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             Buurtkrant  

          De “Nagtegael” 

 

             December 2015, 13e jaargang nr. 4 

 

                  In deze buurtkrant o.a.:  

                  *   blz.  13        Oude ambachten!         

                  *   blz.  14/15   Leren met een borrel!  

                  *   blz.  19        Jawel, knallend het jaar uit!      

                  *   blz.  23        Wat een opkomst! 

                  *   blz.  26        Hoe moet ik een pleister plakken!  

 

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

                       www.facebook.com/ActiviteitenNagtegael 
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Het juiste adres voor al uw bouwwerkzaamheden !!! 
 

 - Nieuwbouw - Onderhoud - Verbouw 

 - Dakkapellen - Dakvensters - Serre’s 

 - Aanbouwen - Stormschades - Carport 
 

 

       
 

 

 
 

 

 

                      

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Voor producten rechtstreeks van onze boerderij 

Zoals vlees, droge worst, eieren, maar ook… 

Seizoen Groenten, aardbeien, tomaten, aardappelen, e.d. 

Dit aangevuld met streekproducten, soms biologisch. 

      Altijd leuk om cadeaupakketten samen te stellen. 
 

 

Landwinkel De Hanse Hof 

Smalbroek 14,  Beilen 

    www.dehansehof.nl 

tel. 06 55 33 47 83  
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Van de voorzitter  

 

De dagen zijn al weer flink korter aan het worden en ik realiseerde mij dat we tot nu 
toe een prachtige herfst hebben gehad. De afgelopen dagen was het wel wat 
onstuimiger weer, waarbij het iedere nacht spannend was of de Sint de wijk zal 

vereren met een bezoek. Helaas heb ik van de 
activiteitencommissie vernomen dat hij onze wijk geen 
officieel bezoek heeft gebracht, om de kinderen te 
bezoeken. Gelukkig liet hij weten dat hij op andere tijden de 
kinderen zou verblijden met leuke cadeaus.  
 

Als voorzitter schrijf ik mijn laatste voorwoord van de 
buurtkrant. De afgelopen vier jaar heb ik samen met de 

andere bestuursleden en de activiteitencommissie met veel plezier vrijetijd, creativiteit 
en energie gewerkt aan een prettige woonomgeving in de wijk Nagtegael in Beilen.  
 

Ik ben blij dat ik jullie kan vertellen dat we inmiddels twee nieuwe bestuursleden 
hebben gevonden waarvan Carl Damen de verantwoordelijkheid van het 
penningmeesterschap gaat overnemen van Ronald Hovens. Ook heeft er een wisseling 
bij het secretariaat plaatsgevonden. Loes Kistemaker neemt de rol van secretaris over 
van Petra Lankenau.  Zowel Petra als Ronald blijven aan als lid van het bestuur. Helaas 
zijn we nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Het zou fijn zijn dat het 
bestuur bij de komende ledenvergadering een nieuwe voorzitter kunnen begroeten. 
 

Onlangs heb ik met een aantal bewoners geracet op het kartcircuit van Hoogeveen. 
Een geslaagde activiteit met zeer snelle jongens die menig volwassene wist te 
verrassen met pittige rondetijden. Ook de bier en wijnproefavond in café de Cerck was 
goed bezocht en gezellig. 
 

Volgens de activiteitencommissie is het 
carbidschieten de leukste activiteit op het 
einde van het jaar in onze wijk. Luide 
knallen, ik kan mij een oudejaarsdag zonder 
de luide knallen van het carbidbussen  in 
onze wijk niet voorstellen. Een 
huisgemaakte erwtensoep van een geheim 
recept, worst en een drankje zorgen voor 
een gezellig eindejaars gevoel. Een prachtig 
moment om met een natje en een droogje 
het jaar te beklinken en goede voornemens met elkaar te delen. Jullie komen toch 
ook? 
 

