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             Buurtkrant  

          De “Nagtegael” 

 

              MAART 2015, 13e jaargang nr. 1 

 

                  In deze buurtkrant o.a.:  

                  *   blz.  7/8          Wonen in een veilige wijk, houden zo!         

                  *   blz.  9 t/m 12  Veranderingen in de wijk! 

                  *   blz.  16/17       Hoe sportief is Nagtegael!      

                  *   blz.  26 t/m 29 Druk met Pasen of ….. jam maken! 

                  *   blz.  32            Even de agenda erbij! 

 

                  Kijk op Facebook om op de hoogte te blijven van nieuwtjes!  

                       www.facebook.com/ActiviteitenNagtegael 

 

                                                                                                

 

                                                 Fijne Paasdagen 

 

      

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&
http://www.facebook.com/ActiviteitenNagtegael
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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. 
 

 

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
http://www.dehansehof.nl/


3 

 

Van de voorzitter  
 
Zittend achter het beeldscherm van mijn computer zit ik te bedenken hoe ik mijn eerste 
voorwoord zal beginnen. Tijdens de ledenvergadering heb ik de voorzittershamer van Jan 
Stevens overgenomen. Zoals jullie weten is Jan begonnen als interim voorzitter en dat is 
inmiddels al weer drie jaar gelden. De tijd gaat snel, als je bedenkt wat we de afgelopen jaren 
allemaal hebben gedaan. Als je afscheid neemt van een actief bestuurslid dan merk je pas wat 
iemand achter de schermen betekende voor de buurtvereniging. Het afgelopen jaar heeft Jan 
veel contact gehad met de Gemeente over de speelvoorziening in onze wijk. Door de collectes 
van Jantje Beton wilden we, als buurtvereniging, in aanvullend speelmateriaal investeren. Dit 
liep vertraging op omdat de huidige voorzieningen aan vervanging toe waren. Tijdens de 
laatste ledenvergadering wist Jan te vertellen dat, zodra het weer het zou toelaten, de nieuwe 
speelvoorziening worden geplaatst. Inmiddels zijn de meeste voorzieningen geplaatst en daar 
zijn we blij mee. Dit is maar één van de vele voorbeelden waar Jan veel tijd in heeft gestoken 
als bestuurslid. Jan en Froukje Stevens gaan verhuizen naar een appartement in hartje Beilen. 
Vanwege gezondheidsproblemen hebben ze gekozen voor het gemak en comfort van een 
appartement. Ik wil Jan hartelijk bedanken voor zijn werk als voorzitter en andere 
inspanningen voor onze wijk Nagtegael. Ik wens Jan en Froukje veel 
woonplezier in hun nieuwe woning en een goede gezondheid toe. 
Het jaar 2015 is al weer in volle gang, de eerste twee maanden zijn 
alweer voorbij.  
 
Op 9 februari hebben we onze jaarvergadering gehouden in de Raat in 
Beilen. Er was een mooie opkomst en de aanwezige leden lieten 
middels applaus merken dat ze tevreden zijn over de activiteiten van 
de activiteiten commissie en het bestuur. De verkiesbare bestuursleden 
zijn herkozen en Ronald Hovens is geïnstalleerd als penningmeester. Met elkaar hebben we 
nog even teruggeblikt op het afgelopen jaar waarin we volleybalkampioenen kenden en een 

Lanijto commissie die de hele wijk in beweging wist te brengen.  
 
Ook het komende jaar wordt weer met activiteiten voor jong en oud. 
Hou de buurtkrant en de mail in de gaten.  
Nu het weer lekker weer begint te worden zijn er overal weer 
kinderen aan het spelen in de wijk. Voetballen, boomklimmen, 
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 
plasticzakje 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  

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=schoon+leefbaar&source=images&cd=&cad=rja&docid=W0Mrwmw2HqADFM&tbnid=FkKpa0jUVUajuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.between-us.nl/ondernemen/5/96/99.htm&ei=z1E2UfGnA-uS0QXr0oCQCw&bvm=bv.43148975,d.ZWU&psig=AFQjCNFljyRXbcgWKv0QX6aSVI4icWlIsQ&ust=1362600732814585
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=bedankt&source=images&cd=&cad=rja&docid=yxeaXrfTRiahvM&tbnid=_J2MOSlibA80yM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.weustenrade.nl/page87.php&ei=R1Q2UeTeMKqu0QWfvYGAAg&bvm=bv.43148975,d.ZWU&psig=AFQjCNFxGB0FQFHsfDRRPClnjArOr6XgiQ&ust=1362601143879634
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.schilberg.nl/alv/2007/voorzittershamerkl.jpg&imgrefurl=http://www.schilberg.nl/alv-en-feest-2007.htm&h=165&w=174&tbnid=wReJCT8YDOB65M:&zoom=1&docid=awlJg9bCe3aOPM&ei=75H8VPmmCobN7QbYu4EQ&tbm=isch&ved=0CFYQMygXMBc
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Verslag ledenvergadering Buurtvereniging        
“De Nagtegael” 9 februari 2015 

1. Opening 

Jan Stevens opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij be-
dankt alle vrijwilligers, die het afgelopen jaar door hun inzet mogelijk hebben gemaakt. 
 
De presentielijst gaat rond met het verzoek aan de aanwezigen hun naam in te vullen. (er 
staan 21 namen op de lijst, dat is incl. bestuur) 
Er zijn 2 afmeldingen voor de vergadering: 

 Guda Pars/Koeman 

 Frits Noorman 

 
2. Agenda 

Marten Leistra heeft de agenda met passende plaatjes en foto’s in een PowerPoint presentatie 
verwerkt, die achter het bestuur op een scherm geprojecteerd wordt. 
 
3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen stukken binnen gekomen. 
 
4. Notulen van de vorige vergadering, dd. 17 februari 2014 

Het verslag ligt op tafel. Er zijn geen opmerkingen of wijzigingen en hiermee zijn de notulen 
vastgelegd. 
 
5. Penningmeester en Kascommissie 

Ronald Hovens heeft de functie van penningmeester overgenomen van Carl Damen, die om 
privé redenen afgetreden is. Het financiële verslag ligt ter inzage op tafel. Het was wederom 
een positief jaar. De inkomsten zijn door een verhoging van het aantal leden (van 218 naar 
233) gestegen. Ook is er geld overgehouden doordat er minder opkomst was dan gepland bij 
de activiteiten. De Lanijto is eveneens met een positief saldo afgesloten doordat men hiervoor 
gecollecteerd heeft, prijzengeld heeft ontvangen en enkele artikelen kon verkopen. 
Hierdoor is er al een positief saldo voor de volgende Lanijto gereserveerd en besloten, de re-
servering per lid per jaar te verlagen naar € 2,--. 
 
De kascommissie, bestaande uit Frank Smid en Ebelejan v.d. Laan heeft geen ongeregeldhe-
den kunnen vaststellen en verleend de penningmeester decharge. 
Frank Smid heeft voor de tweede keer achter elkaar de kas gecontroleerd en zal aftreden. 
Ebelejan v.d. Laan zal de kas in 2015 controleren. Carl Damen meldt zich als tweede lid van 
de kascommissie aan. 
 
