoed-Hepping via         

e-mail: heleennijhoff@hotmail.com of activiteiten@nagtegael.net; mj.nederhoedhepping@home.nl 



13 

 

AANMELDEN 
 

Aanmelden is gratis. Tijdens het toernooi wordt er door de buurtvereniging voor koffie/thee en limonade 

gezorgd. Als je mee wilt doen geef je dan op UITERLIJK 17 APRIL 2014 via bijgevoegd 
aanmeldingsformulier, zodat wij het aantal groepen kunnen doorgeven. Kijk goed in je agenda want als de 
wedstrijdschema‟s eenmaal gemaakt zijn, rekenen we ook op je. Kun je één avond niet, dan kunnen we 

meestal wel een wissel regelen. Het formulier kan gemaild worden naar activiteiten@nagtegael.net of 
inleveren bij Marry Nederhoed-Hepping, Zilverschoonlaan 11. 
  

 
AANMELDINGSFORMULIER BUURTVOLLEYBALTOERNOOI 2014 
Naam:  ................................................................................................................................ 
Adres: .................................................................................................................................. 

Telefoonnummer: ..…………………………………………………………………………………………………………… 
Email: (noodzakelijk i.v.m. communicatie)  .………………………………………………………………………… 
Geboortedatum (ivm. teamindeling) ………………………………………………………………………………….. 

Groep/klas: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lid van volleybalvereniging:   0 JA               0 NEE  

Wil wel coach zijn bij Mini‟s/Maxi‟s/Jeugd:    0 JA, bij de ……………………………… 0 NEE 
 
 

AANMELDINGSFORMULIER BUURTVOLLEYBALTOERNOOI 2014 
Naam:  ................................................................................................................................ 
Adres: .................................................................................................................................. 

Telefoonnummer: ..…………………………………………………………………………………………………………… 
Email: (noodzakelijk i.v.m. communicatie)  .………………………………………………………………………… 
Geboortedatum (ivm. teamindeling) ………………………………………………………………………………….. 

Groep/klas: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lid van volleybalvereniging:   0 JA               0 NEE  

Wil wel coach zijn bij Mini‟s/Maxi‟s/Jeugd:    0 JA, bij de ……………………………… 0 NEE 
 
 

 
      

     

 

                                                                                            

 

 

 

                                                                                                                                                              

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Vorig jaar is onze wijk voorzien van glasvezel! 
Hierdoor hebben veel leden hun email adres veranderd.  
 
NIEUW EMAIL ADRES? 
 
Stuur een mail naar: bestuur@nagtegael.net   
 

mailto:bestuur@nagtegael.net
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Het Drentse Klavertje 
 

Complete creatieve workshops 
in sfeervolle ambiance. 
 
Voor info; 
www.hetdrentseklavertje.nl 
 
Aanmeldingen / vragen 
 
tel: 06-36171558 
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PASEN 2014 
 

Jaaa!! Het is weer bijna tijd om de eieren te zoeken die de Paashaas ook dit jaar, 
weer heeft verstopt! 

 
Vooraf gaan we in 2 groepen een leuke activiteit doen, de 2 t/m 4 jarigen (kuikens) gaan naar  
de Hansehof, waar Patricia Wentzel van de Muzetuin hun muzikaal vermaakt.  

De kinderen van 5 t/m 12 jaar (konijnen) worden in de wijk vermaakt. 
Ze gaan onderweg o.a. nog iets heel lekkers zelf maken. 
Hierna gaan de kuikens in de speeltuin aan de Saliebrink eieren zoeken en de konijnen mogen in 

het bosje tussen de Tormentillaan en de Klaprooslaan hun geluk beproeven. 
 
Alle gevonden eieren worden weer ingezameld en eerlijk verdeeld onder alle kinderen. 

Maarrrrr….. alleen de gelukkigen die HET GOUDEN EI weten te vinden, krijgen een leuke prijs! 
Er zijn er 2 verstopt: 1 in het bosje en 1 in de speeltuin. 
 

