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     Buurtkrant  

“                   De “Nagtegael” 

 

              DECEMBER 2014, 12e jaargang nr. 4 

 

                  In deze buurtkrant o.a.:  

                  *   blz.  7         Wat je allemaal kan restylen! 

                  *   blz.  11/12  BBQ hoort toch bij de zomer! 

                  *   blz.  13       Kleuren voor een prijsje! 

                  *   blz.  14       Wie kent „m niet, het kastje! 

                  *   blz.  15/16   Wie scheuvelt ermee! 

 

 

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/
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    Van de Voorzitter, 
Samen met de het bestuur en ik denk ook de bewoners van onze wijk, kunnen terugkijken 

op een prachtig jaar. Het is vooral een creatief en sportief jaar geweest als ik denk aan de 

successen van het volleybaltoernooi en de Lanijto. Activiteiten als deze en de inzet van de 

bewoners zijn belangrijk voor de leefbaarheid van onze wijk. Ook wil ik alle vrijwilligers 

bedanken die op een of andere manier een bijdrage hebben geleverd in onze wijk aan 

activiteiten, zorg voor elkaar en de zaken die vaak buiten het oog van ons worden gedaan. 

De activiteitencommissie die weer veel leuke activiteiten heeft georganiseerd, met een grote 

diversiteit, zodat er voor iedereen wel wat te beleven viel. Daarnaast zijn ze op zoek naar 

suggesties van de bewoners om vernieuwing aan te brengen in het aanbod wat ze bieden. 

Laat het ons weten wat er leeft in de wijk. 
De speeltuinen 

Door de regelmatige inspecties van Jeroen Stegeman en mij 

is er gebleken dat sommige toestellen niet meer aan alle 

kwaliteitseisen voldoen. Na overleg met de gemeente werd 

duidelijk dat de gemeente vond dat de toestellen vervangen 

moeten worden. De Gemeente heeft ons via de mail laten 

weten dat ze een inloopmiddag wilden organiseren om de wensen van de kinderen en 

ouders te inventariseren. Uit de reactie van de gemeente blijk dat hier goed gehoor aan is 

gegeven. De Gemeente heeft laten weten dat op basis van de suggesties van de kinderen 

verouderde toestellen worden vervangen door nieuwe en aanvullende toestellen. In het 

overleg hebben wij ook te gevraagd of de gemeente de voetbaldoeltjes wil gaan plaatsten. 

Wij hopen dat dit niet lang op zich zal laten wachten. 

Leefbaarheid en veiligheid 

In het overleg met het bewonersplatform zijn zaken als leefbaarheid, veiligheid en de 

daarmee samenhangende zaken besproken. De schelpenpaadjes zijn voorzien van nieuwe 

schelpen en de tweede verkeersdrempel is aangepast. Daarnaast is er een buren initiatief 

geweest in de fluitenkruid om de bouwkavel te egaliseren en te voorzien van speelgras. Er is 

nu aangegeven dat de verkeerstekens om de Domoweg over te steken onvoldoende 

zichtbaar zijn en dat de straatlantaarns op een aantal plaatsen defect zijn. Allemaal zaken die 

een wijk veilig maken. Als er zaken zijn die hier niet genoemd zijn, dan kunt u deze ook 

rechtstreeks melden bij het bewonersplatform Nagtegael. 

Bestuur 

Het afgelopen jaar heeft er een kleine bestuurswissel plaatsgevonden. 

Cindy de Jonge wil het even wat rustiger aan gaan doen. Inmiddels is de 

nieuwe penningmeester volledig ingewerkt. Het bestuur heeft om die 

reden weer een vacature.  

Om die reden wil ik u alvast uitnodigen voor onze jaarvergadering op maandag 9 februari om 

20.00 uur in de Raat, om het afgelopen jaar, bestuurswissel en het nieuwe jaar met u te 

bespreken. Traditiegetrouw sluiten we vergadering af met de “Nieuwjaars borrel”. 

Jan Stevens 
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UITNODIGING 

LEDENVERGADERING 

Buurtvereniging DE NAGTEGAEL 

                                              Met als thema;  

BUURTPREVENTIE 
                            in samenwerking met het bewonersplatform 

Op MAANDAG, 9 februari 2015 in DE RAAT 

 

Aansluitend aan de ledenvergadering wordt elke bewoner van de wijk in de gelegenheid 

gesteld een bijeenkomst van het Platform bij te wonen 

 19.30 uur Algemene ledenvergadering 

 20.30 uur Buurtpreventie Nagtegael Fase 1, 2 en 3 

Verdere informatie over dit thema volgt nog. 

Agenda Algemene ledenvergadering Buurtvereniging Nagtegael 

1. Opening door de voorzitter 

2. Agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen van de ledenvergadering van 17 februari 2014 

5. Verslag van het verenigingsjaar 2014 

Bestuur / activiteiten / Lanijto / speelvoorzieningen / buurtkrant / ledenadministratie 

/ platform / penningmeester 

6. Kascommissie 

7. Contributie 

8. Samenstelling bestuur 

- Aantredend bestuurslid: Ronald Hovens penningmeester 

9. Plannen en ideeën bestuur 2015 

10. Activiteiten plan 2015 

11. Rondvraag 

12. Sluiting 
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Wijnproeverij & bierproeverij  
 
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 
7 november in café de Cerck heeft Allard een deel van ons alles verteld over de soorten, de 
herkomst en al wat je meer wilt weten.  
 