Vanaf deze plaats wil ik iedereen persoonlijk bedanken voor de prettige samenwerking 
en hopelijk tot ziens ergens in de wijk. 
 
Ik wens iedereen een voorspoedig, gezond en gelukkig 2016 toe. 
 
Marten Leistra 
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Wie schrijft die blijft 
 
Wij zijn Natascha van Dam (39) en Jacco Venderbosch (45) en hebben ‘de pen’ doorgekregen 
van Hans en Richelle Tetteroo. We zijn in januari 2006 in Beilen komen wonen als eerste 
bewoners van de Ereprijslaan 2 na anderhalf jaar samen te hebben gewoond in Groningen.  
 
Van oorsprong komen we ieder uit hele andere delen van Nederland. Natascha is geboren in 
Amsterdam en heeft daarna meerdere jaren in Den Haag gewoond, Doetinchem,  
Kiel Windeweer, Rotterdam en dus Groningen. Jacco is geboren in Winterswijk en heeft in 
Apeldoorn gewoond, Nijmegen, Kingston upon Hull (UK), Beuningen en is voor de liefde naar 
Groningen vertrokken. 
 
We hebben elkaar in 2003 ontmoet op de luchthaven Schiphol waar bleek dat we dezelfde 
groepsreis naar Canada hadden geboekt. Niet geheel toevallig, want reizen zit in ons bloed. 
Samen hebben we daarna nog ruim 25x over de gehele wereld landen samen bezocht.   
 
Natascha werkt ook bijna haar hele leven al in de 
reiswereld. Na vele jaren reiswerk in loondienst te hebben 
verricht, is ze in 2014 voor zichzelf begonnen als Travel 
Counsellor, zelfstandig reisadviseur van huis uit.  
Als persoonlijk reisadviseur regelt ze elke vorm van vakantie 
voor haar klanten, van weekendjes weg tot wereldreizen en van vliegtickets tot geheel 
verzorgde rondreizen op maat. Door haar werk zijn we ook regelmatig te vinden op beurzen of 
komt Natascha bij mensen thuis langs indien daar behoefte aan is of is ze in het buitenland. 
 

Jacco werkt al bijna 19 jaar bij ABN Amro, hij heeft daar 
diverse functies bekleed en is dit jaar gestart in een 
nieuwe functie als Zakelijk Verzekeringsadviseur voor 
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. 
 

We werken beiden veel, maar gelukkig is er ook tijd voor ontspanning. We wandelen graag in 
de omgeving hier, houden van films en natuurlijk zijn we ook gek van reizen! Het is fijn wonen 
hier in Drenthe en we zien ons voorlopig niet meer weg gaan. 
 
We geven de pen door aan,  
 
Angela Brunink & Stephan 
van der Veen 
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Even voorstellen 

 
Beste leden van de buurtvereniging De Nagtegael,  
 
Sinds 1 november jl. heb ik het penningmeesterschap van 
Ronald Hovens overgenomen. Zoals in alle verenigingen het 
geval is hebben vrijwilligers naast hun activiteit als vrijwilliger 
meestal een fulltime baan. Voor Ronald betekende dit dat hij niet 
langer tijd vrij kon maken voor het penningmeesterschap.  
Na herhaaldelijke oproepen in de buurtkrant en op Facebook 
bleek dat er niet echt gegadigden waren om deze functie van 
Ronald over te nemen. Ik heb lang getwijfeld of ik het weer wilde 
doen nadat ik het eerder van Paul Pittouw had overgenomen.  
Uiteindelijk heb ik besloten mij opnieuw als kandidaat voor de 
functie voor te dragen bij het bestuur.  
Op de laatste bestuursvergadering is genoemd dat men het fijn 
vond als ik het zou overnemen van Ronald. Ronald blijft gelukkig 
wel aan als bestuurslid om zo ondersteunende taken op de kunnen pakken. 
 