De begroting voor 2015 heeft, zoals gewenst, een klein negatief resultaat. De begroting voor 
2015 wordt door de ledenvergadering vastgesteld.  
 
6. Samenstelling bestuur 

Jan Stevens treedt af. Hij zal in maart 2015 verhuizen en onze wijk verlaten. De bestuursleden 
Jannie Oomkes, Marga Smid, Marten Leistra en Petra Lankenau  zijn aftredend en stellen zich 
herkiesbaar voor een periode van drie jaar. De leden stemmen hiermee in.  
Marten Leistra wordt aangesteld als voorzitter door de vergadering. 
Ronald Hovens treedt aan tot het bestuur als penningmeester.  
Cindy de Jonge is om gezondheidsredenen afgetreden.  
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Nieuwe leden voor het bestuur zijn van harte welkom. Voelt u er iets voor om ons team te 
versterken, neem dan gerust contact op.  
 
7. Verslag 2014 en plannen en ideeën bestuur en activiteiten 2015 

Op het scherm verschijnen foto’s van diverse activiteiten.  
Succesnummers waren de wijn- en bierproeverij in de Cerck, het mountainbiken, de work-
shops en het klaverjassen. Voor de laatst genoemde activiteiten wordt gebruik gemaakt van 
de ruimte van de Hansehof. Helaas is de grote ruimte nog niet gereed. 
De fietstochten op dinsdagavond konden vaak door slecht weer niet doorgaan. Het wadlopen 
vond wegen te weinig belangstelling geen doorgang.  
De Lanijto was het grootste gebeuren afgelopen jaar. De organisatie was uitstekend, men 
koos een thema en dit werd met beeld en geluid tentoongesteld. De eerste prijs was dan ook 
verdiend.  
Heleen Nijhoff van de activiteitencommissie legt uit, dat de bekende activiteiten ook in 2015 
op het programma staan, maar men ook met nieuwe activiteiten komt. Het blijft puzzelen wat 
aanslaat bij de bewoners van onze wijk en men komt met nieuwe ideeën. 
 
Om meer bewoners te enthousiasmeren wil het bestuur graag naar een contactpersoon per 
straat. Tijdens de Lanijto zijn er al bewoners ontzettend actief geweest en hebben als con-
tactpersoon gefungeerd. Deze ambassadeurs willen bestuur en activiteitencommissie benade-
ren om te kijken of we nog meer deelnemers voor onze activiteiten kunnen winnen. 
 
8. Rondvraag 

Klaasje Hut merkt op, dat de schaatstocht, die dit jaar al plaats heeft gevonden, ontzettend 
leuk en gezellig is geweest. 
 
Anne Hut informeert of er contact is tussen het bestuur en de gemeente. Jan Stevens legt uit 
dat hij contact heeft met de gemeente over de speeltuinen. Deze worden vernieuwd omdat 
het materiaal te slecht voor reparatie is. Enkele werkzaamheden zijn al begonnen, zodra het 
beter weer wordt, ca. begin maart, start men met toestellen plaatsen. 
 
Geert Derks wil graag de plannen ontvangen voor plaatsing in de volgende buurtkrant. 
 
Anne Hut geeft aan, dat sommige heggen, vooral bij kruispunten, hoger zijn dan de toegesta-
ne 1,10 m. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor kinderen.  
Dit is een onderwerp voor het platform, dat zich bezig houdt met de inrichting van de wijk, 
verkeersmaatregelen etc.  
 
Anne Hut geeft aan, dat het 1e fietspad vanaf Smalbroek naar de Nagtegael (ter hoogte Han-
sehof) geen officieel fietspad is en door de gemeente niet gestrooid wordt. Nu is er ook een 
paal geplaatst, waardoor er geen strooiwagen kan komen. Het tweede fietspad tussen Smal-
broek en de Nagtegael, ter hoogte van de Domoweg, is wel een officieel fietspad en wordt 
gestrooid. 
Ook dit is een onderwerp voor het platform. 
 
Jan Stevens vult aan, dat we bezig zijn om te kijken of er verkeer remmende maatregelen 
getroffen kunnen worden op Smalbroek, om oversteken naar de Hansehof veiliger te maken. 
Dan krijgt het fietspad misschien ook een andere status. 
 
9. Sluiting 

Jan Stevens sluit de vergadering om 20.06 uur. Na een korte pauze zal de wijkagent Henk 
Bosker uitleg geven over buurtpreventie.  
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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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Geachte bewoners, 
 

De redactie van de buurtkrant stelde mij in de gelegenheid om mijzelf voor te stellen.  
Die mogelijkheid grijp ik natuurlijk aan.  
 
Mijn naam is Martijn de Jong, ben 37 jaar en vanaf oktober 2014 waarnemend wijkagent van 
Beilen Buiten. Zoals de term al zegt betekent dit dat ik wijkagent ben van het gebied rondom 
Beilen. Dit gebied begint vanaf de Domoweg en uw wijk valt daar ook onder. Daarnaast 
vallen naast enkele buurtschappen ook de dorpen Hooghalen, Spier, Wijster en Drijber hier 
onder. 
 
Het betreft vooral een mooi landelijk gebied waarin de problematiek divers is maar ook het 
naoberschap over het algemeen nog hoog in het vaandel staat. 
 
Als wijkagent ben ik vooral bezig met het onderhouden van contacten met burgers, bedrijven 
en instellingen. Daarnaast participeer ik met ketenpartners zoals de gemeente, 
hulpverleningsinstanties, woningbouwverenigingen enz.  in de aanpak van 
veiligheidsproblematiek. Ook wordt van mij verwacht dat ik criminaliteit in de wijk vroegtijdig 
signaleer. De overige tijd besteed ik vooral aan noodhulpsurveillance en onderzoeken.  
 
De wijk Nagtegael is volgens de politiecijfers een veilige wijk. Vanaf 1 maart 2014 tot eind 
februari 2015 is er geen enkele inbraak geweest. Ook waren er nagenoeg geen meldingen 
betreffende vernielingen of overlast. Ondanks dat de wijk vlakbij een afslag van de snelweg 
ligt en daardoor sneller last zou kunnen hebben van mobiel banditisme is dat afgelopen jaar 
gelukkig niet het geval geweest. De term mobiel banditisme  wordt gebruikt voor 
internationaal rondtrekkende criminele groepen, die zich schuldig maken aan o.a. 
woninginbraak. 
 
Om het zo veilig te houden kan de politie niet alleen. Onlangs heeft mijn collega Henk 
Bosker voor uw wijk een lezing gegeven over buurtpreventie. Uit de reacties van de 
aanwezigen is gebleken dat er misschien wel een draagvlak in de toekomst is voor een 
buurtpreventieteam. Wellicht komt hier dus nog een vervolg op. Hiervoor kunt ten allen tijde 
contact opnemen met Henk Bosker, wijkagent Beilen. 
 