De andere helft kon genieten van heerlijke bieren tijdens de bierproeverij. Op deze avond 
gaf Allard uitleg over de verschillende bieren, afkomstig van verschillende brouwerijen, het 
brouwproces en alle verdere informatie die men graag wilde 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, de 
bieren werden geproefd en de hapjes smaakten lekker.  
 
We kijken terug op een geslaagde avond waarin we ervaring hebben gekregen in de wereld 
van wijn en bier! 
 
De activiteitencommissie 
 
 

 

 

    

__________________________________________________________________________________ 

Oproep……….  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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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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Wie schrijft die blijft… 
 
Tot onze verbazing kregen we een mailtje van de redactie met de 
vraag “waar blijft jullie verhaaltje?”. Nou lezen we de buurtkrant 
altijd goed door en is het ons ontgaan dat we de pen hadden 
gekregen van Johan en Nelly Boer.  
 
Wat wil je nou kwijt in zo‟n stukkie in de buurtkrant? Nou, daar gaat ie dan. 
Voor wie ons nog niet kent. We zijn met z‟n vieren: Bé en Grietje Mulder en onze dochters Marije (19) 
en Simone (17) en wonen aan de Saliebrink 4, waarschijnlijk de gezelligste straat in de buurt ;). We 
waren twaalf jaar geleden één van de eerste bewoners van deze prachtige buurt en hebben de buurt 
dus letterlijk zien groeien. 

Bé werkt als vrachtwagenchauffeur bij „Lekkerland‟ in Meppel en Grietje 
werkt bij „Zorggroep Drenthe‟. Marije doet de opleiding „Integrale 
Veiligheid‟ in Leeuwarden en Simone doet de HAVO in Assen. In het 
weekend gaan we vaak het bos in op de ATB of lekker wandelen. 
We genieten van ons gezin. Samen lekker eten/drinken en spelletjes 
doen.  

We geven de pen door aan Jan en Christa Brinkman 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 

Oude kerstballen restylen. 

Benodigdheden: 
Oude kerstballen 

Kwasten, spons. 

Verf Home DECO (action) 
Muurvuller Siriso instant filler (action) 

Koffiedik  
(Kerst)lint 

 
1e Optie: Heeft u oude kerstballen met motief dan zijn deze over te verven 

met hobbyverf (deze zijn in vele kleuren verkrijgbaar). Verf de ballen in de kleur die passen bij uw 
interieur. Even laten drogen en dan het lint eraan (of haakje) en ze zijn op te hangen in de kerstboom of 
neer te leggen als decoratie. 
2e Optie: Kwast de ballen in met muurvuller dit geeft een ruw effect en droogt op als een betonlook. De 
kleur is  te veranderen door met een spons de koffiedik erop te deppen, hierdoor ontstaat een oude look. 
 
Tip: De verf en de muurvuller is in principe op alle materialen aan te passen, op bijv; 
oude bloempotten, glas, vazen, hout en kunststof. U heeft vast wel wat oude 
materialen, of kijk eens bij een rommelmarkt, of kringloop winkel. Desgewenst eerst 
het materiaal opschuren en voorbehandelen met primer of gesso (action)! 
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Herfst- en kerstworkshop ………… 
Op 21 en 22 oktober was het weer zover.. Een gezellige herfst- kerstworkshop 

hebben we gehad in de Hansehof. Mirjam Nienhuis heeft ons met veel enthou-

siasme geholpen met het maken van iets moois. Deze keer een groot project 

welke zowel voor de herfst als voor de kerst te gebruiken is. 

Mirjam Nienhuis, weer ontzettend bedankt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Beste buurtbewoners, 

Als platform zijn wij een verbinding tussen buurtbewoners en de gemeente. Als inwoner van de wijk Nag-
tegael kunt u een beroep op ons doen. Dit kan als u vragen heeft t.a.v. de infrastructuur in de wijk, als u 
klachten heeft t.a.v. de wijk en natuurlijk ook als u opmerkingen heeft. Wij spreken niet alle inwoners van 

de wijk, maar zijn wel benieuwd naar wat er leeft t.a.v. de wijk. Door de ge-
meente worden wij ook wel gevraagd mee te denken, bijvoorbeeld afgelopen 
jaar m.b.t. een wijziging van het bestemmingsplan. Daarnaast heeft het plat-
form ook contact met de buurtverenigingen. U kunt ons bereiken via de email: 
platformnagtegael@gmail.com of telefonisch bij de secretaris: Arjan van Keste-
ren onder nummer : 0593-785006. Daarnaast bestaat het platform uit Jan Kuik 
en Hennie Knibbe. Mocht u zelf ideeën vragen voor ons hebben horen wij dit 
graag van u. Wij willen u in de toekomst als inwoner van de wijk ook kunnen 
berichten o.a. door het sturen van een nieuwsbrief. Dit willen wij komend jaar 
op gaan pakken. Graag willen wij dan gebruik maken van de emailadressen. 
Deze willen wij opvragen bij de buurtvereniging. Mocht u hier bezwaar tegen 
hebben vernemen wij dat graag van u.  
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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. Sommige 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 om 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. 
Sommige 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 om omstreeks 16.45 
uur zijn boot weer vast aan de kade in Den Helder.  

