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              Buurtkrant  

“          De “Nagtegael” 

 

            December 2013, 11e jaargang nr. 4 

 

                  In deze buurtkrant o.a.:  

                  *   blz.  7/8    Optocht - Dorpsfeest!         

                  *   blz.  11     Mag het een onsje meer zijn! 

                  *   blz.  15     Afblijven - Blij dat ik glij! 

                  *   blz.  16     Knallend feest!  

                  *   blz.  20     Wad(t)? - lopen!        

    

             Kijk ook op www.nagtegael.net                

                om op de hoogte te blijven van nieuwtjes!  

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

 

 

 

http://www.nagtegael.net/
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Het juiste adres voor al uw bouwwerkzaamheden !!! 
 

 - Nieuwbouw - Onderhoud - Verbouw 

 - Dakkapellen - Dakvensters - Serre’s 

 - Aanbouwen - Stormschades - Carport 
 

 

       
 

 

 
 

  

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onbeperkt trainen   

in 2013 

voor  € 30.- per maand 

 

 

 

 

De Zuidmaten 11 

0593 - 540528 

www.fitenfunbeilen.eu 

 

 

 

 

 

Kies voor Sportcentrum  
Fit & Fun 

- Ruime openingstijden 

- Professionele 

begeleiding 

- Fysiotherapie 

- Groepslessen 

- Geen wachttijden 

- Voldoende apparatuur 

- Gratis koffie en thee 

http://www.fitenfunbeilen.eu/
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Van de voorzitter .............. 
 

Het einde van het jaar nadert al weer met rasse schreden.  
De feestdagen staan weer voor de deur en iedereen doet  
zijn best om er gezellige feestdagen van te maken.  

Zo tegen het einde van het jaar kijken we vaak terug op het jaar wat voorbij is gegaan. 
Ik realiseer mij dat het niet een gemakkelijk jaar voor iedereen is geweest. Ook in onze 
wijk kennen wij buren, bewoners en vrienden die een moeilijk jaar hebben door 

gemaakt.  
 
Denk aan die mensen die met ziekte te maken hebben gehad of een dierbare hebben verloren. Ook de 

eurocrisis  laat zijn sporen achter. Zo nu en dan hoor je dat er iemand zijn baan is kwijtgeraakt. Al met al 
lastige tijden die hun sporen nalaten. Ik hoop dat  ‘Noaberschap’  hier  een belangrijk rol in speelt om 
elkaar in de wijk een hart onder de riem te steken waar dat nodig is..  

 
Gelukkig kan er ook worden teruggekeken op veel positieve zaken in onze wijk. Het bestuur merkt dat de 
activiteiten door het activiteitenteam gewaardeerd worden.  De activiteiten werden goed bezocht. 

Daarnaast zijn er bewoners die  zelf met initiatieven kwamen om een leuke activiteit te organiseren.  Al 
met al een positief jaar waarin ook ons ledenaantal is gegroeid.  Het is goed om alle vrijwilligers nogmaals 
te bedanken voor hun waardevolle inzet. BEDANKT voor jullie inzet. 

 
Inmiddels zijn wij samen met de activiteiten commissie al bezig om plannen te maken voor 2014. 
De Lanijto (7 t/m 14 juni) in 2014 wordt dit jaar weer in Beilen georganiseerd. Eens per 5 jaar vindt deze 

landbouw en nijverheidstentoonstelling plaats. Wellicht kunnen jullie het nog wel herinneren dat er 5 jaar 
gelden veel reuring in de wijk was.  Er werd een grote welkomstboog gebouwd en de straten waren in het 
thema “vakantie” versierd voor de lichtjesroute door Beilen. Vooral de voorpret, saamhorigheid en het 

plezier speelt een belangrijke rol bij dit soort evenementen. We zijn aan het onderzoeken of er festiviteiten 
in combinatie met de start van het WK in Brazilië kunnen worden bedacht met de ingrediënten van 5 jaar 
geleden. 

 
Wij hebben in de vorige krant al een oproep gedaan aan bewoners met creatieve ideeën, om de Lanijto 
weer vorm en inhoud te geven. Schroom niet om je goede ideeën aan ons kenbaar te maken.  

