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             Buurtkrant  

“          De “Nagtegael” 

 

               SEPTEMBER 2014, 12e jaargang nr. 3 

 

                  In deze buurtkrant o.a.:  

                  *   blz.  5       Niet verzaken! 

                  *   blz.  7       Twee in één! 

                  *   blz.  9       Klauter je mee! 

                  *   blz.  11     Glaasje op? Kom op de fiets! 

                  *   blz.  12     Vers bloed!    

   

              

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

                       www.facebook.com/ActiviteitenNagtegael 

 

 

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.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.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&
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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.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.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 ……. 
 
Inmiddels is HOLLYWOOD weer gewoon Nagtegael. Hier 

en daar zie je nog enkele restanten staan van de 
prachtige straatversieringen. Wat hebben we een 
prachtige en gezellige weken achter de rug met het 

opbouwen en de Lanijto week zelf. Er was veel bekijks uit 
de wijde omtrek. En gelukkig hebben er ook veel mensen 
uit de wijk geholpen met het afbreken en opruimen. 

Bijzonder is dat veel van onze versieringen een plekje 
hebben gevonden in wijken en straten in dorpen in de regio en 
ver daar buiten. 

 
Al direct na de Lanijto brak voor veel bewoners de vakantie aan 
met prachtig weer voor de meesten die in Nederland zijn 

gebleven. Helaas waren de laatste weken van de schoolvakantie 
regenachtig. Voor de meeste bewoners zit inmiddels de vakantie 
er al weer op. De kinderen gaan weer naar school, de 

sportverenigingen zijn weer actief, het normale leventje is weer 
begonnen zoals we dan zeggen. 
 

In de komende weken is ook weer de eerste vergadering voor het bestuur.  
De activiteitencommissie heeft ook nog tal van leuke activiteiten in het vooruitzicht. Het bestuur 

van de  buurtvereniging is in gesprek geweest met “De Hanse Hof” om te kijken welke 
mogelijkheden daar zijn om activiteiten uit onze wijk onder te brengen. Het is afhankelijk van de 
verbouwing waar nog druk aan wordt gewerkt. 

 
Het bestuur is ook in gesprek met de gemeente over de 
speeltuintjes in de wijk. Die worden indien nodig nog 

opgeknapt voor het einde van het jaar. Een aantal zaken zal 
waarschijnlijk worden vervangen zoals een aantal toestellen 
in de Saliebrink. Ook zijn de toegezegde goaltjes nog steeds 

niet geplaatst, ook hier zijn we druk mee om die zo snel 
mogelijk geplaatst te krijgen. 
 

Kort voor de zomer zijn we in gesprek geweest met het 
bewonersplatform.  Hier zijn signalen van bewoners uit de 
wijk besproken,  onder andere de braakliggende bouwkavels 

om deze te egaliseren, zodat ze tijdelijk als gras of speelveld 
gebruikt kunnen worden. Ook het strooibeleid en de te hoge 

verkeersdrempel zijn  daar besproken. De bewoners kunnen 
zich ook rechtstreeks tot het platform wenden met vragen,  
klachten en andere zaken die van belang zijn voor een  

veilige en prettige woonomgeving.  
 
Hopelijk zien en spreken wij elkaar in de wijk of tijdens een van de activiteiten. 

 
Namens het bestuur, Jan Stevens 

http://nl.dreamstime.com/royalty-vrije-stock-afbeeldingen-de-filmster-van-hollywood-image3133979
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Beste Buurtgenoten, 
 

In 2012 is tijdens de ledenvergadering van onze buurtvereniging een deel van onze huidige 

activiteitencommissie ontstaan. We zijn toen met een frisse start begonnen en hebben er 

veel plezier aan beleefd, om het 10-jarig bestaan feest te organiseren. 

Er zijn een aantal activiteiten, die elk jaar weer een succes zijn 

en daarom ook leuk om te organiseren. Paaseieren zoeken is 

altijd een enorm groot succes, het carbid schieten met oud & 

nieuw, een snoepje komen halen op 11 november en de 

bloemworkshops twee keer per jaar. 

Daar om heen, proberen wij ook het e.e.a. te organiseren, dit 

proberen we ook zoveel mogelijk door te laten gaan. Maar 

helaas lopen wij er tegen aan, dat het animo op verschillende 

activiteiten laag is.  

Hebben we het allemaal druk druk druk? Of krijgen we al zoveel aangeboden bij werk en 

andere verenigingen? Of organiseren wij teveel? 