 
Onze eerste Nagtegael buurt zee visdag zat er op en wij konden met een voldaan gevoel 
terug keren 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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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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Met Kerst heerlijk op de BBQ buiten koken  
 
Hierbij zou ik (Frits Noorman) graag u mee willen laten genieten van buiten koken. Mijn doel is om bij u 
inspiratie en creativiteit op te wekken om eens op een andere wijze te barbecueën. Barbecueën hoeft niet 
alléén met een speklapje, worstje of een hamburgertje. Het kan ook op zoveel andere manieren waarbij 
een klein beetje creativiteit komt kijken. 
 
Voordat u begint met barbecueën is het handig en smaakvol om een kruidenolie te maken. Mijn favoriete 
kruidenolie, welke ook kan dienen als ingrediënt voor de dressing van een salade, bestaat uit de volgende 
ingrediënten; 
1 liter arachideolie 
5 teentjes knoflook, gepeld en geplet 
1 citroengras, in stukjes 30-35 cm lengte gesneden 
2 tot 3 saliebladen, 1 à 2x doorsnijden 
2 takjes rozemarijn 
3 à 4 blaadjes laurier 
1 citroen, schoongeboend en in plakken gesneden 
zout en peper uit de molen 

                                
Wilt u liever een andere kruidenolie, kan het bijvoorbeeld ook als volgt; 

1 liter arachideolie 
4 teentjes knoflook, gepeld en geplet 
2 sjalotten, gepeld 
takjes tijm, peterselie, salie, koriander en rozemarijn 
Madame Jeanette (scherpe peper) 
2 limoenen, schoongeboend en gehalveerd 
zout en peper uit de molen 

 

Bewust neem ik arachideolie omdat het geurloos is en tegen hoge verhitting kan. Doe al deze ingrediënten 
bij elkaar. Na 14 dagen heeft de olie alle smaken opgenomen. Zeef vervolgens de kruidenolie en gebruik 
deze voor het insmeren van vlees en vis. 
 

 Kruidenolie bijna op? Het restant van de oude olie in een kommetje overgieten, pot goed 
schoonmaken en receptuur herhalen. 
 Schep altijd wat olie in een apart schaaltje voor gebruik; niet met de kwast in de gehele 
voorraad olie, daarna weer op het product en dan weer in de kruidenolie!!  
Anders is de olie binnen 3 dagen bedorven!! 
 Kweek zelf uw kruiden in uw tuin of op het balkon. Zo weet u wat u eet en kunt u eindeloos 
experimenteren met smaken. En …….… u heeft altijd verse kruiden. 

 

Zalm met sojasaus en witte rijst (voor 4 personen) 

 
Zorg ervoor dat grill heet is, laat de gas-bbq ten minste 10 minuten 
voorverwarmen. Borstel de grill goed schoon met bijvoorbeeld een 
koperdraadborstel. Bestrijk de vis vooraf met de hier eerder genoemde kruidenolie 
op de velzijde. Smeer de grill in met kruidenolie, gebruik hiervoor een kwast met 
metalen „haren‟ of een speciale hittebestendige siliconenkwast. Het insmeren van de grill is ter voorkoming 
vastplakken van de visfilets. Grill de zalm 2 à 3 minuten aan elke zijde; gebruik een grote platte spatel voor 
het omdraaien. 
 
Maak de sojasaus en rijsttimbaaltjes: 1 kopje rijst per persoon, zout en koenjitpoeder 
Kook rijst volgens aanwijzingen op de verpakking in water met zout en koenjit. 
Voor sojasaus heeft u de volgende ingrediënten nodig;1 teentje knoflook, fijngehakt of geperst 

      1 dl ketjap (liefst echte zoete ketjap van een toko) 
      2 dl water of kippenbouillon 
      sambal (eigengemaakte uit de toko) 
     gembernat 
     aardappelmeel of maïzena 
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Verhit 1 eetlepel kruidenolie in een steelpan. Fruit de knoflook aan in de olie, maar laat deze niet kleuren. 
Afblussen met ketjap en water of kippenbouillon. Voeg sambal en gembervocht naar uw eigen smaak toe. 
Maak van weinig water en aardappelmeel of maïzena een papje en voeg het toe aan het kokende vocht. 
Laat de saus goed doorkoken, maar niet te dik worden! Voeg eventueel nog wat water of kippenbouillon 
toe. 
 

 Serveer zalm met het vel en het gegrilde ruitmotief naar boven. 
 De zalm mag best glazig van binnen zijn. Gril de zalm vooral niet te lang, anders wordt deze droog! 
 Serveer met een timbaaltje rijst: bestrijk koffiekopje met boter, schep rijst erin, druk  

de rijst aan, zet de kopjes 1 minuut in de magnetron en stort de timbaaltjes op borden. 
 