De ochtend begint om 9.20 uur, op 2e Paasdag (21 april).  
We verzamelen bij de tafeltennistafel op de Saliebrink. 
 

Neem een handig tasje mee om de paaseieren in te stoppen en vergeet bij nat weer je 
regenlaarzen niet! 
 

Deelname is gratis voor iedereen! 
 

Doe je ook mee? Geef je dan op vóór 14 april! Lever onderstaand strookje in bij Ganzerikhof 4  
of via activiteiten@nagtegael.net. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Ja! Ik doe ook mee met de speurtocht en het zoeken naar de eieren: 

Mijn naam is: …………………………………………….………………………………… Ik ben …. jaar. 
Mijn naam is: …………………………………………….………………………………… Ik ben .... jaar. 
Mijn naam is: …………………………………………….………………………………… Ik ben .... jaar. 

Mijn naam is: ……………………….…………………………………..……………….… Ik ben …. jaar. 
 
Mijn adres is: …………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer(s) van mijn ouders:  
………….…………………………………………………………………………………… 
E-mailadres van mijn ouders: 

.…………………………………………………..@..................................................... 
 

Wie van de ouders of oudere kinderen willen ons een handje helpen? 
 Ja, ik wil helpen met voorbereidingen van de speurtocht. 
  

 Ja, ik wil helpen met het verstoppen van de eieren. 
  
 Ja, ik wil ook helpen met andere voorbereidingen binnen de activiteitencommissie. 

 
Mijn naam is: ………………………………………………………………………………………………………… 
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Wie schrijft die blijft ............. 
Beste buren, 
 

Van Jeroen en Belinda Stegeman hebben wij de pen gekregen. Wij zijn Arjen en Judith Schep en wonen 
samen met onze dochter Hannah in een van de hofwoningen aan de Weegbreelaan. Arjen is 31 jaar oud 
en geboren in Almelo.  

 
Toen hij vier jaar oud was, is hij 
verhuisd naar Westerbork en na een 

studietijd in Dronten en Groningen is hij 
uiteindelijk in Beilen beland. Hij werkt in 
Zwiggelte als zelfstandig ondernemer in 

de landbouwmechanisatie.  
 
Judith is 29 jaar en geboren in ‟s-Hertogenbosch. Na het afronden 

van de studie in Nijmegen is ze met Arjen naar Beilen verhuisd.  
Judith werkt als orthopedagoog bij het Regionaal 
Instituut voor Dyslexie in Assen.  
 

We zijn in oktober 2008 in Beilen komen wonen en wonen met veel plezier in onze leuke 
buurt. Ruim anderhalf jaar geleden is ons dochtertje geboren. Hannah gaat een aantal 
dagen per week naar kinderdagverblijf de Iemenheuv, waar ze het erg naar haar zin 

heeft. Komende zomer verwachten we ons tweede kindje.  
 
We geven de pen door aan Bastiaan en Marianne Brockhus. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
Beste buurtgenoten, 
 
Op zondagmiddag 9 maart zijn we met een klein clubje naar de Tamboer in 
Hoogeveen geweest. Hier hebben we de voorstelling „Afblijven‟ gezien. In de 
musical speelden ze de strijd om te kiezen voor je vrienden of gaan voor de 

danswereld, bekendheid en drugs! 
 
Jammer genoeg was er maar een klein groepje belangstellenden, dus voor een 

volgende keer toch maar iets anders bedenken.  
Misschien een keer laser gamen?  

 

En als jij een ander idee hebt, 
mail het dan naar 
activiteiten@nagtegael.net. 