 

Tot slot staat de laatste activiteiten op de activiteitenkalender, het 
carbidschieten. Het oude jaar zal op vertrouwde wijze met luide knallen 
worden uitgeschoten. Een jaarlijkse traditie waar je onder het genot van 

Erwtensoep,  warme worst, warme chocolademelk.  glühwein, of een 
ander lekker drankje kan worden nagepraat over het afgelopen jaar.  
 

Ik hoop dat het ‘noaberschap’ tijdens de komende feestdagen en het 
nieuwe jaar weer een positieve werking zal hebben op de leefbaarheid in onze mooie wijk. 
 

Namens het bestuur van de buurvereniging Nagtegael wens ik alle bewoners uit onze wijk prettige 
feestdagen en een gezond en voorspoedig 2014 toe. Voorzichtig met vuurwerk. 
 

Jan Stevens 

P.s.In het voorjaar worden er twee doelen geplaatst op het veldje Bereklauwlaan / Dovenetellaan en komt 
er een nieuwe duurzame picknicktafel met banken op de Saliebrink. 

Deze buurtkrant is verspreid in de hele wijk, fase 1 en 2. Dit doen we jaarlijks om niet leden van de 
buurtvereniging te laten zien wat we te bieden hebben en mogelijkheid te bieden lid te worden (zie 
aanmeldingsformulier op pag. 5). Tevens staat er een stuk van het platform in voor een ieder in de wijk. 
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UITNODIGING LEDENVERGADERING Buurtvereniging  
DE NAGTEGAEL 

 
OP DINSDAG 17 februari 2014 IN DE RAAT 

 
Aanvang: 20.00 uur. 

 
 

 
 

 
Voorstel Agenda 

 
1. Opening door de voorzitter  

2. Agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen van de ledenvergadering van 12 februari 2013 

5. Verslag van het verenigingsjaar 2013 

 

Bestuur/activiteiten/inrichtingscommissie/speelvoorzieningen 

buurtkrant/ledenadministratie/platform/penningmeester 
 

6. Kascommissie 

7. Contributie 

8. Samenstelling bestuur 

 
 Aantredend bestuurslid: Carl Damen penningmeester 

 

9. Plannen ideeën bestuur 2014 

10. Activiteiten plan 2014 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

------------------------------------------------------------------------------------ 
Vacature bestuurslid  
 
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  

 

 

mailto:wilgenroosje@kpnplanet.nl
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   Aanmeldingsformulier Buurtvereniging  
‘De Nagtegael’ 

 

               Wordt u ook lid? 
De kosten van het lidmaatschap zijn vastgesteld op € 20,- per adres per kalenderjaar. Om u te ontzorgen 
en om de kosten te drukken werken wij met automatische incasso. Wilt u lid worden, vul dan bijgaand 
aanmeldingsformulier in. Eveneens kunt u hierop aangeven interesse te hebben voor één van onze 
commissies óf dat u iets anders voor de buurt wilt betekenen. Wij hopen u binnenkort als lid te mogen 
begroeten. Het bestuur van Buurtvereniging ‘De Nagtegael’ 

 

Ja, ik word / wij worden lid van de buurtvereniging. 

Naam (+ voornaam) : ……………………………………………………………………………… dhr./mevr. 

Adres + postcode : ………………………………………………………….…………………………….. 

Telefoon  : 0593- ………………   Mobiel: 06  ............……..………………………..…......... 

Email   : ......…………………………………………………………………………............... 

Ik woon op dit adres met: 

Naam partner ........……………………………………………………………….…… dhr./mevr. 

Naam kind : ………………………………………….j/m            Geboortedatum …..-…..-….. (dd-mm-jj) 

Naam kind : ………………………………………….j/m            Geboortedatum …..-…..-….. (dd-mm-jj) 

Naam kind : ………………………………………….j/m            Geboortedatum …..-…..-….. (dd-mm-jj) 

Naam kind : ………………………………………….j/m            Geboortedatum …..-…..-….. (dd-mm-jj) 

 

Organisatie 

Ik wil / wij willen wel iets doen voor de buurtvereniging. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………...................................................................................................................... 

Ingevuld aanmeldingsformulier met getekende machtiging kunt u bij fam. Smid (Zeepkruidlaan 2, tel. nr. 

525958) in de bus doen. 

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

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

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Buurtvereniging ‘De Nagtegael’, om 

van onderstaand bank- of gironummer jaarlijks het contributiebedrag af te schrijven. 