 
Tournedos Stroganoff met gegrilde courgette, tomaat en witte rijst  
(voor 12 personen) 
 
 
Een Kerst met gehele familie bij elkaar. Een heerlijk recept voor een grote 
groep waarbij u  de saus en rijst ook vooraf kunt maken. Voor dit recept heeft 
u nodig; 

12 verse runderhaasbiefstukken 
à 180 gram per biefstuk 
3 groene of gele courgettes 
24 kleine trostomaten 
600 gram gekookte rijst 

 
Bestrijk de biefstukken met eerder genoemde kruidenolie. Zorg ook 
hier voor een hete barbecue. Grill de biefstukken 4 minuten aan elke 
zijde, of naar eigen inzicht: rood, medium of meer doorgegrild. Maak 
een mooi grilmotief in het vlees. Laat de biefstuk na het grillen 20 
minuten rusten in folie op een warme, niet te hete plaats van de 
barbecue. 

    Voor de saus heeft u nodig; 
150 gram mager spek in reepjes 

150 gram gesnipperde ui 
150 gram paprika, in blokjes gesneden 

3 teentjes verse knoflook, uitgeperst 
3 eetlepels tomatenpuree 
1 theelepel paprikapoeder 

wodka 
4 dl. ongezoete room 
fijngehakte peterselie 

zout en peper uit de molen 
kruidenolie 

 

Bak het spek lichtjes uit. Fruit daarna de ui en paprika en voeg knoflook en tomatenpuree toe. Laat de to-
matenpuree gedurende 1 minuut ontzuren, Voeg de paprikapoeder toe, flambeer het geheel met wodka en 
blus het af met de room. Laat de saus inkoken en breng hem op smaak met zout en peper. Als laatste 
handeling van de saus de peterselie toevoegen, voor de smaak en kleur in de saus. 
 
Nog even de laatste handelingen. Snijd de courgette in plakken en rijg deze aan spiesen met een tomaatje 
erbovenop. Gril de courgette kort op de barbecue en bestrooi de groentespies met zout en peper uit de 
molen. Haal de biefstukken uit de folie. Gril ze nog even kort op de bbq droog, om en om, en bestrooi ze 
met peper en zout uit de molen na het grillen (dan krijg je geen vochtuitloop). Maak de borden op met 
rijst, saus en courgette. 

Een fijne barbecue Kerst gewenst 
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Kleurwedstrijd van buurtvereniging Nagtegael 

AUB uiterlijk vrijdag 28 februari inleveren bij Frits Noorman - Tormentillaan 3 

Naam:               Leeftijd:           

Adres:            Email:        
 



14 

 

Nagtegael Sudoku 

 

Voor onze puzzelliefhebbers hebben wij 

een beetje pittige sudoku samengesteld. 

De uitkomst staat elders in deze 

buurtkrant. Wij wensen u veel denk 

plezier. 

 

 

 

 

 

Bent u onbekend met sudoku? Een sudoku is een puzzel van 9 bij 9 vakjes, waarin een klein 

aantal cijfers al zijn ingevuld. Het is aan jou om de overige vakjes ook in te vullen, waaraan 

het aan de volgende 3 simpele regels moet voldoen; 

1. In elke rij moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen; 

2. In elke kolom moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen; 

3. In elke blok van 3 bij 3 moeten de getallen 1 tot en met 9 één keer voorkomen. 

 

Dat kastje ………..  

Sommige van ons zien het over het hoofd, anderen hebben géén aandacht voor dat kastje. 

Menigeen wandelt, fietst of rijdt met auto het kastje 

regelmatig voorbij! Want wat zit er toch eigenlijk in dat 

kleine kastje links van onze wijkplattegrond? Het kastje 

staat op de hoek van Ereprijslaan/Lisdoddelaan. Nu woon ik 

al ruim 9 jaar in deze prachtige wijk en heb sinds enkele 

weken toch maar eens mijn Drentse achterdocht en 

nieuwsgierigheid overwonnen. Het kastje hangt vol met 

allerlei informatie van onze buurtvereniging en activiteiten. 

Een informatiebord, zelfs voor donkere dagen, voor degene 

die deze buurtkrant inmiddels bij het oud papier heeft 

gedaan of niet beschikt over internet en niet kan kijken op 

onze  

Activiteiten Nagtegael site. 

8 1 4 2 3
9 7 2
2

3 7 8
8 5 3

1 9 8
5

4 6 9
7 9 1 4 6
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Scheuvellopen 
 