De politie is afhankelijk van het melden van strafbare 
feiten door de burger en wij komen dan ook graag met 
u in contact.  Ziet u als wijkbewoner iets wat niet door 
de beugel kan, meld ons dat dan via nummer 0900-
8844. In spoedeisende gevallen kunt u 112 bellen. Dat 
betekent dus ook op het moment dat u denkt dat ergens 
wordt ingebroken of wordt vernield. Wilt u liever 
anoniem blijven? Bel dan met Meld misdaad anoniem 
0800-7000.  
 
Sinds 1 januari 2015 is politie Midden-Drenthe ook op Facebook te vinden!  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Martijn de Jong 
Wijkagent Beilen Buiten. 
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Buurtpreventie 
 
Na de ledenvergadering hebben wij als bestuur samen met bewonersplatform Nagtegael voor 
fase 1, 2 en 3 een thema-avond georganiseerd met het thema ‘buurtpreventie’. De wijkagent 
Henk Bosker en mevrouw Ellen Folkerts van de Gemeente Midden Drenthe hebben hier 
voorlichting over gegeven. 
 
Wat is nu ‘buurtpreventie’ 
Buurtpreventie betekent dat we eigenlijk met elkaar als bewoners de ogen en oren van onze 
wijk zijn. Via e-mail, face-book, of whats-app  informeren we elkaar en de wijkagent over 
opvallende en afwijkende zaken in de wijk. Dhr. Bosker vertelde vaak wanneer ze na een 
inbraak met de buren in gesprek zijn, dat iedereen wel iets heeft gezien en denkt ach 
“waarom zal ik het melden”. Juist door dit soort informatie tijdig te delen (kan ook anoniem) 
kun je juist soms voorkomen dat er ongewenste zaken gebeuren in de wijk. 
 
Nagtegael is veilig wonen 
Waarschijnlijk denkt u nu als u dit leest, wat is er aan de hand in Nagtegael. Gelukkig kunnen 
we  zeggen geen ernstige dingen. Met het opzetten van buurtpreventie willen we nu en in de 
toekomst op een actieve manier ervoor zorgen dat de wijk leefbaar is en een veilige woonwijk 
blijft, waar het prettig wonen is. Het is en nieuwe manier van goed ‘naboarschap’.  
 
Wie doen er mee 
Tijdens de thema-avond waren de aanwezige bezoekers enthousiast over het opzetten van 
een Whats-app groep om elkaar op deze manier snel te informeren over zaken waarvan we 
vinden dat de wijkagent hiervan op de hoogte moet zijn. Het kan gaan over kapotte 
straatverlichting, verkeerssituaties die onveilig zijn tot het melden van personen in de wijk 
waarover twijfels zijn. De wijkagent verwerkt de informatie vertrouwelijk.  
Iedere bewoner uit de wijk kan hier aan mee doen ongeacht of je wel of geen lid bent van de 
Buurtvereniging  ‘De Nagtegael’.  
 
Contactpersoon 
Petra Lankenau heeft zich namens het bestuur als centraal contactpersoon/aanspreekpunt 
beschikbaar gesteld. Bewoners die hier aan mee willen doen kunnen een mail aan het bestuur 
sturen en/of via Whats-app 06 53 170 466 van Petra Lankenau laten weten of ze in het 
buurtpreventie team opgenomen willen worden. Het is geheel vrijblijvend om hier aan deel te 
nemen. Dat betekent dat je ook het buurtpreventieteam kunt verlaten (Whats-app) dat je dit 
zelf kunt regelen. 
 

Wat wordt er verwacht van de deelnemers aan het 
buurtpreventieteam 
Zaken die opvallen of afwijken meld je op de Whats-app, aan 
de wijkagent. Zodra je lid bent van de Whats-app groep krijg 
je aanvullende informatie en richtlijnen van de wijkagent. 
 

 

Namens het bewonersplatform en het bestuur van de buurtvereniging de  
Nagtegael  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.studentskizivot.com/digitalni-svet/whatsapp-pozivi/&ei=_1gBVeKtMYmd7gbCjICQCw&v6u=https://s-v6exp1-ds.metric.gstatic.com/gen_204?ip%3D82.74.102.167%26ts%3D1426151640359416%26auth%3D3b2iro6w4nja5q4d6ktjss2w6oan44z2%26rndm%3D0.19708410927264303&v6s=2&v6t=41592&bvm=bv.87920726,d.ZGU&psig=AFQjCNHKOwoZJ9id8y7IisVSYywH-LY9_A&ust=1426238040305124
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Nagtegael 1 en 2 
Plan voor de speelvoorzieningen 
 

 

Dit is het plan voor nieuwe speeltoestellen in Nagtegael 1 en 2. Er zijn bijna 50 kinderen die 
hun wensen hebben ingeleverd voor spelen in deze wijk. Alle kinderen bedankt voor jullie 
ideeen! Jammer genoeg kunnen we niet alle ideeen uitvoeren. 
We hebben geprobeerd om het plan zo te maken dat er van zoveel mogelijk kinderen wensen 
worden vervuld. 
 
Op het voorlopige plan kon iedereen reageren tot 17 november. Er zijn hierop een aantal re-
acties geweest. Enkele reacties waren reden om het plan nog wat aan te passen. De planning 
is dat de werkzaamheden in het voorjaar klaar zijn. 
 

Saliebrink 
Aan de Saliebrink moeten we het zandspeeltoestel en het duikelrek weghalen, deze zijn niet 
goed meer. Ook de picknicktafel gaat weg, de tafeltennistafel blijft staan. 
 

Er komt een nieuwe picknickbank, en er komen nieuwe 
speeltoestellen. Er komen schommels, een duikelrek, een 
klimglijtoestel en minipannavoetbal. Als ondergrond komt er 
onder de speeltoestellen geen zand, maar een rubbermat 
waar gras doorheen kan groeien. 
 
Dit zijn de plaatjes van de nieuwe toestellen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dubbele schommel 
 
 
 
Klimglij toestel groot 
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Picknick bank      Duikelduo 
 
 

 
Op tegels mini panna voetbal 
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Kervelbrink / Morgensterlaan 
De toestellen die er nu staan die blijven. Dit zijn een mandschommel, een klimglijtoestel, een 
speelhuisje en voetbaldoelen. 
 

 
 

 
 
Daarbij worden geplaatst: Bokspringpalen, Wipwap, Basketbalveldje 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
       Aan de Morgensterlaan komt een basketbal 
       veldje met verharding en de 2 doelen  
       worden vervangen door doelen met spijlen
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Distelbrink 
In de speeltuin aan de Distelbrink staan al mooie  
toestellen voor wat grotere kinderen.    
Voor de kinderen tot 8 jaar is hier nu niet zoveel.  
Daarom komt er een klimglijhuisje voor kinderen  
tot 8 jaar bij. 
 
 
 
Dovenetellaan 
Doeltjes blijven staan. 
 