Volgende maand mogen wij weer de begroting inleveren voor de 

activiteiten van 2015, aan het bestuur. Wij zijn benieuwd wat jullie leuk 

vinden, zodat wij hier rekening mee kunnen houden! 

- Weet jij een leuke activiteit voor volgend jaar? 

- Heb je zin om eenmalig een activiteit met ons te organiseren? 

- Heb je tips/trucs/op- of aanmerkingen voor ons? 

- Heb jij zin om onze activiteitencommissie te komen versterken? 

Om ons als activiteitencommissie ook enthousiast en gemotiveerd te houden, zien 

wij graag een reactie van jullie tegemoet. Dit mag in de supermarkt, bij het bestuur en nog 

het liefst een mailtje naar activiteiten@nagtegael.net. Want we willen toch proberen om er 

weer een gezellig jaar van te maken voor de buurtvereniging. 

En als laatste, wij sturen alle uitnodigingen en wijzigingen ook via de mail. Hebben wij nog 

niet jouw/uw mailadres? Stuur dan een mailtje naar activiteiten@nagtegael.net en dan 

voegen wij het mailadres aan onze mailinglijst toe. 

Met vriendelijke groet, 

 

De activiteitencommissie 
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Uitnodiging Klaverjassen 

Net als de voorgaande jaren organiseert de Buurtvereniging weer een klaverjastoernooi voor 
het seizoen 2014 / 2015. In totaal kaarten we 10 keer op donderdagavond. 

Indien je mee wilt doen met de competitie dan moet je tenminste 8 van de 10 keer komen 
kaarten;  de 8 hoogste scores worden aan het eind van het seizoen opgeteld. 

We spelen Amsterdams klaverjassen - we beginnen met klaveren troef. Als iedereen past, 
wordt er gedraaid en wie er dan voor zit moet hierop verplicht spelen. Vier troeven 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 alle avonden mee te spelen; men kan ook enkele avonden meespelen. 

BELANGRIJKE VERANDERING:  

Inleg € 2,50 per kaartavond; hiervan worden de prijsjes gekocht. 

LEDEN: koffie / thee wordt door de Buurtvereniging betaald  (max. 2 koppen) 

NIET LEDEN: betalen € 1,00 voor een 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:  

2014:  25 september ;  16 oktober ; 6 november; 27 november; 18 december     

2015:  8 januari; 29 januari; 19 februari; 12 maart; 2 april    
   

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 klaverjasavonden te mogen begroeten!  

 

Rita Jelsma  
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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/


7 

 

 

 

A

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   Opgavestrook: 

 
Ik kom op maandag 20 oktober / dinsdag 21 oktober naar de herfst- en kerstworkshop                         

(svp doorhalen wat niet van toepassing is) 
 

Ik heb mijn inschrijfgeld bijgesloten in de envelop (10 euro per deelnemer) 
         

                        Naam………………………………………………………………………………………………… 
                      Adres………………………………………………………………………………………………… 
                      Telefoonnummer……………………………………………………………………………….. 
                      E-mailadres……………………………………………………………………………………….. 
 

Uitnodiging Herfst- en Kerstworkshop  
 

Dit najaar hebben we bedacht om een herfststukje te gaan maken,  
dat ook eenvoudig is te veranderen is naar een kerststukje.  

      Op deze manier kunnen we er lang plezier van hebben. 
Mirjam Nienhuis zal ons weer helpen. 

 
Wanneer: 

Maandagavond 20 Oktober 
Of 

Dinsdagavond 21 Oktober 
 

Waar: 
De Hansehof, Smalbroek 13 

 
Hoe laat: 

Vanaf 19:30 uur 
 

Handig om mee te nemen: 
Een schaar, mesje, draadtang, snoeischaar en 

twee verschillende (groente) potjes in klein formaat. 
 

Kosten: 
10 euro p.p. indien je lid bent van onze buurtvereniging. 

 
Opgave: 

Graag inleveren bij Heleen Nijhoff, Ganzerikhof 4, voor 8 oktober en vol is vol! 
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Wie schrijft die blijft….. 