Moej toch ies heuren, moej toch ies heuren. 
Want dizze winter mus ‟t in ien keer weer gebeuren. 
Het gung zomar in ien keer hard vriezen. 
En wij hadden jao hielemaol niks meer te kiezen. 
Mien moe trök zo gauw as ‟t kun de scheuvels oet de kast. 
Mar as mij de scheuvels non nog mar past. 
Wij muzzen opschieten, 
an die jassen, handschoenen, mussen en dassen. 
Op de iesbaon kunnen wij eindelijk de scheuvels anpassen. 
En ij zult het toch niet weer beleven, 
het duurde mar hiel even: 
“Mam, mien tienen doet mij zo vreselijk zeer,  
die scheuvels past mij ja allang niet meer”. 
Een jonkie bij oes oet de klas, 
die kwam mij jao goed van pas. 
Zien scheuvels pasten hum ok niet meer zo goed, 
Mar die stunden mij prachtig an mien net iets kleinere voet. 
En jao heur, 
toen kun mien moe ok niet meer op heur aole scheuvels lopen. 
Zie is geliek naor de winkel gaon um neien te kopen. 
Daags daornao was der ok nog ies. 
Wij waren daor de hiele dag, „k weet niet meer tot hoe laat precies. 
Mien va moew nog ies vertellen hoe mooi of dat scheuveln is. 
Volgens hum is der met het scheuveln hiel wat mis. 
Ik wil hum alle pret op het ies jao wal geven. 
Man, der is ja zo veul te beleven. 
Mar mien va hef het liefst dat get geliek weer giet dooien, 
zodat hij weer met de voetbal kan knooien. 
Mar ik zal non opholden te vertellen, 
want de aanderen hebt vast ok nog een bult moois te melden. 
 

Gea Meppelink-Kuipers 
Uit Oeze gedichties van ‟t AOL‟ VOLK 

 
 
  

Glühwein - Drankje met alcohol voor 6 personen, in 20 min. te bereiden. 

 

Ingrediënten:  1 liter soepele rode wijn  
1 citroen (in partjes)  
1 sinaasappel (in partjes)  
1 kaneelstokje  
4 kruidnagels  
Bereiding:Giet de rode wijn in een ruime pan en voeg citroen- en sinaasappelpartjes toe, een doormidden 
gebroken kaneelstokje en 4 kruidnagels. Verwarm het mengsel zachtjes (niet laten koken, want dan 
verdampt de alcohol) en laat de smaken minimaal 15 minuten in de wijn trekken. Zeef de glühwein en roer 
er suiker naar smaak door. 
Tip: Glühwein is ook geschikt om stoofpeertjes mee te maken,Of: kook een restant glühwein met wat 
extra suiker in tot een siroop. Lekker over roomijs, met partjes peer. 
 

http://www.ah.nl/data/json/recipe/addIngredient?recipeId=365312&ingredientLine=1
http://www.ah.nl/data/json/recipe/addIngredient?recipeId=365312&ingredientLine=2
http://www.ah.nl/data/json/recipe/addIngredient?recipeId=365312&ingredientLine=3
http://www.ah.nl/data/json/recipe/addIngredient?recipeId=365312&ingredientLine=4
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Uitnodiging schaatsuitje … 
 
De winter heeft zijn intrede gedaan en daarom wil de activiteiten 

commissie jullie graag uitnodigen voor een schaatsuitje. Wanneer? 
Het uitje wordt gehouden op zaterdag 24 januari 2015. 
 

Op deze zaterdagmiddag gaan we gezellig met een hele groep uit onze wijk 
schaatsen op de overdekte 400 mtr schaatsbaan “de Bonte Wever” in 

Assen. Heb je zelf schaatsen? Neem deze dan vooral mee!  
Heb je géén schaatsen, géén probleem; deze kan je tegen een kleine 
vergoeding bij de schaatsbaan huren. Wij verzamelen bij het speeltuintje 
aan de Saliebrink en vertrekken om 13.30 uur naar Assen. Omstreeks 

17.30 uur verwachten wij terug te zijn. 
 
De schaatsmiddag (incl. patat, drinken en een snack) is voor alle leeftijden. 
De eigen bijdrage voor leden van onze buurtvereniging bedraagt voor 
kinderen (4 t/m 12 jaar)  

€ 2,50 en voor volwassenen € 5,-- p.p. Een vriendje of vriendinnetje die geen lid is  
van onze buurtvereniging mag ook mee, alleen betaalt die € 6,-- p.p. (4 t/m 12 jaar)  
en € 8,50 per volwassene. 
 

Lijkt het je leuk om mee te gaan, geef je dan AUB op vóór 10 januari. Aanmelden kan  
door een mailtje te sturen naar activiteiten@nagtegael.net. Geef bij opgave naast leeftijd  
en telefoonnummer ook aan of je de mogelijkheid hebt om te rijden en hoeveel mensen  
je mee kunt nemen in je auto? De betaling hoef je pas op de dag zelf mee te nemen.  
 

 

Oudejaarsborrel en carbid schieten op oudejaarsdag 
 
Het einde van het jaar is alweer bijna in zicht, en het is natuurlijk 
belangrijk dat wij dit in stijl gaan afsluiten. Daarom nodigt de 
buurtvereniging u uit voor een oudejaarsborrel tijdens het carbid schieten. 

Het carbid schieten is een traditie die op oudejaarsdag plaatsvindt en dit 
jaar zeker niet mag ontbreken. 
 
Op woensdag 31 december is iedereen (leden en niet-leden) van harte welkom. 

Om samen knallend het oude jaar uit te gaan met een natje en een 
droogje. Wij hebben oa. dé enige echte Nagtegaelse erwtensoep met 
worst, glühwein, warme chocolademelk, een heerlijk biertje en een lekker 
wijntje. Kom gewoon even gezellig langs, het wordt u kosteloos 
aangeboden door de buurtvereniging. 