Ik ben woonachtig op de Zilverschoonlaan 29 sinds augustus 2005. Samen met mijn vrouw 
Greet en dochter Caroline wonen we met erg plezier in deze mooie ruim opgezette groene en 
kinderrijke wijk. 

De buurtvereniging hebben we van het begin af aan een 
warm hart toegedragen, ook al zijn we lang niet bij alle 
activiteiten betrokken. Caroline is nu inmiddels 18 jaar en zal 
binnenkort haar eigen weg gaan vinden in de wereld. 
We hebben de afgelopen jaren diverse leuke contacten 
opgebouwd in de wijk. Greet wandelt veel met onze Franse 
Basset  "Spatter". Spatter is van onze dochter die zwemt bij 
Zwemvereniging "De Spatters" in Beilen, vandaar de naam. 
Tevens ben ik secretaris van deze zwemvereniging. 
 
In het dagelijks leven zorgt Greet 
ervoor dat alles thuis tip top geregeld 
is en dat Caroline volop aandacht aan 

haar studie en sport kan geven en ik mijn werk als Hoofd projecten en 
Acquisitie bij de winkel formule Primera optimaal kan invullen.  
 
Daarnaast houden we van buiten de deur eten, vakantie in Italië 
doorbrengen waarbij Toscane en Umbrië onze voorkeur hebben. Met 
vrienden gezellig samen tijd doorbrengen, al of niet met een lekkere 
maaltijd erbij, doen we ook erg graag. 
 
Met veel plezier heb ik een nieuwe start als penningmeester gemaakt 
en hoop u te zien bij een van de activiteiten of op de algemene 
ledenvergadering. 
 
Ik wens u allen voor december een mooie maand met veel gezellige fijne momenten met 
familie en vrienden toe en voor 2016 alle goeds en veel gezondheid. 
 
Met vriendelijke groet, 
Carl Damen 
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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/


 
  

Uitnodiging ledenvergadering Nagtegael 
 

Op donderdag 11 februari 2016 in de zaal van de Zorgboerderij ‘De 
Hansehof’ Smalbroek 14, 9411 TT Beilen 
 

Aanvang 20.00 uur 
 

Tijdens de ledenvergadering zal er bijzonder aandacht worden besteed aan de 
voortgang en het verder versterken van de buurtpreventie. 
 

Agenda 
1. Opening door de voorzitter 

2. Agenda 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen van de ledenvergadering van 9 februari 2015 

5. Verslag van het verenigingsjaar 2015 

   Bestuur/activiteiten/inrichtingscommissie/speelvoorzieningen 

   buurtkrant/ledenadministratie/platform/penningmeester 

6. Kascommissie 

7. Contributie 

8. Samenstelling bestuur 

 Aftredend voorzitter:      Marten Leistra niet herkiesbaar 

 Aantredend bestuurslid: Carl Damen, penningmeester 

              Loes Kistemaker, secretaris 
9. Plannen ideeën bestuur 2016 

10. Activiteiten plan 2016 

11. Presentatie nieuwe website 

12. Buurtpreventie  

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 
Oproep 

 
Vacature: voorzitter 
 
Het bestuur van de buurtvereniging is op zoek  
naar een nieuwe voorzitter onder haar leden.  
De huidige voorzitter legt na vier jaar zijn  
bestuursfunctie neer. 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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Verslag ledenvergadering,Buurtvereniging “De Nagtegael” 9 februari 2015 

1. Opening 
Jan Stevens opent de vergadering om 19.30 uur en heet iedereen van harte welkom. Hij 
bedankt alle vrijwilligers, die het afgelopen jaar door hun inzet mogelijk hebben gemaakt. 

De presentielijst gaat rond met het verzoek aan de aanwezigen hun naam in te vullen.          
(er staan 21 namen op de lijst, dat is incl. bestuur)                                                            
Er zijn 2 afmeldingen voor de vergadering: Guda Pars/Koeman, Frits Noorman 
 

2. Agenda 
Marten Leistra heeft de agenda met passende plaatjes en foto’s in een powerpoint presentatie 
verwerkt, die achter het bestuur op een scherm geprojecteerd wordt. 
 