Voorletter(s):        Tussenvoegsel(s):                   Naam: 

 

Bank- of girorekeningnummer:         

     

 

Datum:    Handtekening:                                                             
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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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Lanijto nieuws 
 
 
Beste Buurtbewoners, 

 
Wellicht hebben jullie al via de krant van Midden-Drenthe vernomen dat de Lanijto 
2014 in Beilen wordt georganiseerd van 7 juni t/m 15 juni. De Lanijto is ooit 

opgericht als Landbouw en Nijverheids Tentoonstelling. Eens in de 5 jaar worden 
hiervoor activiteiten in Beilen georganiseerd. Hiervoor zullen diverse activiteiten in Beilen worden 
georganiseerd.  

 
Het is ook een feest waarin de Beilenaren om een bijdrage wordt gevraagd, om actief in hun wijk of straat 
te worden. Bekend is dat hiervoor tuinen en straten worden versierd door de bewoners. 
Wie weet kunnen jullie het zich nog herinneren dat er tijdens de vorige Lanijto in 2008 een grote 

welkomstboog aan het begin van de wijk werd gebouwd door buurtbewoners. De straten waren versierd in 
het thema vakantie. Nagtegael heeft toen een tweede prijs gewonnen als wijk. Tijdens de Lanijto week kon 
men de bekende lichtjesroute rijden door alle verlichte en versierde straten. Overal in de straten in Beilen 

zag men spontane buurtfeestjes ontstaan, ook in onze wijk. 
Ook worden er boerenwagens omgebouwd tot praalwagens om mee te rijden in de optocht door de 
gemeente. Kinderen versieren hun skelters en fietsen om ook mee te rijden in de optocht. 

 
Het bestuur: 
  

Het bestuur en de activiteitencommissie kunnen dit niet 
organiseren zonder de hulp van de bewoners. Hiervoor 
hebben wij de hulp nodig van veel vrijwilligers. In de 

vorige buurtkrant hebben wij hier ook al aandacht aan 
besteed. De Lanijto organisatie wil graag dat we voor 1 
februari doorgeven of er in onze wijk ook versierde straten 

zullen zijn die in de lichtjesroute moeten worden 
opgenomen. Bovendien wil men weten of bewoners in 
onze wijk een versierde wagen wil gaan bouwen voor de 

optocht?  
 
Kortom het wordt tijd dat we in actie komen om hierover beslissingen te nemen. De vraag is of de Lanijto 

voldoende leeft in de wijk Nagtegael. Het bestuur zal in nauw overleg met de activiteitencommissie 
besluiten nemen over het wel of niet door laten gaan van festiviteiten in onze wijk in het kader van de 
Lanijto week.  

Ook het wereldkampioenschap voetbal in Brazilië start in deze week, wie weet geeft dit inspiratie voor het 
thema van de versiering in de wijk. 
 

Waar willen we jullie hulp voor gebruiken: 
 

 We willen graag horen welke straten mee willen doen aan het versieren en verlich-

ten van hun straat voor de lichtjesroute. Het is de bedoeling dat de bewoners in de 

straat hier zelf het initiatief voor nemen. 

 We zijn op zoek naar een centraal thema om de straten te versieren voor onze wijk. 

 Welke buurtbewoners vinden het leuk of zijn van plan een versierde wagen  

  te bouwen. 

 Wie wil helpen met het bouwen van een ereboog aan het begin van onze wijk. 
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Wat bieden wij: 
 

 Het bestuur heeft de afgelopen jaren geld apart gelegd voor de Lanijto week. Een aantal centraal 

georganiseerde activiteiten willen wij en kunnen wij financieel ondersteunen. 

 Het bestuur en de activiteiten commissie verzamelen alle goede ideeën en coördineren en onder-

steunen de initiatieven van de bewoners. 

Zoals jullie merken moet het bestuur al op korte termijn voor 1 februari 2014 belangrijke beslissingen 
nemen. Hoe meer straten aan het feest mee willen doen hoe leuker het feest wordt in onze wijk. Mobiliseer 

je buren een geef je straat op als één van de straten die versierd gaat worden tijdens de Lanijto week. 
Voor informatie kun je contact opnemen met: Petra Lankenau,Tormentillaan 3, Beilen.  
Of via onze e-mail: bestuur@nagtegael.net  
 

Geef je op door voor 1 februari aan het bestuur of activiteitencommissie te mailen: 
 

Wij doen mee met het versieren van onze straat. 