Wij (Nelly en Johan Boer) wonen sinds mei 2003 aan de Bereklauwlaan 18 in onze mooie wijk. Na tien jaar 

in een „echte‟ jaren dertig woning gewoond te hebben aan de Oosterstraat, hebben we besloten om een 

nieuwe woning te laten bouwen. De keus viel dus op een „jaren dertig woning‟ nieuwe stijl. We hebben tot 

nu toe nog steeds geen spijt van deze keuze. Nagtegael is een mooie wijk om in te wonen. Rustig en ruim 

opgezet. We hebben dus de wijk bijna vanaf het begin zien groeien. Veel mooie woningen en projecten zijn 

er bij gekomen.. 

Wie zijn wij. We zijn Nelly en Johan Boer. 48 en 52 jaar oud. We zijn allebei in de 

gemeente Midden-Drenthe geboren. 

De wieg van Nelly stond in Hoogersmilde langs de Drentse Hoofdvaart. Nelly is de 

jongste van vijf kinderen. Nelly is werkzaam in de zorg. Nelly werkt als 

ziekenverzorgende bij Icare in de thuiszorg en in de “Boshof” in Assen. Naast haar 

werk heeft Nelly als hobby zingen in een koor. Bij het koor “Sint It” in Beilen oefent 

ze elke maandag. Ze is ook veel achter de naaimachine te vinden. 

De wieg van Johan stond in een boerderij langs de Beilervaart. Vlak bij de Tv-toren in 

Hoogersmilde. Johan is de oudste van twee kinderen. Als oudste zoon had Johan de 

boerderij van zijn vader kunnen overnemen. Hij had al gauw in de gaten dat „boer-zijn‟ 

niet zijn ding zou worden. Onderwijs was de keuze. Johan werkt al 29 jaar in 

Hollandscheveld op een Christelijke basisschool. Met veel plezier staat Johan daar voor de 

klas. Naast het werk in het onderwijs is voetbal de grote hobby van Johan. Als bestuurder, 

leider,   scheidsrechter bij de C.V.V Fit Boys is hij vele uren actief. 

Wij hebben vier kinderen. Twee jongens en twee meisjes. Jurjen is 22 jaar en woont sinds 1 februari in 

Kampen. Jurjen is sinds 1 juli afgestudeerd HBO-Electro-technicus. Vanaf 1 oktober gaat hij werken. 

Reinate is 19 jaar woont nog thuis en volgt in Assen de opleiding SAW op het Drenthe College. Reinate ‟s 

tweelingzus Martina woont ook nog thuis en volgt volgens het traject werken/leren een opleiding tot 

verzorgende. Ze werkt in ‟t Derkshoes in Westerbork en volgt de opleiding in Emmen op het Drenthe 

College. De jongste van de vier is Matthijs. Matthijs is 14 jaar zit in het derde leerjaar op “CSG Beilen” .  

Het geeft mij (Johan) veel genoegen om als oud-voorzitter van de 

buurtvereniging te zien dat de buurtvereniging nog steeds een actieve 

buurtvereniging is. De begin jaren van de buurtvereniging waren heel 

enerverend. Alles vanaf de grond opbouwen om zo een goede basis te 

creëren voor een gezonde buurtvereniging geeft veel voldoening. We wonen 

naar volle tevredenheid in        Nagtegael.  

We hebben een mooie wijk. Dat moeten we zo houden.                                

We hebben nog wel een tip voor onze hondenvrienden in Nagtegael:          

Houd de wijk leefbaar! 

We geven pen graag door aan:    

Be en Greetje Mulder Saliebrink 4 
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Klimpark en Drouwenerzand 
Op zaterdag 25 oktober hebben we 2 activiteiten op de planning staan. Deze activiteiten 

stonden gepland voor het einde van de zomervakantie, echter waren de opgaven toen 

minimaal en hebben we besloten om de activiteiten te verzetten. De activiteiten gaan door 

bij een minimale deelname van 10 personen.  

Voor de kinderen t/m groep 8 van de basisschool willen we deze dag doorbrengen in 

attractiepark Drouwenerzand. De kosten hiervoor bedragen €5,- per persoon indien je lid 

bent van onze buurtvereniging.  

Voor alle anderen hebben wij gepland om naar het Klimpark Molencaten in Wezuperbrug te 

gaan. Dit is voor zowel tieners en volwassenen leuk om aan mee te doen. De kosten voor 

het klimpark bedragen €7,50 per persoon indien je lid bent van onze buurtvereniging.  

De exacte vertrektijden per activiteit volgen in een later schrijven. 

Lijkt het je leuk om mee te gaan? Lever dan onderstaand strookje bij de juiste 

contactpersoon. De eigen bijdrage dien je te voldoen bij vertrek. Aanmelden kan tot 17 

oktober. We hopen er met elkaar een gezellige dag van te maken.  

