
 
  
   

 

       

 

 

 

 

             Buurtkrant  

          De “Nagtegael” 

 

              Oktober 2015, 13e jaargang nr. 3 

 

                  In deze buurtkrant o.a.:  

                  *   blz.  3    Zorg …. van de voorzitter!         

                  *   blz.  11  Sportiviteit op de baan en in het bos!  

                  *   blz.  17   Serieus kleien voor de jeugd!      

                  *   blz.  18   Oproep…, Oproep…, Oproep! 

                  *   blz.  20   Agenda laatste kwartaal!  

 

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

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


 
  

 
 

Het juiste adres voor al uw bouwwerkzaamheden !!! 
 

 - Nieuwbouw - Onderhoud - Verbouw 

 - Dakkapellen - Dakvensters - Serre’s 

 - Aanbouwen - Stormschades - Carport 
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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  
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Van de voorzitter  

 
Wat hebben we een heerlijke zomer gehad, prachtig weer met mooie temperaturen. 
Inmiddels doet de herfst voorzichtig zijn eerste aankondigingen. Witte wieven, de 
bladeren die van kleur veranderen en heerlijke zonnige dagen, kortom ieder jaargetijde 
heeft zo zijn charmes. 
Dat de avonden korter worden betekent ook dat het klaverjassen bijna weer gaat 
beginnen. De organisatie hoopt dat we dit jaar enthousiaste jokeraars kunnen 
begroeten. Daarnaast is de activiteiten commissie druk in de 
weer met de organisatie van de geplande activiteiten die 
verderop in de buurtkrant aangekondigd zullen worden.  
 
Bestuurlijke zorgen 

 
Ik maak mij zorgen over het vinden van een penningmeester 
en voorzitter. Helaas heeft nog niemand belangstelling 
getoond bij het bestuur. We zijn een grote buurtvereniging, 
die niet zonder een voltallig bestuur kan functioneren.   
 
Ik wil nogmaals een dringend beroep op alle leden doen, om op zoek te gaan naar 
mensen die het belang van de buurtvereniging onderschrijven en bereid zijn om hier 
een actieve bijdrage te leveren. 

Heeft u vragen wat de bestuursfuncties inhouden dan 
zijn we graag bereid hierover met u in gesprek te 
gaan.  
 

Namens het bestuur Marten Leistra 
 
 

 

Oproep… 
Dringende oproep! 
 
Vacature bestuurslid, voorzitter en penningmeester 
Helaas gaan we dit jaar afscheid nemen van de 
penningmeester en  voorzitter.  
Dat betekent dat we dringen opzoek zijn naar geschikte 
bestuursleden om buurtvereniging Nagtegael overeind te houden. 
 
Het bestuur van de buurtvereniging is op zoek naar een voorzitter en penningmeester.  
Bent u die bewoner van de buurtvereniging die het bestuur wil komen versterken of 
wilt u informatie over de functie van het bestuur, neem dan contact op met Marten 
Leistra 
wilgenroosje@knpplanet.nl 
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Wie schrijft die blijft… 
 
Wij zijn Hans en Richelle Tetteroo en hebben “de pen” 
doorgekregen van Ria en Wim Versteeg.  
Wij wonen sinds 2005 met veel plezier in de Nagtegael 
aan de Vlierhof 11. Wij hebben twee kinderen, een zoon 
van 23 Yannick en een dochter van 28 Claire. Yannick 
woont in Groningen en Claire in Rijswijk. 
 
Van Oorsprong afkomstig uit het Westen, zijn wij na 6 
jaar in het Midden Oosten (Sultanaat van Oman) te 
hebben gewoond, in het Noorden terecht gekomen en na 
9 jaar Roden uiteindelijk in 2005 in Beilen neergestreken. 
 

Richelle heeft jaren in Groningen gewerkt op een 
assurantiekantoor maar werkt sinds enkele jaren op 
vrijwillige basis bij het Herinneringscentrum Kamp 
Westerbork en al 7,5 jaar bij Verpleeghuis Altingerhof in 
Beilen. Zij heeft als grote hobby, schilderen. Haar 
schilderijen zijn regelmatig te zien bij Café de Cercken 
hebben bij de Koningshuis expositie, de Midden Mei 
Galerij en bij de Beleef Afrika expositie gehangen. Verder 
is zij veelvuldig in de fitness studio te vinden of aan het 
werk in de tuin. 