 
Wij hebben gelukkig wel een 
geslaagde, gezellige en leerzame  

middag gehad! 
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Beste motorrijders van de Nagtegael, 
 
 

Op zondag 22 juni a.s. is het weer zover! Dan is de jaarlijkse motortoertocht van onze buurtvereniging. 
De route is net als bij voorgaande edities nog een verrassing. Maar zoals jullie inmiddels gewend zijn doen 
we ons best een mooie gevarieerde route samen te stellen, met genoeg natuur, dorpjes en vooral mooie 

bochten natuurlijk. We maken drie stops: ‟s ochtends voor een kop koffie of thee, tussen de middag voor 
de lunch en in de loop van de middag nog eentje. 
 
Dus haal je stalen ros uit de schuur en meld je aan! 

 
We verzamelen om 8.30 bij Gerhard Stegehuis thuis (Weegbreelaan 
18)  

en na een kop koffie of thee vertrekken we rond 9.00 uur.  
Deelname is gratis (inclusief koffiestop, lunch voor eigen rekening).  
We proberen rond 17.30 uur terug te zijn in de wijk. 

 
Duorijders zijn natuurlijk ook van harte welkom! 
 

Net als de vorige jaren geldt dat het bij te slecht weer niet doorgaat: 
het moet wel leuk blijven immers (check daarom 's ochtends je mail 
nog even!). 

 

 
Ga je mee? Stuur dan even een mailtje naar 

activiteiten@nagtegael.net of doe onderstaand strookje 
ingevuld in de brievenbus aan de Weegbreelaan 18. 
 

We horen graag van je! 
 
 

 

Aanmelding motortoertocht Nagtegael 22 juni 2014 
 
Naam/namen  ……………………………………………………………………………………………………. 
 

Adres   ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………………………. 

 
E-mail   ……………………………………………………………………………………………………. 
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Wij gaan weer ZEEVISSEN  op zaterdag 3 mei 
 
Het is onze bedoeling dat wij zaterdag 3 mei wederom gaan 

zeevissen, nu niet vanaf Den Helder, maar vanaf Lauwersoog. 
 
Er is in het voorjaar een mogelijkheid om op kabeljauw te 

vissen. Heerlijke kabeljauw voor straks op de barbecue of gaat 
u de eigen gevangen kabeljauw liever zelf roken? 
 

Alvast leuke recepten willen zien, kijk dan bijvoorbeeld eens op 
www.bbq-recepten.nl/vis-recepten/kabeljauw-van-de-barbecue   
 

Wij dienen ‟s morgen om 07.00 uur aanwezig te zijn in 

Lauwersoog waar wij met ms. “Dageraad” de Noordzee op 
gaan. Zie voor meer informatie hun website 
www.dageraad.org of Facebook site.  
 
De kosten bedragen per persoon € 30,-- 
p/persoon.https://www.facebook.com/pages/Sportvisserij-

Dageraad/233125100042147?fref=ts  
 
Ga je mee op zaterdag 3 mei? Wij vertrekken om 05.45 

uur vanaf de verzamelplaats aan de Saliebrink. 
 
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen, zullen we per auto gaan en de benzinekosten delen door het 

aantal personen welke meegaan. 
 
Ga jij ook mee? geef je dan op, door een mailtje te sturen naar: activiteiten@nagtegael.net 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Gebakken kabeljauw met noedels en prei 
4 personen 

Voorbereiden 20 min. 
Bereiding 20 min. 
Ingrediënten 

 400 g kabeljauwfilet, in 4 gelijke stukken  
 1 eetlepel viskruiden 
 75 g bloem 
 3 eetlepels olie om in te bakken 
 500 g prei, in ringen 
 125 g Boursin Cuisine Curry 
 300 g noedels 

Bereiden 
Verwarm de oven voor op 125 °C. Dep de visfilets droog en wrijf ze in met viskruiden en wat zout.        
Zeef de bloem in een diep bord en wentel de visfilets hierdoor zodat ze helemaal met bloem bedekt zijn. 

Verhit een ruime koekenpan met olie en bak hierin de visfilets per 2 tegelijk goudbruin en gaar in 5 
minuten. Houd de gebakken vis op een schaal in de oven warm. 
Roerbak de prei al omscheppend in 8 minuten beetgaar in de achtergebleven olie. 