De Activiteitencommissie 

 

Dit strookje kun je inleveren bij Wilma Beugel, Vlierhof 4 

Ik ga mee naar Drouwenerzand op 25 oktober 

Naam  ……………………………………………… 

Adres  ……………………………………………… 

Tel. Nummer ……………………………………………… 

Emailadres ……………………………………………… 

Leeftijd ……………………………………………… 

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

 

Dit strookje kun je inleveren bij Arjen Schep, Weegbreelaan 10a. 
 

Ik ga mee naar het Klimpark op 25 oktober 

Naam  ……………………………………………… 

Adres  ……………………………………………… 

Tel. Nummer ……………………………………………… 

Emailadres ……………………………………………… 

Leeftijd ……………………………………………… 

Wij kunnen wel/niet rijden. We kunnen … personen vervoeren 
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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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Wijnproeverij & bierproeverij…………. 
 
Vorig jaar hebben we een gezellige en geslaagde avond wijn proeven georganiseerd. Dit jaar 
organiseren we een avondje wijn en bier proeven. Bij voldoende deelname (minimaal 15 
personen) kan deze avond door gaan. Het maximale aantal personen dat deel kan nemen 
aan deze avond is 40 personen, vol = vol en er wordt gekeken naar volgorde van opgave. 
 
Wij willen dit gaan organiseren op vrijdagavond 14 november 2014  bij dinercafé de 
Cerck gevestigd aan Brinkstraat 51 te Beilen. De proeverij start om 20.30 uur.   
De eigen bijdrage is € 7,50- per persoon.  
 
Aanmelden kan door het onderstaande formulier samen met je eigen bijdrage in te leveren 
bij Wilma Beugel aan de Vlierhof 4. Wil je bij je opgave vermelden of je voor de wijnproeverij 
of de bierproeverij gaat op deze avond. De uiterlijke opgave datum is 1 november.  
 

Wij hopen er met elkaar weer een gezellige avond  
van te maken.  
 
 
De activiteitencommissie. 
 
 

 

 
Aanmeldformulier wijnproeverij of bierproeverij op vrijdag 14 november en 7,50 euro eigen 
bijdrage per persoon in te leveren voor 1 november op Vlierhof 4: 
 
Naam/namen________________________________________________ 
Adres______________________________________________________ 
Telefoonnummer_____________________________________________ 
Emailadres__________________________________________________ 
Aanmelden voor: wijnproeverij / bierproeverij (doorhalen wat niet toepassing is) 
 
 
 
 

Oproep 
 
Vacature algemeen bestuurslid  
 
 
 
Het bestuur van de buurtvereniging is op 

zoek naar een algemeen bestuurslid, om een afgetreden bestuurslid te vervangen. 
Bent u die bewoner die het bestuur wil komen versterken of wilt u informatie over de  
functie en het bestuur, neem dan contact op met Marten Leistra 
wilgenroosje@kpnplanet.nl  
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Voorstellen Penningmeester ……… 
 
Middels deze weg wil ik mij, als nieuwe penningmeester van de 
buurtvereniging, graag voorstellen. Mijn naam is Ronald Hovens, een 
jongeman van 41 jaar. Geboren en getogen Limburger, uit het mooie stadje Roermond. 
Ruim drie jaar geleden liep ik tegen de godin van de liefde aan, of Helena, zoals mijn vrouw 
ook heet. Een echte Beilense. 

Twee jaar geleden heb ik me bij haar gevoegd in het 
mooie Drenthe. Nadat we een jaar geleden zijn uitgevaren 
in het huwelijksbootje, zijn we op zoek gegaan naar een 
mooie woning in Beilen. De wijk Nagtegael gaf ons meteen 
een goed gevoel. We hebben ons droomhuis dan ook 
gevonden op de Kruiskruidlaan, waar we nu een half jaar 
met plezier wonen.   In mijn huidige baan werk ik als 
salarisprofessional bij Countus Accountants in Zwolle. Een 

aantal jaren geleden heb ik als vrijwilliger gewerkt voor Humanitas thuisadministratie. 
Cijfertjes zijn mij dus niet vreemd! Ik doe aan verschillende sporten zoals bodypump, high 
intensity training en hardlopen. Boeken zijn aan mij goed besteed, literatuur maar ook over 
geschiedenis, een grote interesse van mij. Ook reizen mag niet in mijn leven ontbreken. Het 
opdoen van nieuwe ervaringen is voor mij leven! 
  