 
Hans is werkzaam bij de Shell als Learning Advisor, wat inhoudtdat 
hij verantwoordelijk is voor twee technische learning portfolio’s en 
dus veelvuldig over de wereld reist om cursussen af te leveren. In 
de Verenigde Staten, Canada, China, Kazachstan, Nigeria, Maleisië, 
Brunei maar natuurlijk ook  in Nederland is hij te vinden. Hij werkt 
inmiddels bijna 34 jaar bij Shell, dus het grootste gedeelte van  het 
werkende leven zit er wel op. 
 
Samen mogen wij graag musea bezoeken, zijn wij regelmatig op terrasjes in Midden 
Drenthe te vinden en wandelen en fietsen wij veel door het prachtige Drenthe en 
omstreken. 
 
Wij geven de pen door aan, 
 
Natascha van Dam en Jacco Venderbosch. 
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Nagtegael 2015  
‘Rondje Lauwersmeer!’ 
 
Het leek er even op dat het weer roet in het eten zou gooien, maar gelukkig kon de jaarlijkse 
motortoertocht van Nagtegael gewoon doorgaan.  
 
Op zondag 13 september zwaaiden we na een kop koffie of thee aan de Weegbreelaan het 
been over onze motoren. De wegen waren ’s ochtends nog wat nat, maar regen hebben we 
gelukkig niet gehad. Over de mooie kronkelweggetjes die onze provincie rijk is togen we in 
noordelijke richting. 
 
De eerste tussenstop genoten we in het Scandinavisch Dorp, met uitzicht over het 
Paterswoldse meer bij stad Groningen. Vervolgens ging de reis verder door het  
‘Gröninger laand’ richting de haven van Lauwersoog, waar we even de Waddenzee, de 
vissersboten en de veerboten richting Schiermonnikoog konden bewonderen. 
Na een klein lusje om het Lauwersmeer hebben we met zicht op het water heerlijk geluncht bij 
‘De Gouden Stek’ (jaja) in Oostmahorn. De terugweg naar Beilen bracht ons door allerlei Friese 
dorpjes, waarna we uiteindelijk in Roden belandden. Daar hebben we al naar gelang de zin 
een ijsje of kop koffie gehad en waren we klaar voor het laatste stukje richting huis.  
 
Na de traditionele groepsfoto met de Stroomboog op de achtergrond ging iedereen voldaan 
naar huis. Alwaar bij het de motor de schuur induwen de eerste regendruppels van de dag 
vielen… 
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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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Uitnodiging klaverjastoernooi… 
 

Net als de voorgaande jaren organiseert de Buurtvereniging weer een klaverjastoernooi voor het seizoen 
2015 / 2016. We kaarten één keer in de twee weken. 
Indien je mee wilt doen met de competitie dan moet je tenminste 12 van de 15 keer komen 
kaarten;  de 12 hoogste scores worden aan het eind van het seizoen opgeteld. 
 
We spelen Amsterdams klaverjassen - we beginnen met klaverentroef. Als iedereen past, wordt er 
gedraaid en wie er dan voor zit moet hierop verplicht spelen. Viertroeven is verplicht spelen; bij 
verzaken (mits er op tafel hersteld kan worden) gaan de 162 punten naar de tegenpartij. 
Aan het eind van de avond worden er prijsjes uitgereikt aan de 3 spelers met de hoogste scores 
en een poedelprijs voor degene met de laagste score. 
 
Iedereen die zin heeft mee te doen (ook NIET-LEDEN) 
is welkom. Het is niet noodzakelijk om in de competitie 
mee te spelen; men kan ook enkele avonden 
meespelen. 

 Inleg € 2,50 per kaartavond; hiervan wor-
den de prijsjes gekocht. 

 LEDEN: koffie / thee wordt door de Buurt-
vereniging betaald(max. 2 koppen) 

 NIET LEDEN: betalen € 1,00 vooreen kop 
koffie/thee 

Verdere consumpties voor zowel de leden als de niet leden: € 1,00 per drankje (wijn is iets 
duurder). Iedereen wordt verzocht zelf bij te houden wat hij/zij moet betalen en dit aan het eind 
van de avond af te rekenen. 
 