Vlierhof 
Bankje plaatsen 
Omdat er in het verleden toezeggingen zijn gedaan, komen hier geen speeltoestellen. 

 
 

Braamlaan 
Aan de Braamlaan staan voetbaldoelen.  
De stekelhaag wordt vervangen door andere struiken,  
met een mooie herfstkleur en voorjaarsbloei. Er komen  
een paar nieuwe bomen. We proberen rekening te  
houden met het groenonderhoud op het talud zodat  
er in de winter sleetjes van af kunnen glijden.  
Omdat hier misschien nog gebouwd gaat worden  
zetten we hier geen voorzieningen bij. 
 

 
 

 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.durieu.nl/beeld/&ei=hwj_VPGyM8HP7QahrIHIAw&bvm=bv.87611401,d.ZGU&psig=AFQjCNETylzzApu6WrT4u-PthpRTS4VwLA&ust=1426086372258739
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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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Schaatsuitje 
 
Zaterdag 24 januari was het dan eindelijk zover…de schaatsen konden weer uit het vet 
gehaald worden. Onder prachtige ’witte’ weersomstandigheden vertrokken wij richting 
Assen, om een middagje te schaatsen met onze buurtgenoten.  
 
Met wel 35 (!) enthousiaste buurtgenoten jong en oud, en een paar supporters c q 
begeleiders, kon er 2 uur worden geschaatst. De ene was al moe na een paar rondjes 
schaatsen en de andere ging non stop door. Na twee uur schaatsen was iedereen wel 
uitgeschaatst en hadden zij wel eetlust. De buiken werden goed gevuld met patat en snack 
en een drankje. De middag werd afgesloten met een groepsfoto voor de Bonte Wever. 
 

                                                   
 

 
 
  

Beste bewoners, 
Tijdens de laatste ledenvergadering heb ik aangekondigd dat ik zal stoppen als voorzitter van de 
buurtvereniging De Nagtegael. Ik neem met gemengde gevoelens afscheid. Ik heb mijn rol als voorzitter 
met veel plezier vervult, mede dankzij de actieve inzet van de bestuursleden. Ik hoop dat mijn plek snel 
kan worden overgenomen door een betrokken bewoner uit de wijk. Want ik heb kunnen ervaren en zien 

dat de bewoners zich op verschillende manieren inzetten voor onze wijk. 
 
Mijn vrouw en ik hebben met veel plezier in De Nagtegael gewoond. We hebben 
door persoonlijke omstandigheden gekozen voor een appartement in het 
centrum, “Hof van Drenthe”, Perkstraat 11 in Beilen.  
 
Bij deze wil ik graag iedereen bedanken voor het vertrouwen in mij als 
voorzitter. 
Jan Stevens 
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Beste motorrijders van de Nagtegael, 

 
Op zondag 21 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 om 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. Gezelligheid is immers ook 
belangrijk bij het motorrijden! En zo leer je 
meteen mede-motorrijders uit je buurt kennen. 
Dus meld je snel 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 21 juni 2015 
 
Naam/namen  ……………………………………………………………………………………………………. 
Adres   ……………………………………………………………………………………………………. 
Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………………………. 
E-mail   ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Oproep - gezocht bestuurslid / leden - Oproep  
 

Heeft u tijd, lijkt het u leuk, zou u wat voor de buurt willen/kunnen betekenen. 
 
Er zijn bestuursfuncties vacant (zie het colofon), is dit iets voor u, neem dan 
eens contact op met het bestuur. Een mooie, grote en actieve buurt, wil u 
daar uw steentje aan bij dragen, laat het het bestuur weten! Via 
bestuur@nagtegael.net of neem telefonisch contact op met een van de 
bestuursleden. 
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BUURTVOLLEYBALTOERNOOI 2015 

 
 

 
 

 
Begin juni 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 9 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!  

Eerste plaatsen werden vorig jaar gehaald door 
een maxi-team, een jeugdteam en ons 

35+mixteam 
Kortom, het toernooi is een groot succes en 

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

 
Het toernooi wordt gehouden van 1 t/m 3 juni 2015 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+ mixteam 
 

TRAININGEN  
Uiteraard moet er weer flink geoefend worden –  uiteraard hopen we dat je er elke training kunt zijn 
of tenminste 1x week in de week - We gaan er vanuit dat als je je opgeeft, je tenminste 3 trainingen 
mee traint.  
 
We gaan m.i.v. 1 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 Cindy de Jonge (dinsdag) en Marry Nederhoed-Hepping 
(vrijdag). Mocht er nog iemand zijn die ook wel wil helpen bij de trainingen van 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? Geef 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 
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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 16 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 2015 
 
Naam:  ................................................................................................................................ 
Adres: .................................................................................................................................. 
Telefoonnummer: ..…………………………………………………………………………………………………………… 
Email: (verplicht i.v.m. communicatie)  .………………………………………………………………………… 
Geboortedatum (ivm. teamindeling) ………………………………………………………………………………….. 
Groep/klas: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lid van volleybalvereniging:  0 JA     0 NEE  
(ouder)………………………..………………….wil wel/niet* coach zijn bij Mini’s/Maxi’s/Jeugd*      
(ouder)….………………………………………..wil wel/niet* 1 avond coach zijn bij Mini’s/Maxi’s/Jeugd*
  
* doorhalen wat niet van toepassing  
 
AANMELDINGSFORMULIER BUURTVOLLEYBALTOERNOOI 2015 
 
Naam:  ................................................................................................................................ 
Adres: .................................................................................................................................. 
Telefoonnummer: ..…………………………………………………………………………………………………………… 
Email: (verplicht i.v.m. communicatie)  .………………………………………………………………………… 
Geboortedatum (ivm. teamindeling) ………………………………………………………………………………….. 
Groep/klas: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Lid van volleybalvereniging:  0 JA     0 NEE  
(ouder)………………………..……………………………..wil wel/niet* coach zijn bij Mini’s/Maxi’s/Jeugd* 
(ouder)….………………………………………..wil wel/niet* 1 avond coach zijn bij Mini’s/Maxi’s/Jeugd* 
*doorhalen wat niet van toepassing  
 
OPGAVE mailen naar: activiteiten@nagtegael.net of 
inleveren bij: Marry Nederhoed-Hepping, Zilverschoonlaan 11. 
 

 

 

 

 

mailto:activiteiten@nagtegael.net
mailto:activiteiten@nagtegael.net
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Wie schrijft die blijft 
 

Dank jullie voor het doorgeven van de pen Bé en Grietje van de Saliebrink! Inderdaad een 
heel gezellige straat. Daar kunnen wij zeker over meepraten. Maar wat dacht je van de 
Lisdoddelaan! Op de hoek met de Saliebrink wonen wij aan de Lisdoddelaan 17.  
 