 
Wij zien u graag aan de Morgensterlaan tussen 
14.00 en 16.30 uur. Dan doen wij er wel een 
beetje muziek bij.   
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Tussenstand Klaverjassen seizoen 2014/2015 

We hebben inmiddels al weer vier gezellige kaartavonden achter de rug. Tot dusver hebben 

we meer deelnemers dan vorig seizoen en daar zijn we heel blij mee. Indien u ook een keer 

mee wilt spelen, dan bent u van harte welkom!  We kaarten bij zorgboerderij „De Hansehof‟, 

Smalbroek 14; aanvang 20.00 uur. Inleg € 2,50 per avond, als je lid bent van de 

buurtvereniging krijg je dan ook nog 2 koppen koffie of thee gratis. Ook niet-leden zijn 

welkom. Er zijn altijd leuke vleesprijzen te winnen.                                                                             

Data kaartavonden:  18 december; 8 januari; 29 januari; 19 februari; 12 maart; 2 april.                                   

Donderdag 27 november werden we door Sint en Zwarte Piet verrast. Nadat we het 

volgende liedje met elkaar hadden gezongen, kregen we allemaal een klein kadootje. 

(melodie: hoor de wind waait door de bomen)                                                                           

Bij de ZORGBOER klaverjasn voor bewoners NAGTEGAEL                                                 

Je kan spelen en ook passen, nat en mars in kaartentaal                                                             

En de boer slaat soms de nel – roem is ’t leukste van het spel                                                        

En vandaag gaat iedereen met een pakje huiswaarts heen 

Hieronder de tussenstand van de klaverjascompetitie: 
Rita Jelsma  19251 punten  Paulien Kremers 14759 
Jan Stevens  19000   Ben Kremers  14360 
Marjan Buist  18667   Richard Boers  13654 
Vroukje Stevens 18415   Martin Baas  13648 
Marten Leistra   18271        Otte Jelsma  13575 
Fokko Doornbos 18075   Anne Hut  13251 
Frank Smid  18012   Marco Pot  13020 
Hennie Doornbos 16032   Trijnie Vierhoven 12788 
Erwin Beute  15372 

Bovengenoemde standen zijn de totaalstanden; echter niet iedereen heeft 4 rondes 

gespeeld, dit wordt aan het eind van het seizoen recht getrokken. We spelen 10 keer en 

daarvan worden de 2 laagste scores geschrapt. Zo kan men dus twee keer verzuimen en 

toch met de competitie meedoen. 

Rita Jelsma 

December  ………. de Hansehof. 
  
Op de zorgboerderij en in de landwinkel hebben veel veranderingen 
plaatsgevonden. U bent welkom om ons doordeweeks en zaterdags te bezoeken. 
De speeltuin is in 2014 gerenoveerd en een bezoek met uw (klein) kinderen waard.  
De Landwinkel is open:  
Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.30uur en zaterdag van 10.00uur tot 16.00uur 
Elke maand is er een aanbieding, kijk daarvoor op onze site, de borden aan de weg en / of 
onze Facebook pagina. Let ook op onze tussentijdse aanbiedingen!!! 
In de wintermaanden zijn er volop groentes uit volle grond. Er is volop vlees van eigen 
dieren, eieren van eigen kippen en er is zuivel, kaas en meel van lokale leveranciers. 
De multifunctionele ruimte is inmiddels zover dat deze gehuurd kan worden. 
Hiervoor kunt u bellen met Hans Nijland, tel.nr 0655334783  
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Wilt u lid worden van onze 

buurtvereniging? 

Door een email te sturen naar bestuur@nagtegael.net wordt  

u lid van onze buurtvereniging.  

De contributie per huishouden bedraagt slechts € 20,-- per jaar. 

Op Fietse …….. 

wie döt mij wat, wie döt mij wat 

wie döt mij wat vandage  

'k heb de banden vol met wind 

nee ik heb ja niks te klagen 

wie döt mij wat, wie döt mij wat 

wie döt mij wat vandage 

'k zol haost zeggen, jao het mag wel zo 

Wij hebben het afgelopen jaar, ondanks de banden vol met wind, niet echt getroffen met onze 

fietsavonden. Van de 6 fietsavonden waren er maar twee, hooguit drie, met lekker droge en 

zonnige weersomstandigheden. Jammer, maar wij hebben géén invloed op het weer. Oók in het 

nieuwe jaar houden wij de moed erin en, zoals Daniël Lohues schreef in het lied van de Drentse 

band Skik, “wie döt mij wat vandage” gaan wij gewoon weer fietsen in 2015. Vanaf april tot en met 

september starten wij op de tweede dinsdag van de maand. Verzamelplaats is de speeltuin aan de 

Saliebrink, vertrek 19 uur. Aan het eind of tijdens onze ca. 30 km fietstocht wordt u door de 

buurtvereniging een consumptie aangeboden. Houd ook onze Facebooksite Activiteiten Nagtegael 

goed in de gaten, want daar vind u telkens alle informatie over onze (fiets)activiteiten. 