 Locatie  : zorgboerderij ‘De Hansehof’, Smalbroek 14 te Beilen 
 Aanvang  : 20.00 uur 

Data kaartavonden: 
 2015:1 okt; 15 okt; 29 okt; 12 nov; 26 nov; 10 dec 
 2016:  7 jan; 21 jan; 4 febr; 18 febr; 3 mrt; 17 mrt; 31 mrt; 14 apr; 28 apr  

Uitnodiging Jokeren… 
 

Hierbij willen we inventariseren of er belangstelling is om te komen 
jokeren op de kaartavonden. In dat geval zouden we daar een groep 
voor kunnen maken. Hier zal geen competitie aan verbonden zijn.  
Als je mee wilt kaarten dan kun je een mail sturen naar: 
rita.jelsma9@gmail.com onder vermelding van je  
naam en telefoonnummer. 
 
Wij hopen U op de kaartavonden te mogen begroeten! Rita Jelsma  

mailto:rita.jelsma9@gmail.com
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http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLWPjPjjjMgCFcwDGgodigkH_Q&url=http://www.kaartspellen-online.nl/speel-jokeren.html&psig=AFQjCNFhgTac_7M6amjgDd8RtpbB_4DIlQ&ust=1443084790255962
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Workshop vlechtwerk ….. 

Doet u ook mee met het vlechten van een puntmand?  
Een puntmand voor bijvoorbeeld snoepgoed of mezenbollen. 

Onlangs hebben wij een oproep geplaatst voor een workshop 
vlechtwerk. Er is voldoende interesse om het te organiseren. 
Het maximaal aantal deelnemers voor één avond is                
8 personen. Mochten méér leden mee willen doen, dan gaan 
wij naar twee groepen van 6 personen op twee avonden. 
 

De eerste workshop zal worden gedaan in de takkenwerkplaats 
van Barbara Mahler (zie ook: www.detakkenvrouw.nl). 

Wanneer:     woensdag 25 november as. 
Waar:          in de takkenwerkplaats van Barbara                      
te Lhee 16 (bij Dwingeloo) 
Vertrek:       19.00 uur vanaf speelplaats Saliebrink 
Aanvang:     19.30 uur 
Duur:          ca. 2 uur 
 

U kunt eventueel parkeren op parkeerplaats van het tegenover liggend Hotel de Börken 

De kosten bedragen € 5,00 per persoon.  
Onze buurtvereniging betaald het overige gedeelte. 

Stuur a.u.b. een mailtje vóór zaterdag 7 november a.s. naar: activiteiten@nagtegael.net o.v.v. vlechtwerk, 
naam en adres. 

Rebus ……. 
 

  

http://www.detakkenvrouw.nl/
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Zeevissen vanuit Lauwersoog… 
 
Wie gaan er zaterdag 28 november 2015 mee zeevis-
sen vanuit Lauwersoog? 
 
Wij gaan op kabeljauw vissen. Een heerlijk vis voor op de 
barbecue (óók in winter) of met ratatouille uit de oven. 
 
De kosten per lid buurtvereniging bedraagt € 20,-- per per-
soon. De andere € 20,-- wordt betaald door de buurtvere-
niging. 
 
Voor niet-leden rekenen wij € 40,-- per persoon. 
Kabeljauw vang je met aas. Het aas dient vóór vertrek op 
de kade in Lauwersoog worden aangeschaft. 
 
Om 07.00 uur dienen wij in Lauwersoog aanwezig te zijn! 
 
Wij zouden graag verzamelen op Saliebrink om 05.45 uur 
om vanuit daar te vertrekken. 
 
Uw opgave zouden wij graag uiterlijk maandag 14 novem-
ber a.s. hebben ontvangen op ons email adres: activiteiten@nagtegael.net 
 
Wil je meer weten over onze boot, het zeevissen etc. kijk dan eens op de website van  
ms. Nestor, www.ms-tender.nl 
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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: 

 



 
  

11 

 

We gaan karten! 
 