Kook intussen de noedels volgens de bereidingswijze op de verpakking. Smelt daarna de Boursin Cuisine 
Curry door de noedels. Serveer de vis met de noedels en de prei. 
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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 wadloopgids, naar Schiermonnikoog. De tocht voert 

grotendeels over een redelijk harde ondergrond waardoor deze wadlooptocht 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 wadloopovertocht 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  
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Waddeneiland
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Bezoek Euroborg… 

 
Zoals gemeld op de activiteitenkalender, zijn we van plan om, net als vorig jaar, een bezoek te brengen 
aan het voetbalstadion van FC Groningen. 
Vorig jaar hebben buurtgenoten het stadion van de FC kunnen bekijken. 

 
Toen werd er geopperd dat het wel heel mooi zou zijn om 
eens een wedstrijd te kunnen bekijken en vooral de sfeer te 
proeven van het hele gebeuren. 

In navolging hierop, zijn we aan het uitzoeken wat de 
mogelijkheden hiervoor zijn. Er is zelfs de mogelijkheid een 
bus te laten komen, zodat we met z‟n allen in de wijk in 

kunnen stappen. 
 
Zoals gezegd, we zijn het nog aan het uitzoeken.  

Via de mail word je op de hoogte gehouden. 
 
De activiteitencommissie. 

_____________________________________________________________________________________ 
 

BBQ in combinatie met ... LANIJTO 
 
 
Over de Lanijto is al geschreven in de krant. Hier gaan we mee aan de slag. 

Het lijkt ons een goed plan om na alle inspanningen die we geleverd hebben, 
in deze feestweek, een BBQ te organiseren voor de buurtvereniging. 
 

Jullie worden via de mail op de hoogte gehouden over datum, tijd en  
verdere informatie hierover. 
 

De activiteitencommissie. 

 
 

   Voor bij de bbq een Feta salade...... 
100 gram feta zakje rucola en/of veldsla 

Evt. meer kaas walnoten 

rode ui honing 

balsamico azijn peper en zout 

mosterd extra viergeolijfolie 

Dit bbq recept voor geitenkaassalade begint met het maken van deze o zo belangrijke dressing. Neem voor 

de dressing een diepe kom en doe hier vier eetlepels extra vierge olijfolie in. Voeg een eetlepel balsamico 
azijn toe en maal er dan wat verse peper en zout bij. Doe een flinke eetlepel honing en een flinke theelepel 
mosterd bij de dressing en roer de ingrediënten dan door elkaar. Maak de dressing eventueel extra op 

smaak met peper en zout. 
Neem nu een diepe kom en doe hier de schoongemaakte en uitgespoelde veldsla en rucola in. Leg nu de 
walnoten in een theedoek, vouw deze dubbel en sla er met de deegroller een paar keer flink op. Doe nu de 

kleine stukjes walnoot bij de salade. Maak de kleine rode ui fijn en snipper hem, doe de rode ui over de 
salade. Brokkel tenslotte de feta over de salade en roer de salade ingrediënten goed door.  
Schenk nu de dressing over de geitenkaas salade. 

De milde smaak van de kaas gaat prima samen met wat pittigere soorten vlees of vis van de bbq. 
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   Kinderpagina ............... 
         Knip de kip uit en kleur deze mooi. Smeer de ene kant van de kip in bij de onderkant, de kop en de 

veren en plak de andere kant erop. Wacht even tot alles goed droog is en maak de opening midden 
iets wijder, zodat er een paasei in past. Veel knutselplezier! 