 

Kleurwedstrijd december 2014 

Alle kinderen van de basisschool kunnen meedoen met onze 

kleurwedstrijd. Tenminste als je de kleurplaat uiterlijk 28 februari 2015 

hebt ingeleverd bij ons commissielid Frits Noorman, Tormentillaan 3.  

De drie winnaars ontvangen het boekje, 

 “Het Dierenwinkeltje” van Marianne Busser.  De 

winnaars worden begin maart kenbaar gemaakt op 

onze  Facebook pagina Activiteiten Nagtegael. 

 

Oplossing Sudoku 

8 1 7 4 2 3 9 6 5 
6 9 4 1 8 5 7 3 2 
3 2 5 6 7 9 4 8 1 

5 4 9 3 1 7 6 2 8 
7 6 8 2 5 4 3 1 9 
1 3 2 9 6 8 5 7 4 

9 7 1 8 4 6 2 5 3 
4 8 6 5 3 2 1 9 7 
2 5 3 7 9 1 8 4 6 
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Zeevissen ……… 

Er wordt wel eens gezegd; De zee geeft en de zee neemt. Zaterdag 22 

november was het een dag dat de Noordzee veel nam. Gelukkig géén 

personen, maar wel hun inhoud. Tjonge, wat kan een mens zeeziek worden 

tijdens het zeevissen. Van het ene op het andere moment waren velen 

kotsmisselijk. De een heeft nooit problemen met zeeziekte en een ander voor 

de eerste keer. Voorafgaand had menigeen zichzelf al de vraag gesteld; wat is de weersverwachting, 

de temperatuur, welk aas gebruiken wij en natuurlijk boven alles, wat gaan we vangen. Deze 

Nagtegael zeevisdag begon ‟s morgens vroeg met een vertrek om 05.45 uur uit onze nog slapende 

wijk. Bij aankomst in Lauwersoog konden wij gelijk inschepen op ms. „Tender‟. Even na half acht 

gingen de trossen los. Richting woelige baren. Amper buitengaats 

werden wij direct geconfronteerd met regen, kou en golven. 

Gelukkig had een ieder zich goed voorbereid op deze 

weersomstandigheden. Na ca. 2,5 uur varen bereikten wij de 

eerste visplek en konden de aan boord gekochte zeepieren (aas) 

weer gaan zwemmen. Al snel een eerste beet, met luid gejoel 

werden de eerste vangsten aangekondigd, de een met één 

kabeljauwtje aan de haak en een ander gelijk met twee, soms drie 

van een klein formaat. Sommige haalden pollakken, gul en 

steenbolken boven de waterlijn. Toch was het over de gehele dag 

gezien sprokkelen geblazen, want we hebben denk ik 5-6 wrakken 

bezocht. Desondanks was op eind van deze visdag de vangstgrootte van de meesten redelijk, helaas 

was de kabeljauw niet van gewenste grootte, het mocht wat ons 

betreft wel iets groter. Niemand aan boord ving echte grote 

kabeljauwen. Om ca. 18.00 uur zetten wij met een lege maag 

eindelijk voet op vaste wal en waren wij weer de man. Zo‟n 

zeezieke dag snel vergeten en maar denken aan de volgende 

makreel visdag in het voorjaar. 

 

___________________________________________________________________________ 

Nieuwe activiteiten in het nieuwe jaar 

De activiteiten commissie heeft tal van nieuwe activiteiten 

voor iedere leeftijd gepland in het nieuwe jaar. Kom ze 

allemaal ontdekken! En houd onze pagina goed in 

de gaten voor alle nieuwe belevenissen die nog gaan 

komen. Heeft u misschien zelf nog suggesties voor een 

activiteit? Laat het ons weten, de activiteitencommissie 

hoort het graag van u. Maak hierover eens een praatje 

met een van de leden van de activiteitencommissie of 

stuur een mailtje met uw suggestie(s) naar activiteiten@nagtegael.net  
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Wanneer vogels voeren ……….. 

Vogels gebruiken het hele jaar veel energie. In de winter om zich op temperatuur te houden, 

in het voorjaar om te nestelen en om eieren te leggen, daarna om hun territorium te 

verdedigen en hun jongen groot te brengen. In het najaar moeten ze weer reserves 

opbouwen voor de winter. 

 

Winter: voer en water 

De lichaamstemperatuur van een vogel dient op 40 graden te 

worden gehouden. In de winter vinden vogels weinig bessen, 

insecten en zaden. Het kost hun dus veel energie om hun 

temperatuur te behouden. Als u ietwat voer strooit komen ze 

dus graag bij u eten. Als extra energiebron in de winter kunt u 

vetbollen en pinda‟s ophangen. Bij lichte vorst kunt u vers 

water aanbieden. Er zal zeker van worden gedronken, ze gaan daarin ook badderen.  

Dat badderen is ook in winter géén probleem omdat het water direct van hun ingevette 

veren rolt. Het bevriest dus niet. Bij strenge vorst a.u.b. geen open (warm) water aanbieden. 

Vergruis het ijs dan zodat ze ijssplinters kunnen oppikken. 

 

Hoe kun jezelf vetbollen maken? 