Een paar maanden geleden is mij gevraagd of ik de functie van penningmeester van de 
buurtvereniging wilde bekleden. Door positieve ervaringen in een eerdere actieve functie bij 
een buurtvereniging en mijn gevoel bij de Nagtegael heb ik deze functie met plezier 
aanvaard. We wonen met zijn allen in een mooie buurt, met een actieve en gezonde 
buurtvereniging. Ik draag graag mijn steentje bij om de Nagtegael mooi te houden en nog 
mooier te maken. Aangenaam! 
 

11 November is de dag…… 
11 november is de dag…dat alle kinderen weer langs de deuren gaan met mooie 

(zelfgemaakte) lampionnen. De kinderen mogen voluit 

allerlei mooie Sint Maarten liedjes zingen, zodat ze een 

snoepje verdienen en met tassen vol snoep thuis 

komen. Ging u vroeger ook alles uitleggen, sorteren en 

goed kijken wie het meeste had van je broers en 

zussen? En mocht u het houden? Of inleveren bij 

moeders in beheer? Wat zitten er toch leuke 

herinneringen aan, als je het vroeger ook mocht 

doen.Net zoals voorgaande jaren, willen we weer 

gezamenlijk van start gaan op de Saliebrink. Met elkaar 

zingen we een aantal liedjes en de kinderen krijgen van ons de eerste traktatie 

uitgedeeld. Net zoals elk jaar, zal het weer een mooi gezicht zijn, om alle lichtjes bij 

elkaar in het donker te zien. Daarna gaan de kinderen de wijk in om te zingen en wat 

lekkers op te halen. 

Alle kinderen zijn van harte welkom! 

  Dinsdagavond 11 november om 17:45 uur op de Saliebrink. 
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Kinderpagina 

Lekker naar het bos om takjes, kastanjes, eikels en dennenappels te zoeken.            

Daarmee kan je leuke dierenfiguren maken. 

Wat heb je verder nodig: schaar, vilt en lijm. 

Knip van verschillende kleuren vilt de vleugels, 

snavels, pootjes, oogjes. 

Plak deze op je dierenfiguur. 
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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: 
Jan Stevens 
Zilverschoonlaan 37 
Tel. 523443  

 
 
Penningmeester:  
Ronald Hovens 
Kruiskruidlaan 3 
06 39231289  

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

 
Ledenadministratie: 
Marga Smid  
Zeepkruidlaan 2 
Tel. 525958 

 
Bestuurslid: 
Jannie Oomkes 
Zilverschoonlaan 41  
Tel. 522800 
 
Cindy de Jong 
Klaprooslaan 16 
 

Bestuurslid: 
Marten Leistra 
Wilgenroosjelaan 6 
Tel. 565213 

 
 

 
Bestuurslid: Vacant 

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

Wilma Beugel 
Frits Noorman 
 
Redactie & Website: 
redactie@nagtegael.net 
Anja Folkers 
Geert Derks 
Pauline Zantinge 
Belinda Stegeman Diepenbroek 
 
 
 
 
 

                
                                                         
                                                                   
 

                                                                    Voor elke gelegenheid 
 

- Party catering 

- Broodjes service 

- Workshops 

- Thuis kok 

- Horeca verhuur 

                                                                                                            
 
                                                

                                                                   
 

 

 

Het Drentse Klavertje 
  

Complete creatieve workshops                        
in sfeervolle ambiance. 
                              

 
 

Voor info;  
www.hetdrentseklavertje.nl 
 
Aanmeldingen / vragen 
Tel: 06-36171558 
 

www.facebook.com/ActiviteitenNagtegael 

 

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

   

 

Klimpark Kuierpadtien, Tieners 25 Oktober 

 

Attractiepark Drouwenerzand 25 Oktober 

 

Klaverjassen  Start vanaf September 

 

Zeevissen Najaar 

 

Wijn- en Bier proefavond 14 November 

 

Sint Maarten 11 November 

 

Herfst & Kerstworkshop 20 / 21 Oktober 

 

Oudejaarsborrel 

 

Carbidschieten 

31 December 

 

      Sluitingsdatum kopij  is: 

  

    22 november 2014. 
 

 

 
 

      
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Graag kopij aanleveren in Tahoma 11. 
Namens de redactie dank! 

          