    

Paashaantjes 

 

Ingredienten voor 6 haantjes: 
 1 pak broodmix voor witbrood (Koopmans) 
 Een paar krenten of rozijnen 

 1 losgeklopt ei 
 4 eetlepels bloem om mee te bestrooien 

Materialen: Schaar 

          Bakplaat 

Bereiding: 
Maak het deeg in een ruime kom volgens de aanwijzing op de verpakking van het broodmix en laat het 

afgedekt met een doek op een warme plaats rijzen totdat het 2 keer zoveel is geworden. 
Kneed het even door elkaar en verdeel het deeg in 8 gelijkt stukken, bestrooi de stukken met bloem en 
maak er nu ronde bollen van. Leg de bollen op het werkvlak afgedekt met een doek. 

Druk de bolletjes stuk voor stuk plat en rol ze tot een puntbroodje. Maak van het deeg een V-vorm door je 
vinger in het midden van het broodje te houden en de uiteinden omhoog te buigen. Rol nu het broodje plat 
in de vorm van een haantje. Van een krent of rozijn maak je een oog en met een schaar kun je het deeg 
inknippen voor de hanenkam, snavel en staart.  

Leg de haantjes op de bakplaat en bestrijk deze met het losgeklopte ei. Even laten rusten.  
Dan kun je de haantjes afbakken in een voorverwarmde oven op 240 graden C. In ca. 10 minuten tot ze 
gaar zijn en goudbruin. Kijk af en toe even of ze niet te hard gaan. Bestrooi voor het bakken de helft  

van de haantjes met wat paneermeel. Eet smakelijk! 
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Kleurplaat ................. 
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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. 
Bankrekening: 37.38.56.601 
KvK-inschrijving: 04073154 
 
Correspondentieadres: 
Tormentillaan 3 Beilen 
 
Bestuur: 
bestuur@nagtegael.net 

 
Voorzitter: 
Jan Stevens 
Zilverschoonlaan 37 
Tel. 523443  
 
 

 
Penningmeester:  
Carl Damen 
Zilverschoonlaan 29           
Tel. 543301 of 
06 24924178 
                     
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:  
Cindy de Jong 
Klaprooslaan 16 
 

Bestuurslid: 
Marten Leistra 
Wilgenroosjelaan 6 
Tel. 565213 
 

 

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

Wilma Beugel 
Frits Noorman 
 
 
Redactie & Website: 
redactie@nagtegael.net 
Arend Muggen 
Anja Folkers 
Geert Derks 
Pauline Zantinge 
 

 
 
 
 
 
 
 

    Redactielid gevraagd! 
 
Onze buurtvereniging is op zoek naar een redactielid. 
Arend bedankt! Voor je inzet van de afgelopen jaren. 

De buurtkrant komt 4 keer in het jaar uit en we komen  
2 avonden samen per periode (8x p.j) 
Ben je goed met Word neem dan contact op met: 

redactie@nagtegael.net 

 

Automatische machtiging (s.v.p. invullen en ondertekenen). 

 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Buurtvereniging        
„De Nagtegael‟, om van onderstaand bank- of gironummer jaarlijks het contributiebedrag    

af te schrijven. 
 
Voorletter(s):        Tussenvoegsel(s):                   Naam: 

 
Bank- of girorekeningnummer:        

   
 

Datum:    Handtekening: 

  

 

 
 

N L                 

 Grijp je kans! 
 

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

 

 

Klaverjastoernooi 

 

Hele jaar 

 
Voetbalwedstrijd Euroborg  Data volgt! 

 
Zeevissen 3 Mei 

 

 

Paasviering 2e Paasdag 21 april 

 

 

Voorjaarsworkshop 27 of 28 mei 

 

 
BBQ i.c.m. LANIJTO 7 t/m 15 Juni 

 

Motortoertocht 22 Juni 

 

Buurtenvolleybaltoernooi 2 t/m 4 Juni 

 

Fietsavond, 6 avonden April / September 

2e dinsdag v/d maand 

 
Wadlopen 5 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 

 

Oproep van de redactie om:  Kopij aan te leveren in Tahoma 11. 
         Namens de redactie bedankt! 
 
Sluitingsdatum  voor  kopij  is:   

  Zaterdag 31 mei 2014! 