Gebruik ongeveer één deel zuiver frituurvet op één deel 

zadenmengsel. Gebruik daarvoor echter géén kippenvoer!!  

Zaden van kippenvoer is te groot en te hard. Het frituurvet 

wat u gaat gebruiken moet ook écht ongebruikt en 

ongezouten zijn. Gebruik beslist géén vloeibaar vet!! 

 

 Smelt frituurvet in een pan. Wacht tot het warm is, maar niet heet; 

 Voeg al roerend het zadenmengsel toe en laat het dan vervolgens een beetje 

afkoelen; 

 Het zadenmengsel kan zijn zaad voor buitenvogels, ongebrande pinda‟s, 

zonnebloempitten, mais of andere kleine zaden. 

 Giet het nog warme vet- en zadenmengsel in een bloempot, leeg melkpak, 

conservenblikje of glas en laat het daarin stollen; 

 Zorg dat er een stevige draad in wordt gehangen, zodat je de bol straks ergens aan 

kan ophangen; 

 Zodra het vet is uitgehard hang je de vetbollen op minimaal 1,5 meter hoogte van de 

grond. 

FritsTIP:  

Je kunt i.p.v. ongebruikt frituurvet ook ongezouten rundvet gebruiken; 

Pindastukjes zijn eenvoudig te maken met staafmixer of in een keukenmachine; 

Hang geen vetbol in de zon, de vetbol gaat dan stuk. Datgene wat op grond valt wordt door 

vogels opgegeten. Een gesmolten vetbol kun je opnieuw gebruiken. 
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Lid worden van de Activiteitencommissie? 

Onze activiteitencommissie is de drijfveer achter alle leuke Nagtegael-evenementen die  

plaatsvinden gedurende het jaar. De activiteitencommissie organiseert allerlei gezellige, 

gevarieerde activiteiten, van workshops tot uitjes voor kinderen, van fiets- en 

motortoertochten tot carbid schieten op oudejaarsdag.    

Als lid van de commissie mag je verwachten dat je één 

keer per twee maanden een korte vergadering bijwoont 

waarin de aankomende agendapunten worden besproken.  

Hiernaast neem je natuurlijk ook een aantal taken op je 

voor te organiseren activiteiten. Het is natuurlijk hartstikke 

leuk, maar ook nog een geweldige manier om ervaring op 

te doen voor degenen die eraan zitten te denken om in 

komende jaren nog eens bestuurslid te worden. De activiteitencommissie legt namelijk 

verantwoording af aan het Bestuur van onze buurtvereniging. 

Commissielid worden? 

Ben je door het lezen van deze buurtkrant of onze Facebook site 

enthousiast geworden en wil je je opgeven, dat kan!  

Het enige wat je hoeft te doen is een mailtje te sturen met je naam, 

e-mailadres en telefoonnummer naar activiteiten@nagtegael.net  

_________________________________________________________________ 

Facebook  …… 

Ook is onze buurt vertegenwoordigd op Facebook. Ga naar 

„Activiteiten Nagtegael’ en klik op:  Zo blijf je op de hoogte 

van al onze activiteiten. Heeft u geen Facebook, neem dan een kijkje op de Website, van 

Buurtvereniging Nagtegael. 

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

De redactie wenst 
u fijne feestdagen.  
Kopij sluitingsdatum is:  
    28 maart 2015.  
 
Lettertype Tahoma 11  
Koptekst Monotype Corsova 28 
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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 

 

Bestuurslid: 

Marten Leistra 

Wilgenroosjelaan 6 
Tel. 565213 

 
Bestuurslid: Vacant 

  

Activiteitencommissie; 

activiteiten@nagtegael.net 
Heleen Nijhoff  
Arjen Schep 
Gerhard Stegehuis 

Frits Noorman 
 

Platform; 
Arjan van Kesteren 

Ranonkel 3 Tel. 785006 

 
Website: 

Frits Noorman 
webmaster@nagtegal.net 

 
Redactie: 

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 
 

http://www.cateringdehofmeester.nl/
mailto:info@cateringdehofmeester.nl
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Activiteiten 2015 
 Oudejaarsborrel 

Carbidschieten 

31 december 2014 

 

Winterpret, schaatsen “de Bonte Wever” 
te Assen 

24 januari 2015 

 

 

Voetbalwedstrijd FC Groningen, inclusief 

vervoer 

Voorjaar 2015 

 
 

Zeevissen vanaf Den Helder Voorjaar 2015 

 

Paasviering, 2e paasdag 6 april 2015 

 

 

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

 
 

Voorjaarsworkshop in „Hansehof‟ Voorjaar 2015 

 

 

Motortoertocht Voorjaar 2015 

 

 

Proeverij brouwerij Maallust te Veenhuizen Voorjaar 2015 

 Buurtvolleybaltoernooi, korfbalterrein 
Vitesse 

1 juni t/m 3 juni 2015 

 

 

Buurt BBQ Braamlaan 5 juni 2015 

 Kinderboeken en speelgoed verkoopdag 

Braamlaan 

27 juni 2015 

 Workshop: aardbeienjam maken 
 

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 

 

http://www.detakkenvrouw.nl/