Wij (fam. Brinkman) stellen ons graag aan jullie voor. Jan is projectleider bij 
ingenieursbureau Boorsma in Drachten en Christa werkt als verzorgende bij Interzorg in 
Assen. Onze zoon Wouter doet de opleiding Facilitair Leidinggevende in Assen en dochter 
Loes doet de studie Theater Film Televisie Wetenschappen. Loes doet dat in Utrecht en zit 
daar op kamers. Wouters vaste verkering Marina is natuurlijk ook vaak bij ons over de vloer. 
Ieder heeft voor zich zijn favoriete vrijetijdsbesteding variërend van 
zang, squash, fitness, wandelen, lezen, films kijken tot af en toe op 
een stoffige fiets met lekke band (arghh) stappen. 
 
Wij wonen hier vanaf het begin van plan Nagtegael in een 
projectwoning van Roosdom Tijhuis (wie kent uitvoerder Strokap 
nog!). Op de projectwoningen moest worden ingeschreven en 
daarna werd er geloot. Wij kregen de woning die we graag wilden. 
De beginperiode was voor iedereen best wel bijzonder en spannend 
met allemaal nieuwe mensen die gingen wonen in een  compleet 
nieuwe omgeving. De eerste jaren had je nog her en der nog bouwputten die in de loop van 
de tijd werden volgebouwd tot de prachtige wijk die het nu is.  
Wij wonen hier met heel veel plezier en koesteren de fijne contacten in de 
buurt.                                                                     
 
Wij geven de pen door aan Wim en Ria Versteeg. 

  

Klaverjassen tussenstand 2014 - 2015 
Hieronder de totaalstanden van de competitiespelers: 
1. 42483 Jan Stevens 
2. 41546 Vroukje Stevens 
3. 41430 Frank Smid 
4. 41410 Fokko Doornbos 
5. 40779 Rita Jelsma 
6. 38488 Hennie Doornbos                         
7. 38377 Paulien Kremers 
8. 37116 Martin Baas 
9. 37005 Marjan Buist 
10. 35831 Trijnie Vierhoven 
11. 35021 Anne Hut 
12. 34402 Ben Kremers 
13. 33568 Marco Pot 
14. 33376 Erwin Beute 
15. 30423 Otte Jelsma 

 
In bovengenoemde totaalstanden zijn nog niet de twee schrap partijen verwerkt; over het hele 
seizoen worden de twee laagste scores weggestreept. Uiteindelijk gaat de competitie dus over de 
acht hoogst gescoorde partijen van de spelers. Dus de standen zullen best nog wel veranderen als 
alles verwerkt is, maar hierover meer in de volgende buurtkrant. We moeten nog één keer spelen 
op donderdag 2 april a.s. 
Rita Jelsma 
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Zou je graag willen ZEEVISSEN  ?? 
  

Er is best veel animo in onze wijk om te gaan zeevissen. De een wil mee omdat het altijd 

gezellig is, de ander omdat hij het een keer mee wil maken. Dat we afgelopen jaar 

uiteindelijk maar met een klein groepje zijn 

vertrokken lag niet aan het animo maar aan de 

datum. Daarom nu het voorstel om u op te geven  

als u in de maanden juni t/m september mee wilt 

zeevissen. Dan gaan we met alle aanmeldingen een datum prikken! 

Wilt u mee, geef het dan per email door aan activiteiten@nagtegael.net.  

Wij dienen ’s morgens om 07.00 uur aanwezig te zijn in Lauwersoog waar wij met ms. 

“Tender” de Noordzee op gaan. Zie voor meer informatie hun website www.ms-tender.nl 

 

De kosten per lid buurtvereniging bedraagt € 30,-- per persoon. De andere € 10,-- wordt 

betaald door de buurtvereniging. Voor niet-leden rekenen wij € 40,-- per persoon. Degene die 

met auto rijdt en enkele “zeevissers”  

mee gaat nemen ontvangt een vergoeding. 

 

Heerlijke makreel voor op de barbecue of om zelf 

te roken? 

 

 

Uitslag KLEURWEDSTRIJD 

In onze laatste buurtkrant van 2014 hadden 

wij voor alle kinderen van de basisschool een 

kleurwedstrijd. Deze kleurwedstrijd is 

gewonnen door Tara Jamal van Laar. Zij 

krijgt het boekje “Het Dierenwinkeltje” van 

Marianne Busser. 

 

 

 

Facebook 
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten via Facebook?  

Ga dan op Facebook naar ‘Activiteiten Nagtegael’ en klik op  
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The Carbage Run 2015 
 
Hallo buurtgenoten, 
 
Tijdens de voorjaarsvakantie heb ik met 3 andere vrienden mee mogen 
doen aan De Winter Edition van the Carbage Run 2015. Daarbij is het de 
bedoeling dat je met een ‘barrel’ van max. € 500, en die ouder is dan 1997, 
in 5 dagen door Scandinavië rijdt! Een fantastische uitdaging met geweldige 
routes. Kou, sneeuw, gekke opdrachten, Denemarken, Zweden, Noorwegen, 
gezelligheid, uitdaging, lol maken en de mooiste wegen rijden. We 
hebben het allemaal meegemaakt! 
Deze race gaat niet om snelheid, wel om handigheid, creativiteit, avontuur 
en lol maken! Elke dag ontvingen we opdrachten voor onderweg, 
waarmee we  punten konden verdienen. Deze opdrachten zorgen ervoor dat 
je in de gekste situaties terecht komt die je niet snel zult vergeten.  
 
Dag 1. Emmen naar Kopenhagen (23 februari)  
Start in Emmen: tussen 7.00 en 8.00 uur werden we verwacht bij het stadion van VV Emmen. Vanuit hier 
zou de race beginnen. Na een keuring van de auto en materiaal, gingen we rond 9.30 uur op pad. Onze 
bestemming, Kopenhagen in Denemarken. 
De opdracht van de dag was als volgt: ‘zet je auto, met alle 4 de banden op een toren van 15 cm hoge 
LEGO blokjes’. Ja, je hoort het goed, 15 cm hoog en dat op LEGO blokjes, wat een auto van ruim 1700 kilo 
moet houden, plus al onze bagage. Maar dit is ons gelukt! 
 
Dag 2: Kopenhagen – Karlstad ( 24 februari) 
Drie opdrachten deze dag. ‘Maak een foto waarin je in een Volvo p1900 zit’. We vertrokken meteen richting 
een museum waar deze Volvo stond. We kwamen hier als eerste aan. Kaartje gekocht en naar binnen. In 

het hele museum stonden mooie auto's. Een auto in het hele museum 
had een touw erom heen met een bordje erbij verboden hierover 
heen te gaan. En je raad het al, dat was de Volvo p1900! Wij 
aarzelden niet en sprongen heel voorzichtig in de auto en namen snel 
een foto. Bleek dat na ons, heel snel er een beveiliger stond bij de 
auto, maar wij hadden de foto. We vertrokken daarna naar de 
dichtstbijzijnde IKEA voor opdracht 2. Het was de bedoeling om bij de 
IKEA in een van de vele showrooms in de keuken Zweedse 

gehaktballetjes te gaan bakken met een IKEA medewerker en dat vast te leggen op een foto.  
Voor de laatste opdracht moesten we op zoek naar een eland om deze met startnummer en onze auto ook 
op beeld te krijgen. Helaas geen eland gevonden. 
 