3. Ingekomen stukken 
Er zijn geen stukken binnen gekomen. 
 

4. Notulen van de vorige vergadering, dd. 17 februari 2014 
Het verslag ligt op tafel. Er zijn geen opmerkingen of wijzigingen en hiermee zijn de notulen 
vastgelegd. 
 

5. Penningmeester en Kascommissie 
Ronald Hovens heeft de functie van penningmeester overgenomen van Carl Damen, die om 
privé redenen afgetreden is. Het financiële verslag ligt ter inzage op tafel. Het was wederom 
een positief jaar. De inkomsten zijn door een verhoging van het aantal leden (van 218 naar 
233) gestegen. Ook is er geld overgehouden doordat er minder opkomst was dan gepland bij 
de activiteiten. De Lanijto is eveneens met een positief saldo afgesloten doordat men hiervoor 
gecollecteerd heeft, prijzengeld heeft ontvangen en enkele artikelen kon verkopen. 

Hierdoor is er al een positief saldo voor de volgende Lanijto gereserveerd en besloten, de 
reservering per lid per jaar te verlagen naar € 2,--. 

De kascommissie, bestaande uit Frank Smid en Ebelejan v.d. Laan heeft geen 
ongeregeldheden kunnen vaststellen en verleend de penningmeester decharge. 

Frank Smid heeft voor de tweede keer achter elkaar de kas gecontroleerd en zal aftreden. 
Ebelejan v.d. Laan zal de kas in 2015 controleren. Carl Damen meldt zich als tweede lid van de 
kascommissie aan. 

De begroting voor 2015 heeft, zoals gewenst, een klein negatief resultaat. De begroting voor 
2015 wordt door de ledenvergadering vastgesteld. 

6. Samenstelling bestuur 
Jan Stevens treedt af. Hij zal in maart 2015 verhuizen en onze wijk verlaten. De bestuursleden 
Jannie Oomkes, Marga Smid, Marten Leistra en Petra Lankenau  zijn aftredend en stellen zich 
herkiesbaar voor een periode van drie jaar. De leden stemmen hiermee in.  

Marten Leistra wordt aangesteld als voorzitter door de vergadering. 
Ronald Hovens treedt aan tot het bestuur als penningmeester.  
Cindy de Jonge is om gezondheidsredenen afgetreden.  
Nieuwe leden voor het bestuur zijn van harte welkom. Voelt u er iets voor om ons team te 
versterken, neem dan gerust contact op.  
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7. Verslag 2014 en plannen en ideeën bestuur en activiteiten 2015 
Op het scherm verschijnen foto’s van diverse activiteiten.  

Succesnummers waren de wijn- en bierproeverij in de Cerck, het mountainbiken, de 
workshops en het klaverjassen. Voor de laatst genoemde activiteiten wordt gebruik gemaakt 
van de ruimte van de Hansehof. Helaas is de grote ruimte nog niet gereed. 

De fietstochten op dinsdagavond konden vaak door slecht weer niet doorgaan. Het wadlopen 
vond wegen te weinig belangstelling geen doorgang.  

De Lanijto was het grootste gebeuren afgelopen jaar. De organisatie was uitstekend, men koos 
een thema en dit werd met beeld en geluid tentoongesteld. De eerste prijs was dan ook 
verdiend.  

Heleen Nijhoff van de activiteitencommissie legt uit, dat de bekende activiteiten ook in 2015 op 
het programma staan, maar men ook met nieuwe activiteiten komt. Het blijft puzzelen wat 
aanslaat bij de bewoners van onze wijk en men komt met nieuwe ideeën. 