Ons idee voor het thema is: 
Onze contactpersoon is: 

Naam 
Adres 
Telefoon 

e-mail 

 
__________________________ 
 
Een keer in de maand fietsen!  
 
……...het lijkt wel een recept van de huisarts. In tegenstelling tot wat een 

arts meestal voorschrijft,        zijn de fietstochten wel leuk.  
 
Afgelopen zomer was het iedere 2e dinsdag van de maand om 19.00 uur 
verzamelen bij de Saliebrink. Telkens is het weer spannend hoe groot de 

opkomst zal zijn en wie deze keer de route heeft bedacht. Nu fietsen wij vrij veel, meestal dezelfde routes. 
Wat is het leuk om ook een keer een ander pad te verkennen en te ontdekken dat er nog meer prachtige 
fietspaden zijn in ons schone Drenthe.  

 
Gezellig ook om fietsend naast elkaar andere 
buurtbewoners te leren kennen. Het tempo is 

gemoedelijk, meestal een afstandje van ca. 30 km, 
zodat je volop kunt genieten van al het moois om 
ons heen. Meestal wordt er onderweg (bijna op het 

eind) nog een kop koffie of pilsje gedronken en dan 
weer op huis aan. 
Van mij mag het nu al weer voorjaar worden……... 

ik heb er zin in! 
 
Van een vrolijke fietser. 
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Bericht van het platform Nagtegael 
  
Het platform is in de wijk Nagtegael al weer langere tijd aanwezig. Wellicht denkt u een 

platform in de wijk Nagtegael, waarvoor was deze ook alweer? Het platform is overkoepelend 
voor de wijkverenigingen die in Nagtegael aanwezig zijn. Voor de gemeente is het platform 
ook een gesprekspartner en inwoners kunnen met wijkpunten terecht bij het platform. 

 
Op dit moment lijkt het vrij rustig te zijn in de wijk, maar als er wijkpunten zijn hoort het platform het 
graag. Tenslotte zijn wij er voor wijkbelangen voor alle inwoners van de wijk Nagtegael. Ook zijn wij als 

platform benieuwd wat u nu belangrijk vindt in de wijk. Wellicht willen we in de loop van volgend jaar een 
thema avond organiseren in samen werking met de buurtverenigingen. Als u als inwoner een leuk thema 
heeft waar u behoefte aan heeft of dat weet dat een bepaald onderwerp leeft in de straat horen wij dat 
graag van u.  

 
U kunt ons op de volgende manieren bereiken:  
Per email: platformnagtegael@gmail.com  of telefonisch bij een van de bestuursleden.  

Binnen het platform - bestuur heeft inmiddels wel een bestuurswisseling plaatsgevonden.  
Hans Strijker en Mirjam Tomasouw zijn gestopt binnen het platform. Hans was secretaris en Mirjam 
bestuurslid, het secretariaat is overgenomen door Arjan van Kesteren. Daarnaast blijven in functie 

Jan Kuik als Voorzitter en Hennie Knibbe als Penningmeester. Met zijn drieën willen we ons graag in  
zetten waar het nodig is voor de wijk.  
 

Jan Kuik: 0593-542526 / 06 515 54 515 
Henny Knibbe: 0593- 524967 
Arjan van Kesteren: 0593-785006 

----------------------------------------------------------------------- 
11 november was de dag… 
 
 
 

 
 
 

           
            …Dat er vele lampjes                 
                                                                                                          mochten schijnen! 

 
                                                                                                          Gelukkig was het      
                                                                                                          mooi weer en was             

                                                                                                          het dankzij de vele                       
                                                                                                          kinderen, ouders en    
                                                                                                          mooie lampions                       

                                                                                                          weer een groot                
                                                                                                          succes. 
                

                                                                                                           Graag tot    
                                                                                                           volgend jaar! 
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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. 
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Makreelvissen ......... 
 

Met zeven aanmeldingen gingen wij jl. zaterdag 28 september met positieve moed naar Den Helder.      
Een dag makreelvissen op de Noordzee. Sommigen onder ons waren al twintig jaar niet meer geweest,    

een ander gaat een of tweemaal per jaar een dagje zeevissen. Het was nog donker toen wij om 05.45 uur 
vertrokken met twee personenauto’s vanaf de buurtverzamelplaats aan de Saliebrink.  