Dag 3: Karlstad – Trondheim (25 februari) 
Alweer de 3e dag van onze toch door het mooi Scandinavië. Vanochtend zijn we gestart vanuit Karlstad en 
zijn we de route door Noorwegen gaan volgen. Onderweg kwamen we de eerste sneeuw van de run tegen 
en dit was een mooie gelegenheid om de eerste opdracht uit te voeren.  
Ken je de uitdrukking, don’t eat yellow snow? Precies het tegenovergesteld moesten we doen, gele sneeuw 
eten. Ons natuurlijk gelukt. 
 
Dag 4 – Trondheim naar Mora (26 februari)  
Vandaag hadden we wederom een onwijs mooie route mogen rijden, zelfs zo mooi dat we af en toe de 
opdrachten even vergaten. Hoewel de opdrachten vandaag zo moeilijk waren konden we ze pas aan het 
eind van de route uitvoeren. En gelukkig maar, want tijdens de route waren we maar al te druk om er voor 
te zorgen dat we op de weg bleven! De wegen waren zo glad dat er op het wegdek gewoon geschaatst 
kon worden, we hebben dan ook voor het eerst met sneeuwkettingen gereden. 
Het blikje haring van het merk ABBA hebben we wel kunnen vinden maar de Mora kroketten in een 
onbeschadigde verpakking niet. Ook een Cora met een Zweedse identiteit is ons ook niet gelukt.  
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Hoewel er normaalgesproken nooit wat te doen is in Mora was er 
toevallig deze week een groot ski-evenement in de omgeving. 
Hierdoor was het voor velen erg lastig een overnachting te regelen 
omdat de meeste accommodaties al volgeboekt waren. Maar 
gelukkig heeft de organisatie een heleboel stapelbedden en een 
sporthal kunnen regelen! Je zult dus vast begrijpen dat dit met zo 
veel runners bij elkaar een lange en gezellige nacht is geweest.  
 
Dag 5 – Mora naar Norrköping (27 februari)  
Nadat we in de ochtend hebben ontbeten, opgefrist en slaapzak 
hebben ingepakt zijn we weer snel naar de jury tafel gereden om 
onze route en opdrachten voor de laatste dag op te halen. 
Vandaag ook weer een fantastische route gehad in een prachtige omgeving met veel sneeuw en ook deze 
dag waren de sneeuwkettingen een uitkomst. De opdracht van vandaag was om onze ‘carbagerun’ auto op 
een trailer te zetten die aan een Scania vrachtwagen is gekoppeld. Ook dit is ons gelukt. 
Deze dag was ook de finish dag. Na ruim 4000 km kwamen we aan in Norrköping. Onze Volvo heeft het 
prima gedaan. Van de 280 auto's die meededen hebben er uiteindelijk 270 de finish gehaald. Het was een 
erg mooi ervaring die wij niet snel zullen vergeten en zeker een aanrader om een keer te doen. 
 
Groeten Chris van Droffelaar  
Zeepkruidlaan 15 
 

Paas voorjaarsworkshop 
 

Op woensdagavond  
18 maart heeft Mirjam Nienhuis  
Ons weer geholpen om een  
houten kistje mooi op te pimpen. 
Het was weer een gezellige avond. 
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Oudejaarsborrel werd druk bezocht 

Afgelopen 31 december is er wederom vervolg gegeven aan de geweldig leuke Nagtegael 

traditie: de Oudejaarsborrel mét carbid schieten. Leden en niet-leden waren door onze 

buurtvereniging uitgenodigd om een borrel te komen drinken bij de partytent aan de 

Morgensterlaan. Traditiegetrouw gaat dit al jaren samen met carbid schieten. Na een 

voorzichtig begin kwam de middag gezellig op gang. En laten we eerlijk zijn; wat was het 

uiteindelijk gezellig druk, veel buurtgenoten kwamen het ‘oude’ jaar uitluiden.  

De activiteitencommissie heeft kosten nog moeite gespaard om het beregezellig te maken, 

zowel met heerlijke 

Nagtegaelse erwtensoep, 

warme rookworst, toastjes met 

vers gerookte zalm (een gift 

van een buurtbewoner), warme 

chocolademelk, verrukkelijke 

glühwein en andere drankjes. 

Kortom, aan lekkers geen 

tekort.  

Harde carbid knallen, onder 

bezielende leiding van Henri 

Oosting en Jeroen Stegeman, 

sloten het jaar 2014 af. Al met al een jaarafsluiting om met gepaste trots op terug te kijken. 

 

Buurtbarbecue 

 

Evenals voorgaande jaren houden wij onze buurtbarbecue op 

vrijdag 5 juni a.s. aan de Braamlaan. Bij het verschijnen van 

deze buurtkrant is de eventuele eigen financiële bijdrage nog 

niet bekend. Verdere details van dit gezellige samenzijn 

ontvangt u per mail en zal t.z.t. te lezen zijn op ons druk bezochte Facebook pagina 

www.facebook.com/ActiviteitenNagtegael.  

Voor de kleinsten zal een geweldig leuk 

luchtkussen aanwezig zijn. U kunt zich 

alvast opgeven door een email te sturen 

naar activiteiten@nagtegael.net o.v.v. 

“BBQ” met vermelding van het aantal 

deelnemers. 
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Kinderboeken en speelgoed verkoopdag 

 

Onze vorige voorzitter Jan Stevens kwam met het idee voor deze activiteit. Ideeën nemen 

wij graag van onze wijkgenoten over. 

Noteer daarom alvast zaterdag 13 juni 

in uw kalender. De activiteiten 

commissie gaat voor kinderen in 

basisschoolleeftijd een kinderboeken en 

speelgoed verkoopdag organiseren op 

het grasveldje aan de Braamlaan. Vanaf 

13.00 tot 17.00 uur is iedereen van 

harte welkom met zijn/haar 

kinderboeken en/of speelgoed die men 

graag zou willen verkopen. Op zoek naar 

een leuk boek of spel voor de vakantie? 

Kom dan langs op 13 juni a.s. 

Deelname is gratis. De activiteiten 

commissie zorgt voor ranja en wellicht ook voor een springkussen. Het wordt dus gezellig!! 

 

Geef je a.u.b. even op vóór vrijdag 1 juni op ons email adres activiteiten@nagtegael.net 

zodat wij een beetje rekening kunnen houden met de benodigde ruimte. 

 

 

2e dinsdag in de maand: Fietsen 

 

Bij droog weer starten we dinsdag 14 april met ons maandelijks rondje fietsen, heerlijk in 

een gemoedelijk tempo de omgeving verkennen. 

Gezellig is het, waarbij je óók wijkgenoten leert 

kennen. Meestal doen wij een rondje van ca. 20 - 30 

km. Kinderen zijn vanzelfsprekend ook van harte 

welkom. Onderweg, bijna op het eind, maken wij 

een korte pauze waar u een drankje door onze 

buurtverenging wordt aangeboden. 