Om meer bewoners te enthousiasmeren wil het bestuur graag naar een contactpersoon per 
straat. Tijdens de Lanijto zijn er al bewoners ontzettend actief geweest en hebben als 
contactpersoon gefungeerd. Deze ambassadeurs willen bestuur en activiteitencommissie 
benaderen om te kijken of we nog meer deelnemers voor onze activiteiten kunnen winnen. 
 

8. Rondvraag 
Klaasje Hut merkt op, dat de schaatstocht, die dit jaar al plaats heeft gevonden, ontzettend 
leuk en gezellig is geweest. 

Anne Hut informeert of er contact is tussen het bestuur en de gemeente. Jan Stevens legt uit 
dat hij contact heeft met de gemeente over de speeltuinen. Deze worden vernieuwd omdat het 
materiaal te slecht voor reparatie is. Enkele werkzaamheden zijn al begonnen, zodra het beter 
weer wordt, ca. begin maart, start men met toestellen plaatsen. 

Geert Derks wil graag de plannen ontvangen voor plaatsing in de volgende buurtkrant. 

Anne Hut geeft aan, dat sommige heggen, vooral bij kruispunten, hoger zijn dan de 
toegestane 1,10 m. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor kinderen.  

Dit is een onderwerp voor het platform, dat zich bezig houdt met de inrichting van de wijk, 
verkeersmaatregelen etc.  

Anne Hut geeft aan, dat het 1e fietspad vanaf Smalbroek naar de Nagtegael (ter hoogte 
Hansehof) geen officieel fietspad is en door de gemeente niet gestrooid wordt. Nu is er ook 
een paal geplaatst, waardoor er geen strooiwagen kan komen. Het tweede fietspad tussen 
Smalbroek en de Nagtegael, ter hoogte van de Domoweg, is wel een officieel fietspad en 
wordt gestrooid. 

Ook dit is een onderwerp voor het platform. 

Jan Stevens vult aan, dat we bezig zijn om te kijken of er verkeer remmende maatregelen 
getroffen kunnen worden op Smalbroek, om oversteken naar de Hansehof veiliger te maken. 
Dan krijgt het fietspad misschien ook een andere status. 

9. Sluiting 
Jan Stevens sluit de vergadering om 20.06 uur. Na een kort pauze zal de wijkagent Henk 
Bosker uitleg geven over buurtpreventie.  
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Kind-/jeugdbegeleiding & 

opvoedondersteuning 

         
Heeft u vragen betreffende: gedrag, 

ontwikkeling, opvoeding van uw kind?      

Neem gerust contact op, voor 

vrijblijvende informatie en/of een 

kennismaking. 

 

 I:www.klik-kindercoaching.nl 

 E:info@klik-kindercoaching.nl 
 T:06-37162565  Aangesloten bij:    

 
 

mailto:info@klik-kindercoaching.nl
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Verslag Mountainbiketocht 
 
Zondag 25 oktober 2015.  
In alle vroegte fietsen zeven Nagtegaeler heren met frisse zin naar onze achtertuin.  
 
We hebben het dan natuurlijk over het grootste natte heidegebied van West-Europa, het Dwingelderveld. 
Al dat moois ligt, zoals u weet, gewoon in onze achtertuin.  
 
Al fietsend over de keurig aangelegde MTB-route 
passeren we onder meer dopheide, veenpluis en 
klokjesgentiaan. Dat brengt de hartslag wel op 
gang natuurlijk, dus stopten we maar even bij de 
grote Ramskop die uitkijkt over de A28.  
Hier is het uitzicht over dit deel van het 
Dwingelderveld trouwens erg mooi.  
 
Gauw verder, richting de lunch: naar de Bospub om 
al naar gelang de trek de energievoorraad aan te 
vullen met een tosti of pannenkoek.  
 