 

 

Keurig op tijd kwamen wij aan op kade nr. 50 te Den 
Helder, op het Nieuwe Werk 115. De kapitein van ms. 
Nestor, geschikt voor 70 personen, was zijn boot al aan 

het warm draaien. Andere zeevisgasten waren inmiddels al 
aan boord. Nadat wij onze hengelattributen, waaronder 
kunststof kratten voor het geval wij zoveel vis zouden 

vangen, aan boord hadden gebracht, was er nog even tijd 
om nog wat rond te snuffelen aan boord en in kombuis.              

 

 

De koffie was inmiddels ook al gereed. Omstreeks 08.00 uur vertrokken wij richting woeste baren. Nou ja 
“woeste baren” het viel gelukkig erg mee. Gewoon een heerlijke rustige zee. Sommigen waren bezig hun 
zee hengel te prepareren een ander zat rustig aan dek te wachten wat deze dag ons zou brengen. Na ca. 

een uur varen bereikten wij ons eerste visstekje. Zodra de toeter ging, werden ca. 60 makreel paternosters 
te water gelaten. Na een kwartiertje kwam het eerste gejuich, een medevisser had een klein visje aan de 
haak. Bijna géén vis te noemen. 
 

De schipper besloot na een poosje toch te verkassen, de vangst viel ietwat tegen. Ook op de tweede, 
derde en de resterende visplekken viel de vangst tegen. Echter bleef het optimisme de boventoon voeren. 
Tijdens het verkassen ging de een voor een bak koffie en een ander voor een bak soep naar de kombuis 

en een ander kwam daar voor een sterke borrel. Het kombuis aanbod was voldoende. Tijdens het 
verkassen was er ruimschoots tijd aanwezig om de makreel aan boord alvast schoon te maken. Nadat wij 
diverse malen waren verkast van de ene vis plek naar de ander, kunnen wij niet anders concluderen dat op 

het eind van de visdag, omstreeks half vier, de vangst enigszins tegen viel. De een had helemaal niets 
gevangen, een ander 1 of 2 stuks makrelen en weer een ander had maar 4 - 5 stuks kunnen vangen. 
Uiteindelijk legde de kapitein omstreeks 16.45 uur zijn boot weer vast aan de kade in Den Helder. 
 

Onze eerste Nagtegael buurtzeevisdag zat er op en wij konden met een voldaan gevoel terugkeren naar 
Beilen. Iedereen was tevreden en van mening dat het voor herhaling vatbaar zou moeten zijn. 
 
Graag tot ziens op de volgende makreelvisdag.  

 
Hartelijke (vis)groet, 
Frits 
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Wie schrijft die blijft ....... 
 
Wij hebben de pen van de familie Hulzebosch gekregen, maar wie 

zijn ‘wij’ ? Ons gezin bestaat uit Jeroen Stegeman, Belinda 
Diepenbroek en zoon Tim.  In oktober 2008 hebben we aan de 
kamperfoeliehof onze casco woning gekocht. Na een aantal weken 

buffelen zijn we vlak voor kerst 2008 verhuisd. Het bevalt ons 
ontzettend goed in dit gezellige buurtje. Sinds 2004 zijn wij samen 
en daarom gaan we in februari ons 10-jarig jubileum vieren met 
onze bruiloft.  

 
Belinda is 26 jaar oud en komt oorspronkelijk uit Gieten. De studie 
Bedrijfseconomie in Groningen gevolgd en daarna bij PwC als 

accountant in dienst gekomen. Eerst in Zwolle en sinds 2012 in 
Groningen. Naast het werk nog de accountancy opleiding afgerond 
en inmiddels ruim 4 jaar bij PwC in dienst. In het werk als 

accountant komt Belinda voornamelijk bij zorginstellingen. Het werk 
bestaat onder anderen uit de jaarrekeningcontrole, procedures in 
kaart brengen en de klant adviseren waar nodig.  

Sinds de geboorte van Tim in februari 2013 werkt Belinda parttime  
waardoor Belinda naast het werk veel tijd besteedt aan zoon Tim.  
 

Jeroen is 29 jaar oud en is geboren en getogen in Beilen. 
Sinds 2005 is Jeroen werkzaam bij Bouwmij Hendriks in 
Assen. Hierbij is Jeroen eerst actief geweest in de 

nieuwbouw, maar sinds de crisis werkzaam als 
Timmerman in de onderhoudsploeg. Hierdoor komt hij 
vele verschillende werkzaamheden tegen op bouwgebied.     