Schuilt er een Lewis Hamilton of Max Verstappen 
in jou? Dan vind je het vast leuk om je rijkunsten 
te meten met een aantal buurtgenoten. Ja?  
Dat komt dan goed uit! We gaan namelijk op 
zaterdag 21 november met elkaar karten in 
Hoogeveen! Iedereen rijdt 2 sessies. 
 
De eigen bijdrage voor deze activiteit is €15 per 
persoon. Om mee te kunnen moet je 1,60m lang 
zijn. Maar let op: in Hoogeveen hebben ze ook 
zes junior-karts, dus bij voldoende belangstelling kunnen ook buurtgenootjes met een lengte tussen  
1,30m en 1,60m meedoen. Als je in deze categorie valt gaan we ons best doen dat je mee kunt, maar 
hierbij geven we dus geen garantie vooraf. Wel gewoon opgeven natuurlijk: we laten je ruim op tijd  
weten of het doorgaat. 
 
We verzamelen om 13.30 uur aan de Saliebrink en proberen rond 17.30 terug te zijn op Nagtegael. 
 
Ga je mee? Stuur dan vóór 1 november een mailtje naar activiteiten@nagtegael.net.  
Als je plaats over hebt in je auto dan horen we dat graag. 
 
 
 

Mountainbiketocht…… 
 
Staat er bij jou misschien een mountainbike in de schuur stof te verzamelen? Of zit je er juist elke week 
wel een paar keer op? In beide gevallen (en alles daar tussenin) ben je van harte welkom om met ons mee 
te gaan MTB’en. Op zondagochtend 18 oktober verzamelen we om 9.30 uur aan de Saliebrink. 
Vervolgens gaan we een leuke rit fietsen van rond de 30 kilometer. Op de helft stoppen we voor een 
drankje en iets te eten, zodat we helemaal klaar zijn om de tweede helft te fietsen. 
 

Het idee van de rit is een gezellige tijd met 
buurtgenoten, er hoeven dus geen persoonlijke 
records gezet te worden.  
Samen uit samen thuis. Jeugdige bikers zijn ook 
van harte welkom uiteraard (probeer zelf even  
in te schatten of zo’n tocht, goed te doen is  
voor je). 
 
Ga je mee? Stuur dan even een mailtje naar 
activiteiten@nagtegael.net. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

mailto:activiteiten@nagtegael.net
mailto:activiteiten@nagtegael.net
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Zomervoetbal……. 

In de maand juli zijn er zomervoetbal avonden georganiseerd. Vier avonden is op verschillende locaties in 
Beilen gevoetbald door jongeren van 9 t/m 15 jaar. Op donderdag 16 juli kon er gevoetbald worden aan de 
Morgensterlaan in onze wijk. Er was een grote opkomst van 22 jongens en 3 meiden. Het was een zeer 
leuke avond! 
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Sint Maarten…  
 
Zet alvast in jullie agenda:  
 
Sint Maarten op woensdag 11 november om 17.45  
uur bij het speeltuintje van de Saliebrink.  
Eerst gezamenlijk liedjes zingen en dan krijgen jullie nog een kleinigheidje van de buurtvereniging.  
Daarna gaan jullie op eigen gelegenheid langs de deuren voor wat lekkers. 
 
 

 
 

 

 

 

 

           Kerstworkshop………..  
 

De eerste helft van december zal er een kerstworkshop ge-
pland worden, de definitieve datum is nog niet bekend. Houd 
de mail, of Facebook in de gaten!  
Wordt vervolgd…. 

 
 
 
 
 

http://www.bing.com/images/search?q=kerst+afbeeldingen&view=detailv2&qpvt=kerst+afbeeldingen&id=D8CE424B4C94D8E5CFAE104C52F15170BCF60095&selectedIndex=6&ccid=347JR0RX&simid=608037739133274666&thid=OIP.Mdf8ec9474457be2e95a770dbac8f256fo0
http://www.bing.com/images/search?q=kerst+afbeeldingen&view=detailv2&&id=5B9AE5DC398B77D0311FA8D194DC847A83341300&selectedIndex=212&ccid=3AGNqg8F&simid=608000308505676316&thid=OIP.Mdc018daa0f050b6f8b442cc17b3f6f2bH0
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Sinterklaasfeest… 
 
Op zaterdag 5 december 2015 komt Sint 
Nicolaas om 15.00 uur naar onze wijk. 
Sinterklaas vindt het fijn om alle Nagtegael 
kinderen dan weer persoonlijk te begroeten, 
de laatste nieuwtjes te horen én vragen te 
beantwoorden. Heb jij een vraag aan 
Sinterklaas, iets wat je misschien al zó graag 
wilt weten, maar waar nooit iemand de Sint 
naar vraagt?  
 