 

De ene keer fietsen wij naar het Hijkerveld, een 

ander keer over het grootste aaneengesloten 

natheidegebied van West-Europa; Dwingelderveld. 

Maar ook het Mantingerveld of bijv. fietsen naar het 

Blauwe Meer zijn een van de mogelijkheden. 

Verzamelen om 19.00 uur bij speeltuin aan de Saliebrink en tussen 21.00 en 21.30 uur 

zijn wij meestal terug. 
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Met de bus naar  
FC Groningen – PEC Zwolle! 
 

Ja, je leest het goed: we gaan met een bus vol buurtgenoten 
naar een wedstrijd van FC Groningen! Het gaat om de 
thuiswedstrijd in Groningen tegen PEC Zwolle. Deze wordt op 

zondagmiddag 10 mei gespeeld. Na de nederlaag in Zwolle afgelopen november zint ‘de 
trots van het Noorden’ natuurlijk op revanche! 
 
We worden opgehaald door een bus van FC Groningen, dus voor vervoer is gezorgd! 
 
De eigen bijdrage voor deze activiteit is maar €10 per persoon! Daarvoor heb je dus een 
kaartje voor de wedstrijd en het vervoer per bus heen en terug. 
 
Wees daarom snel met aanmelden, want VOL IS VOL. 
 
Wil je mee? Stuur dan een mailtje naar activiteiten@nagtegael.net. Geef even aan met 
hoeveel personen je komt en hun namen. De eigen bijdrage(n) kun je vervolgens in de bus 
doen bij Gerhard Stegehuis (Weegbreelaan 18). Zet op de envelop even om wie het gaat 
zodat we weten dat je hebt betaald. 
 
Graag tot ziens op 10 mei. 
 
 

DE GROENE  

GLAZENWASSER                               

        Boerkamp 20 

        9431 HV Westerbork 

 

 

Ook voor reiniging van: 

 Carports 

 Dakkapellen 

 Boeidelen 

 Ect  
 
Vraag vrijblijvend informatie aan: 
Harrie Willems : 06-28304933 
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Woordpuzzel Pasen 2015 
 
Alle woorden die hieronder staan, kunt u kriskras door het letterveld vinden. Sommige letters of 
woorden overlappen elkaar. Als u alle woorden heeft weggestreept, vormen de overgebleven 
letters een zin. De uitkomst mag u sturen naar ons email adres  activiteiten@nagtegael.net met 
vermelding paaspuzzel 2015.  
Onder de juiste inzenders verloten wij een boekenbon t.w. van € 10,--. 

 
EITJES – FEEST – FEESTDAG – GEWOONTE – HAPJES – KLEUREN – KLEURPLATEN – LENTE  
LEUK – PAASBOOM – PAASFEEST – PAASHAAS – PAASKOEKJES – PAASPOP – PASEN PASSION – 
SAMEN – SECULIER – SPEL – SPELEN – UITSLAPEN – VAKANTIE - VERSTOPPEN 
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PASEN 2015 
Jaaa!! Het is weer bijna tijd om de eieren te zoeken die de Paashaas 
ook dit jaar weer heeft verstopt! 

De paasochtend begint om 9.20 uur, op maandag 2e Paasdag (6 
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 paraplu en je regenlaarzen niet! 

Vanaf speeltuin Saliebrink gaan we gezamenlijk vertrekken om eieren 
te zoeken in het bos tussen Tormentillaan en Klaprooslaan. 
 
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 gouden eieren verstopt in het bosje. 
 

Deelname is gratis voor iedereen! 

Doe je ook mee? Geef je dan op vóór 30 maart! Lever onderstaand strookje in bij Heleen 
Nijhoff op 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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Workshop: Zelf aardbeienjam maken 
 

Aardbeien zijn erg gezond en houden je jong. Heerlijk op je 

boterham, in taarten of gebak. Straks in mei / juni zie je ze 

liggen bij Albert Heijn en Jumbo. Zelf aardbeienjam maken is 

beslist niet moeilijk. Wat gaan wij doen? Als activiteiten 

commissie kopen wij aardbeien in naar gelang het aantal 

deelnemers aan deze workshop. Op deze avond gaan wij de 

aardbeien eerst wassen, droog deppen, kroontjes verwijderen en 

in stukjes snijden. Vervolgens gaan wij al roerend in een grote 

pan aardbeien en suiker aan de kook brengen. U neemt zelf 

enkele lege potjes met twist-off deksel mee om de jam in af te vullen. Uw financiële bijdrage 

bedraagt € 2,50 per persoon. Daarvoor maakt u jam van 1 kg aardbeien. 

Donderdag 11 juni om 20.00 uur gaat dit plaatsvinden bij Egbert Jan Catering, Romhof 

33 op industrieterrein Ossebroeken. Geef alvast uw deelname op activiteiten@nagtegael.net. 

 

Drinkhazen 
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Knutselen met Pasen 
 
Maak een haan van je eigen hand. Wat heb je nodig: 
- vel geel en oranje papier 
- stiften 
- versiersels zoals veren, propjes dun papier 
- schaar 
- lijm 
Teken je hand over op het gele papier. Knip de hand uit 
en versier het lijf.  
Teken met een zwarte stift het oog op de ‘duim’.  
Knip van oranje papier 2 pootjes, de snavel, lel en kam 
van de haan en plak deze erop. 
Klaar is je haan! 

 
Kleed het Paasontbijt aan met deze leuke eiermutsjes. Wat 
heb je nodig:  
- geel garen (geschikt voor naald 3-4) 
- haaknaald 3,5mm 
- zwart en oranje vilt 
 
Patroon: 
Begin met 4 lossen en sluit met 1 halve vaste tot een ring 
1: 7 vasten in de ring haken en daarbij de 1e vaste 
vervangen voor 2 lossen, sluit de toer met 1 halve vaste. 

2: in elke vaste van de vorige toer 2 vasten haken. = 14 vasten 
3: in elke 3e vaste van de vorige toer 2 vasten haken verder 1 v in vorige v. = 18 vasten 
4: in elke 4e vaste van de vorige toer 2 vasten haken = 22 vasten  
5: in elke 5e vaste van de vorige toer 2 vasten haken = 27 vasten 
6 – 13: zonder meerderen verder haken. Na 13e toer de draad afhechten. 
Plak of naai met naaigaren de oogjes en het snaveltje op het mutsje. 
 

Jantje Beton 

De collecte voor Jantje Beton was ook dit jaar 

weer een succes. De opbrengst van de collecte 

2015 bedroeg € 527,20!  

Gelijktijdig met de collecte hebben de leden van 

bestuur en activiteitencommissie een 

ledenwerfactie gehouden en de buurtbewoners 

kennis laten maken met Burgernet en 

buurtpreventie.  