Dit varieert van badkamers en keukens, tot kozijnen en 
dakwerk. Vooral door deze grote afwisseling heeft hij veel 
plezier in zijn werk.  

 
Ook houdt Jeroen zich graag bezig met mountainbiken of 
klussen, met als resultaat dat we nu in onze achtertuin 

een prachtige overkapping met gemetselde houtkachel en 
een loungeset van steigerhout hebben staan.  

 

Wij vinden het heerlijk om met buurtjes en vrienden, onder het genot van een biertje en wijntje, een potje 
te keezen in de tuin ;-) 
 
 

Wij geven de pen graag door aan; 
Arjan, Judith en Hannah Schep. 
 

 
Groetjes. 
Jeroen, Belinda & Tim 
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Het Drentse Klavertje 

 

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

 
Rood, wit, rosé en champagne. De keuze uit wijn lijkt simpel zat. Maar het is natuurlijk 

bekend dat er alleen voor rood al honderden keuzes zijn. De druifsoorten, de streek, 
het jaar, de rijping. Al deze elementen zijn van belang en geven de wijn typerende 
karaktereigenschappen. Er komt dus heel wat kijken bij het kiezen van de juiste wijn! 

 
Gelukkig kon Allard Hingstman van slijterij Pinotage ons daarbij 
helpen. Op de proeverij van 10 oktober in café de Cerck heeft Allard 
ons alles verteld over de soorten, de herkomst en al wat je meer  

wilt weten. Het was een leerzame ervaring en gezellig om met andere 
liefhebbers uit de buurt te genieten van een gezellige avond.  
De verschillende soorten wijn rolden over onze tongen en de hapjes 

smaakten lekker.  
 
We kijken terug op een geslaagde  

avond waarin we ervaring hebben  
     gekregen in de wereld van wijn! 
De activiteitencommissie 

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

  Tussenstand Klaverjassen  

  seizoen 2013 / 2014 
 

Na een aantal gezellige kaartavonden willen we u bij deze even op de hoogte houden van de 
tussenstanden. Mocht u nog één of enkele avonden mee willen spelen, dan bent u van harte welkom!  
We kaarten op de zorgboerderij ‘’Hansehof’’, Smalbroek 14; aanvang 20.00 uur. 

 
Na 4 gespeelde rondes de tussenstand: 

1. Vroukje Stevens 16557  punten 

2. Jan Stevens  16448 

3. Trijnie Vierhoven 16255 

4. Fokko Doornbos 15896 

5. Paul Pittau  15523 

6. Anne Hut  15202    

7. Erik Derks  15079 

8. Jan Melissen  14830 

9. Hennie Doornbos 14530 

10. Otte Jelsma  14097 

11. Rita Jelsma  13586 

12. Frank Smid    9730 

13. Erwin Beute    9697 

14. Jaap Faber    8960 

15. Jan Verdonk    8609   Hierna hebben we nog 6 speelrondes. 

16. Marten Leistra      4660   Wij hopen u een keer te mogen begroeten op 

17. Richard Boers    4252   één van onze kaartavonden… 

       Rita Jelsma 
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Hallo tieners van Nagtegael ..... 
 

 
Ga jij donderdag 16 januari 2014 mee naar de voorstelling 
‘Afblijven’ van Carry Slee. De voorstelling begint om 19:00 uur  in 

de Tamboer in Hoogeveen. 
 
Het verhaal gaat over Melissa die fantastisch kan dansen en 
wordt gevraagd voor een videoclip. Ze kan haar geluk niet op! Al 

snel gaat ze helemaal op in het wereldje van muziek en dans. 
Maar Melissa vindt het moeilijk weerstand te bieden aan de 
verleidingen die op haar pad komen. Het begint met één pilletje 

tegen de onzekerheid, maar al snel merkt ze dat ze niet zonder 
die rommel kan. Haar beste vriend Jordi maakt zich ernstige 
zorgen en ziet hoe Melissa langzaam maar zeker verloren raakt in 

een web van leugens en ellende.  Dat zou wel eens helemaal fout kunnen aflopen...  
 