 
Grijp nu je kans!  
 
De mooiste, liefste, interessantste of 
wonderlijkste vragen worden beloond met een 
leuke prijs. Laat daarom in je mail of brief 
weten welke vraag je Sinterklaas graag wilt 
stellen in recreatiezaal van  
Zorgboerderij de Hansehof - Smalbroek 14. 
 
 
Wil jij op dit feest niet ontbreken, meld je dan snel aan! Inschrijven kost € 2,50 per kind (incl. 
chocolademelk/ranja en marsepein) ouders/verzorgers, opa’s en oma’s zijn vanzelfsprekend van harte 
welkom. 
 
Om verdrietige kinderen te voorkomen kan door hun ouders per kind maximaal 1 cadeau ter waarde van 
max. € 15,-- bij aanmelding worden afgegeven. Vertel er ook iets leuks bij over van uw kind. 
 
Meld je a.u.b. uiterlijk 22 november aan via ons email adres activiteiten@nagtegael.net  
of bij Frits Noorman, Tormentillaan 3.  
Graag bij opgave naam en leeftijd van uw kind vermelden! VOL=VOL 
Helaas is het bij deze activiteit niet mogelijk om na zondag 22 november nog aanmeldingen  
te accepteren.  
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Kinderboeken …  
 
Zaterdag 29 augustus jl. hadden wij een kinderboeken- en speelgoed verkoopmiddag 
georganiseerd. De opkomst van verkopers en publiek was redelijk tot goed te noemen.  
Het weer zat mee, er was een leuk springkussen geplaatst.   
 
Maaarrrrrrrrrrrr ……….echter moet 
ik als organisator van 
activiteitencommissie met de 
billen bloot.  
Het was niet goed georganiseerd. 
Ook dat mag best wel eens 
gezegd worden.  
Als organisator had ik deze 
activiteit eerder en beter moeten 
communiceren.  
Sorry, het spijt mij dat het zo is 
gelopen.  
Volgend jaar gaan wij het weer 
organiseren aan de Ereprijslaan. 
 
Frits 
 

Klimpark Joytime in Grolloo….. 
 
Op zaterdagmiddag 26 september gingen we onder genot van een najaarszonnetje op weg met 
een klein clubje naar Joytime in Grolloo. Na een kort oefenparcours mochten wij´los´in het bos. 
Wij begonnen met de gemakkelijkste, de beginners parcours en vervolgens namen wij het 
parcours met de kabelbaan over het water.  
Na tussendoor even snel wat gedronken en gesnoept te hebben, namen wij het laatste parcours. 
Een paar jongens wilden nog een moeilijker parcours doen, maar stonden in de´file’ waardoor het 
allemaal wat langer duurde.  
Wij hebben, ondanks dat het een klein gezelschap was, enorm genoten! 
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Kinderworkshop pottenbakken…  

 
Op woensdagmiddag 14 oktober 2015 organiseren wij een kinderworkshop, voor de leeftijd  
van 6 t/m 12 jaar, bij pottenbakkerij “De Vuurplaats” in Westerbork. 
De bedoeling is dat de kinderen een kommetje maken op de draaitafel en iets boetseren,  
dit alles duurt ongeveer 1,5 uur en is incl. ranja en een koekje.  
 
De werkjes worden, na afloop in de oven afgebakken en na één maand worden ze bij jou 
thuisgebracht. 
 

 
 
Lijkt jou dit leuk? Geef je dan snel op! Vol = vol 
Eigen bijdrage voor deze activiteit is € 5,- contant te betalen vóór vertrek vanuit Beilen. 
 