Over het Terhorsterzand weer naar huis: na een 
mooi tochtje van rond de dertig kilometer konden 
we thuis rustig de zondag afronden. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Buurtpreventie: heeft u zich al aangemeld bij de Whatsappgroep van buurtpreventie 

Nagtegael. Dit kan bij de beheerder van deze groep Petra Lankenau, tel. 06 53 170 466 
 

En de oproep uit de vorige krant: Heeft u uw emailadres al doorgegeven aan de ledenadministratie 

via het emailadres bestuur@nagtegael.net zodat u op de hoogte blijft voor/ van de activiteiten.  

mailto:bestuur@nagtegael.net
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Workshop vlechtwerk  

Op woensdagavond 25 november reden we met een klein gezelschap naar Lhee voor 
de workshop vlechtwerk. We werden bij aankomst van harte welkom geheten 
door  Barbara. We zaten in een mooie houten schuur met een heerlijk brandende 
houtkachel, wat zorgde voor een fijn en warm welkom. Nadat we eerst rustig moch-
ten rondkijken naar al het mooie vlechtwerk in de vorm van  manden, lectuurbak, 
kerststerren, vogelhuisjes en schalen zijn we aan de slag gegaan. We hebben die 
avond als eerste een puntmand gemaakt van wilgentenen. Ieder met zijn eigen ont-
werp en gedachte wat ze ermee wil gaan doen. Bijvoorbeeld een kaarsenhouder, 
mand voor appels of uien, planten bak voor aan de schutting of toch mezenballen 
houder voor de vogels.  Na een pauze met koffie en thee waren we toch vrij snel 
klaar. Als tweede project hebben we een houder voor een mezenbal gemaakt.     
Welke ook als kerstversiering kan worden gebruikt.  

Al met al een gezellige en productieve avond. Mocht je meer willen weten of zelf in een klein gezelschap 
het zelf willen maken, neem contact op met Barbara Mahler of zie ook: www.detakkenvrouw.nl             
Met de paasworkshop zal het vlechtwerk gecombineerd worden met bloemstuk.  

Tussenstand klaverjassen seizoen 2015/2016 
We hebben inmiddels al weer vijf kaartavonden achter de rug. Er zijn enkele veranderingen doorgevoerd; 
de inleg is verlaagd naar € 2,00 per avond en we hebben nu een kaart- commissie voor eventuele vragen 
en bijzonderheden. Dit zijn: Frank Smid en Rita Jelsma. We spelen normaal gesproken één keer in de twee 
weken op donderdagavond. 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 € 2,00 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:  7 jan, 21 jan, 4 febr, 18 febr, 3 mrt, 17 mrt, 31 mrt, 14 apr, 28 april                                
           
          Hieronder de tussenstand van de klaverjascompetitie: 

1. Fokko Doornbos 23921 punten 

2. Rita Jelsma  23131 

3. Jan Stevens  22497 

4. Vroukje Stevens 22154 

5. Hennie Doornbos 21915 

6. Paulien Kremer            20807 

7. Henk Bakker  19703 

8. Marco Pot  19358 

9. Marjan Buist  19246 

10. Rita Bakker  18383 

11. Frank Smid  18275 

12. Anne Hut  17307 

13. Richard Boers  16591 

14. Erwin Beute  13442 

15. Geert Derks    9258 

16. Otte Jelsma    9136 

17. Trijnie Vierhoven   8083 
 

Bovengenoemde standen zijn de totaalstanden; echter niet iedereen heeft 5 rondes gespeeld, dit wordt 
aan het eind van het seizoen recht getrokken. We spelen 15 keer en daarvan worden de 3 laagste scores 
geschrapt. Zo kan men dus drie keer verzuimen en toch met de competitie meedoen.        Rita Jelsma 
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Wijn- en bier proeverij Nagtegael 2015 
 
Op donderdagavond 26 november zijn wij met een 6-tal buren van de Vlierhof naar Dinercafé de 
Cerck gefietst om daar deel te nemen aan de wijn- en bierproeverij georganiseerd door de 
wijkvereniging. Om 19:30 waren de fietsen geparkeerd en was het wachten op de eerste wijnen 
en bieren. 