Ben jij ook nieuwsgierig? En heb je zin om mee te gaan? Geef je dan zo snel mogelijk op door een mailtje 

te sturen naar activiteiten@nagtegael.net ovv ‘ik wil mee naar Afblijven’ en/of door onderstaand  
opgavenstrookje + je eigen bijdragen in te leveren bij Heleen Nijhoff, Ganzerikhof 4. 
 

Dan bestellen wij zo snel mogelijk de kaarten, voordat deze theater voorstelling vol is geboekt. Heb jij een 
CJP-pas? Dan horen wij dit graag, want dit scheelt toch € 2,25. Wil je een vriend of vriendin meenemen? 
Dat mag, de eigen bijdrage voor jou is € 10,- en voor je vriend of vriendin (zonder cjp-pas) € 22,25.       

De advies leeftijd is 12 jaar en ouder. 
 
We zien graag de opgave van jullie tegemoet en wij gaan graag weer met jullie naar het theater! 

 
Groetjes, Wilma en Heleen 
Namens de Activiteiten Commissie.           Opgave zie pagina 16!!    

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

Winterpret ....... 
 

Het winterse weer heeft zijn intrede gedaan. De winterjassen zijn weer van zolder 

gehaald en de schaatsen kunnen zo langzamerhand weer geslepen worden. Ho-
pelijk wordt het een winter met veel ijsplezier zodat er op de vijvers in Nagtegael 
weer volop geschaatst kan worden. 
 

Ook als er deze winter geen mogelijkheid is om te schaatsen op natuurijs komen je schaatsen goed van 
pas. Op zaterdag 1 februari 2014 organiseert de activiteitencommissie een schaatsmiddag in de Bonte We-
ver in Assen. We verzamelen bij het speeltuintje aan de Saliebrink en vertrekken om 13.30 uur richting 

Assen. We verwachten rond 17.30 uur weer terug te zijn. 
 
De schaatsmiddag (inclusief patat, drinken en een snack) is voor alle leeftijden. De eigen bijdrage zal voor 

kinderen €2,50 bedragen en voor volwassenen € 5,- als je lid bent van onze buurtvereniging. 
 
Lijkt het je leuk om mee te gaan, geef je dan op voor 18 januari. Aanmelden kan 

door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen en samen met de eigen bijdra-
ge in een enveloppe in te leveren bij de Vlierhof 4. Zou je bij de opgave naast leef-
tijd en telefoonnummer ook kunnen aangeven of je in de mogelijkheid bent om mee 

te gaan als vervoer? 



16 

 

Carbid schieten op oudejaarsdag 2013 ....... 
 
De activiteitencommissie kan U melden dat ook deze activiteit dit jaar wederom 

gaat plaats vinden in onze wijk Nagtegael. Het carbid schieten is natuurlijk een 
traditie die op oudejaarsdag plaatsvindt en niet mag ontbreken. Het zal weer een 
heus spektakel worden, zodat U als buurtbewoners weer kunt genieten van de 

harde knallen. 
Een ieder is van harte welkom om knallend het jaar uit te gaan!!  
Voor een natje en een droogje wordt ook dit jaar in de aanwezige tent weer 
gezorgd. (erwtensoep / glühwein / warme chocomelk en overige versnaperingen zijn aanwezig) 

Kom gezellig even langs, voor de kosten hoeft U het niet te laten.  
Alles wordt U kosteloos aangeboden door onze buurtvereniging.  

  

Plaats van uitvoering:  Op het grasveld naast de Morgensterlaan 
t.h.v. nr 2 t/m 10. 
Datum/tijdstip:  Op 31 december 2013 carbid schieten van 14.00 

uur t/m 16.30 uur. 
 
Ook dit jaar zullen we zorgen dat er weer enkele warmtebronnen 

aanwezig zijn. 
Wij zien u graag aan de Morgensterlaan om samen knallend 
het jaar uit te gaan. 
De activiteitencommissie 
 
 

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

 

Opgave voor Afblijven!!!!!! 
Opgavenstrookje + je eigen bijdragen in te leveren bij Heleen Nijhoff, Ganzerikhof 4. 
Ja, ik wil graag mee naar de voorstelling ‘Afblijven’: 
  
Naam _______________________________________________________ 

Adres _______________________________________________________ 
Telefoonnummer______________________________________________ 
E-mailadres __________________________________________________ 
 

Mijn vader of moeder wil  wel / niet rijden, er kunnen ___ personen meerijden. 
 