Opgave vóór 10 oktober a.s.  
 
Via activiteiten@nagtegael.net onder 
vermelding van naam, leeftijd, adres en of 
jullie heen, terug, of beide willen rijden en 
hoeveel plekken er nog in de auto zijn? 
 
De vertrektijd vanaf de Saliebrink zal om 
14.00 uur zijn, aanvang workshop 14.30uur. 
Voor de ouders die blijven bij de 
pottenbakkerij is er koffie of thee. 
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Buurtpreventie….. 
 
Het is een rustige zomer geweest. Gelukkig maar. Er zijn geen woninginbraken gemeld. Fijn dat 
wij met z’n allen een oogje in het zeil houden. Dat resulteerde dan ook in een melding van een 
auto die enkele dagen vreemd geparkeerd stond. Loos alarm, zo bleek. De eigenaren van de auto 
en buurtgenoten van onze wijk waren met de tuin bezig en moesten de auto tijdelijk even ergens 
anders kwijt. Behalve voor de vernieling van een autospiegel en diefstal van grastegels bij het 
speelveldje zijn er geen aangiftes gedaan.  
 
Wij blijven allemaal ogen en oren open houden! Heeft u een onderbuikgevoel (hier zou iets niet in 
de haak kunnen zijn), stuur een appje in de WhatsApp groep Buurtpreventie Nagtegael. Onze 
wijkagent is eveneens aangesloten en kan extra controleren of dingen uitzoeken. 
 
Wilt u ook deel uitmaken van de 
WhatsApp groep Buurtpreventie 
Nagtegael, stuur dan een app naar de 
beheerder van deze groep en meldt u aan:  
Petra Lankenau, tel. 06 53 170 466. 

 
 
 
 
  
OPROEP…..OPROEP…..OPROEP…..OPROEP……OPROEP……OPROEP 

 
      Beste leden,  

 
Via,via,via bereiken ons signalen dat niet ieder lid van onze 
buurtvereniging e-mails ontvangt van onze activiteitencommissie 
betreffende oproepen/informatie voor de te houden activiteiten!! 
 
De activiteiten commissie beschikt over de e-mail bestanden van onze 
leden welke bij de ledenadministratie bekend zijn. 
Indien U geen e-mails ontvangt van onze activiteitencommissie, dan 
verzoeken wij U om uw e-mail gegevens door te geven aan de 
ledenadministratie via het e-mail adres bestuur@nagtegael.net 

 
Onze ledenadministratie zal zorg dragen dat dan ook U e-mail adres bij de 
activiteitencommissie bekend wordt, zodat U op de hoogte blijft betreffende 
de activiteiten. 
  
 
 
 
 
 

mailto:bestuur@nagtegael.net
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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  
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 van der Heide 
Belinda Stegeman-Diepenbroek 

 
Redactielid: Vacant 

 

 
 

 

  
               
                                                         
                                                                   
 

                                                                    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 
 Klaverjassen  Okt. Nov. Dec. 2015 

 Kinderworkshop pottenbakken 
 

14 oktober 2015 

 Mountainbiken 

 

18 oktober 2015 

 

 Sint Maarten 11 november 2015 

 Indoor karting te Hoogeveen 21 november 2015  

 Vlechtworkshop 25 november 2015 

 
 

Zeevissen vanaf Lauwersoog 28 november 2015 

 

Wijn- en bierproefavond café de Cerck te 
Beilen 

 Najaar 2015 

 

 

Kerstworkshop in ‘de Hansehof’ Najaar 2015 

                      Sinterklaas met zes zwarte pieten 5 december 2015 

                    

Oudejaarsborrel en carbid schieten 31 december 2015 

               
 

Sluitingsdatum kopij          
1 december 2015 

 
 
 
 
Redactielid gevraagd! 

 
Oproep …… gezocht, voor de buurtkrant 
een redactielid! 
Bent u degene die de buurtkrant komt 
versterken! 
De buurtkrant komt 4x in het jaar uit en 
we komen 2 avonden samen per periode 
(8x p.j)   
Ben je goed met computeren m.n. Word 
neem dan even contact op met: 
redactie@nagtegael.net 
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