De vakkundige leiding van deze avond was in handen van Allard Hingstman 
van slijterij Pinotage (Annen). Er was een bier- en een wijntafel opgezet maar 
aan de biertafel was een uitzondering gemaakt zodat onze Vlierhof wijn expert 
ook bij haar buren kon zitten. Achteraf bleek dit een gouden greep want 
hierdoor kan ik nu ook wat wijn informatie met u delen. 
Eerst even een misvatting uit de weg ruimen. De uitdrukkingen “Bier na wijn 
geeft venijn” en “wijn na bier geeft plezier” hebben niets met alcohol 
percentages te maken of met een eventuele kater als je de dranken na of door 
elkaar zou drinken. Deze uitdrukkingen stammen uit de Middeleeuwen waar de 
gegoede burgerij het zich kon veroorloven om wijn te drinken en de werkende 
klasse doorgaans niet verder kwam dan bier. Dat bier was overigens een stuk 

gezonder dan de kwaliteit van het drinkwater in die tijd. Dus wijn na bier houdt in dat iemand uit 
de werkende klasse zich op had gewerkt naar de gegoede burgerij en nu in plaats van bier wijn 
kon drinken, en vice versa. 
 
De wijn proeverij ging als eerste van start met een tweetal witte chardonnays (Maison Vialade en 
Philibert du Charme). Onze wijn expert was hier heel duidelijk over, de tweede wijn hing mooi in 
het glas en smaakte ook  beter. Nu waren ook de bier proevers aan de beurt maar voordat het 
goudgele vocht naar binnen kon was er eerst een uitleg van Allard. De avond zou namelijk in het 
teken van IBU (of EBU) staan. Na wat verwarring werd duidelijk gemaakt dat het hier ging om 
International (of European) Bitterness Units. Immers, meten is weten. Om een beetje een idee te 
geven, een Grolsch pilsje heeft een IBU van 24.  
 
Ons eerste bier was een Gulpener Korenwolf met een IBU van 14, eenieder was het er over eens. 
Lekker biertje voor in de zon op het terras met een citroentje erin maar verder een ietwat vlak 
biertje. De korenwolf was dan ook bedoeld om de smaakpapillen even te laten wennen. Daarna 
gingen we over op een drietal bieren van Torpah, de 30, de 60 en de 90. De oplettende lezer 
raadt het al de nummers refereren naar de IBU’s, ongeveer dan, omdat 29, 64 en 94 niet zo leuk 
staat op een etiket denk ik. Het opvallende van deze bieren was dat allen een alcohol percentage 
van 6% hadden maar de smaken waren zeer 
verschillend. Met name de 60 en 90 waren 
heerlijk, de laatste liet zich het best vergelijken 
met een Indian Pale Ale (IPA). De IPA heeft niets 
met Indiaas bier te maken maar dit was het bier 
dat de Britten meenamen naar de Indiase kolonie. 
IPA staat ook wel bekend als Indian Prepared Ale, 
gebrouwen met veel hop zodat het langer goed 
zou blijven tijdens de vaak lange zeetochten naar 
India. 
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Weer even naar de wijn proevers, die waren inmiddels in de rode wijnen aangekomen. 
Achtereenvolgens werden een Calusari Cabernet Sauvignon, Van den Beld Rouge, 
Carlos Serres Rioja oldvines en de Tierra Alta Reserve Syrah geproefd. Onze Vlierhof   

wijn expert haalde met name de Calusari Cabernet Sauvignoneruit als een zachte, volle, 
ronde, mooie, rode wijn. 
 