 

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

Opgave voor Sneeuwpret!!!!!!!!!!                                                                        
Inleveren op Vlierhof 4 
Ik meld mij aan voor de Schaatsmiddag in de Bonte Wever op 1 februari 2014. 
Naam  ……………………………………………. 

Adres  ……………………………………………. 

Tel nr.  ……………………………………………. 

E-mail  ……………………………………………. 

Leeftijd ……………………………………………. 

Vervoer: Ja/nee  aantal personen:……………….. 
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      Kerstworkshop ....... 
 
                                                                          De sint was nog geen week het land uit                  

                                                                          en we gingen alweer knutselen aan een                
                                                                         mooi  ‘kerststukje’. Op maandag- en               
                                                                         dinsdagavond, 9 en 10 december, was de   

                                                                           keuken van de Hansehof weer gezellig vol   
                                                                          met allemaal dames van Nagtegael. 
 
 

 
 
 

 
We kregen een betonnen blok met een  
metalen spies erin. Naarmate de avond 

vorderde, werd de spies mooi opgemaakt 
met bijvoorbeeld dennenappels, schelpen,  
schors, kerstballen, takjes en mos. 

 
Tussendoor was er wat fris of een wijntje,  
met wat borrelnootjes en het gezellige 

geklets van alle vrouwen. 
 
Dankzij Mirjam Nienhuis zijn we allemaal 

met een mooi stuk thuis gekomen. 
 
Graat tot ziens bij de voorjaarsworkshop! 
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Kleurplaat ................. 
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Colofon:              
 
Buurtvereniging              
 ‘De Nagtegael’ 
www.nagtegael.net 
 

www.facebook.com/ActiviteitenNagtegael 

 
Contributie:  
€ 20,- per huishouden per jaar. 
Aanmelden en/of opzegging kan 
alleen schriftelijk of per mail bij 
de ledenadministratie. Opzegging 
voor 1 december. 
Bankrekening: 37.38.56.601 
KvK-inschrijving: 04073154 
 
Correspondentieadres: 
Tormentillaan 3 Beilen 
 
Bestuur: 
bestuur@nagtegael.net 

 
Interim-voorzitter: 
Jan Stevens 
Zilverschoonlaan 37 
Tel. 523443  
 

Penningmeester:  
Carl Damen 
Zilverschoonlaan 29           
Tel. 543301 of 
06 24924178 
                     
Secretaris: 
Petra Lankenau 
Tormentillaan 3 
Tel. 541836 of 
06 53 170 466 

 
Ledenadministratie: 
Marga Smid  
Zeepkruidlaan 2 
Tel. 525958 

 
Bestuurslid: 
Jannie Oomkes 
Zilverschoonlaan 41  
Tel. 522800 

 
Bestuurslid: Vacant 
 

Bestuurslid: 
Marten Leistra 
Wilgenroosjelaan 6 
Tel. 565213 
 

 

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

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

      

 
 

Oudejaarsdag Carbid schieten! 
14.00 – 16.30 uur.  

 
 
Sluitingsdatum  voor  kopij  is:    

                  1 maart 2014!  
 

 
Oproep van de redactie om,   
Kopij aan te leveren in Tahoma 11 
Namens de redactie bedankt! 
 

 
 Bijzonder mooie feestdagen      
  toegewenst!        
    Tot volgend jaar. 

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

 

 

Klaverjastoernooi 

 

Hele jaar 

 

Theater, “Afblijven” 16 Januari 

 
Winterpret, schaatsen 1 Februari 

 
Voetbalwedstrijd Euroborg  Voorjaar 

 

Zeevissen Voorjaar 

 

 

Paasviering 1e Paasdag 

 

 

Voorjaarsworkshop April / Mei 

 

 

BBQ i.c.m. LANIJTO Juni 

 

Motortoertocht Mei / Juni 

 

Buurtenvolleybaltoernooi Mei / Juni 

 

Fietsavond, 5 avonden Mei / September 

 
Wadlopen Zomer 

 

Klimpark Kuierpadtien, tieners Augustus / September 

 

Attractiepark Drouwenerzand Augustus / September 

 

Mountainbiketocht September / Oktober 

 

Zeevissen Najaar 

 

Wijn- en Bier proefavond Oktober 

 

Sint Maarten 11 November 

 

Kerstworkshop December 

 
 

Oudejaarsborrel 

 

Carbidschieten 

31 December 

 

 