Hartelijk dank aan alle collectanten voor hun inzet 

en hartelijk dank aan alle gulle gevers. 
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Beste buurtbewoners, 

Via deze nieuwsbrief willen wij van ons laten horen binnen de wijk Nagtegael.  
Wie zijn wij ook alweer:  
Het platform Nagtegael  (opgericht in 15-2-2010) is het  contact orgaan met de gemeente.  We zijn ont-
staan op vraag  van de Gemeente en buurtvereniging plan Nagtegael 1 en 2. Dit ook met oog op de toen-
malige ontwikkeling van de bouwplannen in fase 3. Met  enige regelmaat  hebben wij contact met de ge-
meente. U als bewoners kunt klachten die betrekking hebben op de woonwijk doorgeven aan ons. Deze 
worden vaak gelijk doorgestuurd naar de gemeente. Op deze manier zijn wij spreekbuis voor de gemeente 
namens de wijk.  
We hebben o.a. onderwerpen als: molshopen, verkeersdrempels, verlichting, steenmarters, strooibeleid, 
veiligheid in de wijk, buurthuis, ontwikkelingen in fase 3, bestemmingsplan Nagtegael en wijkplattegronden 
besproken met de gemeente. Dit gaat vooral via de mail, maar soms wordt er ook wel een overleg inge-
pland.  
 
Vanuit de gemeente krijgen wij jaarlijks een bijdrage die wij voor wijk gerichte acties kunnen gebruiken.  
Zo hebben we o.a. een bijdrage geleverd aan het 10 jarig bestaan van de wijk, de Lanijto, de oprichting   
van de buurtvereniging fase 3. En onlangs in samenwerking met de buurtverenigingen een thema avond 
gehouden over buurtpreventie.  
 
Eens per twee jaar doen Burgemeester en Wethouders een rondje langs alle platform in de gemeente Bei-
len. Het vorige  werkbezoek was op  6-3-2012.  
Op de agenda stonden toen de volgende punten:   
Straatnaambordjes,  fontein,  schoonhouden/maaien op resterende vrije bouwkavels fase  1 en 2, bestem-
mingsplan, gladheidsbestrijding, straat verlichting fase 3, 10%  regeling/kunstwerk noodtoegangsweg 
hulpdiensten, overdracht fase 3, brief burgemeester oud en nieuw en de ontwikkelingen Zuidmaten / Do-
mo. 
 
Op 1 april a.s. is er een nieuw overleg ingepland.  
We hebben o.a. de volgende agenda punten hiervoor: 
Kettingbeding en handhaving 
Veiligheid wijk (uitvluchtroutes) 
Strooibeleid wijk 
Plan Nagtegael 3 
Blad korfen in de wijk 
Hondenpoep in de wijk 
 
Als jullie ook nog punten hebben voor het overleg horen we  
dat graag van jullie.  
Dit kan via email: platformnagtegael@gmail.com of  
telefonisch via telefoonnummer: 0593-785006 
 
Mochten er nog andere vragen zijn horen wij dat ook  
graag terug.  
 
Hartelijke groet, 
 
Jan Kuik  Voorzitter 
Hennie Knibbe  Penningmeester 
Arjan van Kesteren Secretaris 

 
 

 
 

 
 

mailto:platformnagtegael@gmail.com
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De Hofmeester uut Drenthe                                                     

Web:  www.cateringdehofmeester.nl             

Mail:   info@cateringdehofmeester.nl              

Tel:     0593-543335  Vlierhof 17 

Mob:  0640840416  9413 AS Beilen  

Kwaliteit voor de juiste prijs!   

 

Colofon:              
 

Buurtvereniging              
 ‘De Nagtegael’ 

www.nagtegael.net 
 

Contributie:  

€ 20, - per huishouden per jaar. 
Aanmelden en/of opzegging kan 

alleen schriftelijk of per mail bij 
de ledenadministratie.  

Opzegging voor 1 december. 
Bankrekening: 

NL69RABO0373856601 
KvK-inschrijving: 04073154 

Correspondentieadres: 
Tormentillaan 3 Beilen 
 

Bestuur: 
bestuur@nagtegael.net 

 
Voorzitter: 
Marten Leistra 

Wilgenroosjelaan 6 

Tel. 565213 
 

 
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: Vacant 

  
 
 

 

 
Activiteitencommissie; 

activiteiten@nagtegael.net  
Heleen Nijhoff  

Arjen Schep 
Gerhard Stegehuis 
Baukje Jager 
Daphne Vos 

Frits Noorman 

 
Platform; 

Arjan van Kesteren 
Ranonkel 3 Tel. 785006 

 
Redactie: 

redactie@nagtegael.net 
Anja Folkers 
Geert Derks 

Pauline Zantinge 
Belinda Stegeman-Diepenbroek 

Frits Noorman 

 
 

 
 

 

  
               
                                                         
                                                                   
 

                                                                    Voor elke gelegenheid 
 

- Party catering 

- Broodjes service 

- Workshops 

- Thuis kok 

- Horeca verhuur 

                                                                                                            
 
   
 
 

http://www.cateringdehofmeester.nl/
mailto:info@cateringdehofmeester.nl
mailto:bestuur@nagtegael.net
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Activiteiten 2015 
 

Paasviering, 2e paasdag 6 april 2015 

 Fietsavonden, 2e dinsdag van de maand Vanaf april t/m september 2015 

 
 

Voetbalwedstrijd FC Groningen- PEC Zwol-
le, inclusief vervoer per bus 

10 mei 2015 

 
 

Zeevissen vanaf Den Helder Voorjaar 2015 

      

Buurtvolleybaltoernooi, korfbalterrein Vi-

tesse    

1 juni t/m 3 juni 2015 

 

 

Buurt BBQ Braamlaan 5 juni 2015 

 Workshop: aardbeienjam maken 

 

11 juni 2015 

 

 

Kinderboeken en speelgoed verkoopdag 

Braamlaan 

13 juni 2015 

 
 

Motortoertocht 21 juni 2015 

 
 

Proeverij brouwerij Maallust te Veenhuizen Zomer 2015 

 

Wadlopen vanaf Pieterburen Zomer 2015 

 

 Klimpark te Grolloo Zomer 2015 
 

 Attractiepark Drouwenerzand 

 

Zomer 2015 

 ATB tocht Dwingelderveld 

 

Zomer 2015 

         

Shakespeare theater “Romeo en Julia” te 

Diever 

28 augustus 2015 

 Workshop vlechtwerk te Lhee 

www.detakkenvrouw.nl  

Herfst 2015 

 Kinderworkshop in ‘de Hansehof’ 
 

Herfst 2015 

 Indoor karting te Hoogeveen Najaar 2015 
 

 

 

Zeevissen vanaf Lauwersoog Najaar 2015 

 

Wijn- en bierproefavond café de Cerck te 

Beilen 

Najaar 2015 

 Sint Maarten 11 november 2015 

 

 

 

Kerstworkshop in ‘de Hansehof’ November 2015 

                      
 

Sinterklaas met twee zwarte pieten 5 december 2015 

                    

Oudejaarsborrel en carbid schieten 31 december 2015 

              Sluitingsdatum kopij …….. 1 JUNI 2015 

http://www.detakkenvrouw.nl/