Terug naar het bier, de stemming steeg inmiddels naar ongekende 
hoogte en iedereen had het enorm naar de zin. Mede omdat de 
Cerck kok Emiel Oosting na een heerlijke zalmtartaar ook een 
plateau met kaas, droge worst en pinda’s had neergezet. Hier moet 
nog even worden vermeld dat een hapje kaas de smaakpapillen op 
het verkeerde been kan zetten zoals een van de bier proevers 
ondervond, echter niet getreurd want een stukje brood doet dat dan 
weer teniet. Je moet er wat voor over hebben als je echt de verschillen in IBU’s wilt kunnen 
proeven. 
Als afsluitende bieren had Allard een tweetal Bock bieren meegebracht de Othmar Bock en de 
Ketter. De laatste is een gerookte bock, een juweeltje vind ik zelf.  
Kijk voor meer informatie maar op de website 
http://www.ratebeer.com/beer/bax-bier-ketter/326548/ .  
 
Toen zat de avond er helaas al weer op. Met veel kennis over wijnen en bieren konden de 
Nagtegael bewoners weer op huis aan, onderweg geen alcohol controles gezien gelukkig. Als 
laatste tip zou ik nog willen zeggen; haal eens een lekkere IPA in plaats van je standaard pilsje. 
IPA’s zijn in Beilen bij alle supermarkten en slijterijen volop te krijgen. 
Tenslotte wil ik de Nagtegael Activiteiten commissie bedanken voor een uitstekend georganiseerde 
avond. Ik denk dat ik namens alle aanwezigen spreek als ik zeg “we kijken nu al uit naar de 
volgende bier en wijn proeverij”. 
 
Proost. 
 
Hans Tetteroo 
 

 

http://www.ratebeer.com/beer/bax-bier-ketter/326548/
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Terug- en vooruitblik van de activiteitencommissie 
 
Zo in de donkere dagen rond kerst kunnen we de balans weer 
opmaken over het afgelopen jaar. Daarbij kunnen we gelukkig 
concluderen dat we in 2015 weer een mooi aantal activiteiten hebben 
georganiseerd waar veel buurtgenoten aan hebben deelgenomen. De 
ene activiteit wordt daarbij drukker bezocht dan de ander, maar dat is 
logisch en ook niet erg. Qua opkomst was Sint Maarten onbetwist de 
topper van 2015: we mochten daarbij zo’n 130 lampionlopers 
verwelkomen!  
 
Af en toe laten we naast de ‘vaste nummers’ hier en daar een 
proefballonnetje op met een nieuwe activiteit. Dat gaat uiteraard met 
wisselend succes, maar dat hoort bij het uitproberen van nieuwe 
dingen. Verandering van spijs doet eten. Er komen zo vanzelf weer 
nieuwe vaste nummers op de kalender. 

 
We zijn blij te kunnen melden dat de activiteitencommissie momenteel 
bestaat uit zes personen, waarvan er drie het afgelopen jaar zijn 
toegetreden. Dat nieuwe bloed doet goed. Het zorgt voor een frisse blik 
en nieuwe ideeën. Zo kunnen we achterop deze buurtkrant een 
activiteitenkalender 2016 presenteren waarvan we hopen dat deze 
weer veel buurtgenoten plezier mag bezorgen. 
 
 
 
 
 
Uiteindelijk maken we 
een buurt met elkaar 

en daarom vinden we het erg fijn iedere keer weer 
enthousiaste buren tegen te komen op activiteiten. Heb je 
een idee waarvan je denkt ‘dit zouden we eens met de 
buurt moeten doen!’, neem dan uiteraard vooral contact 
met ons op. Voor 2016 is op deze manier onder andere 
een cursus Eerste Hulp aan Kinderen op de kalender 
terecht gekomen.  
 
Heb je ons trouwens al geliked op facebook? We zijn te 
vinden als ‘Activiteiten Nagtegael’. Al 240 buren gingen je 
voor! Een hele prestatie voor een buurtvereniging vinden 
we zelf. En een goed teken in een tijd dat het hebben van 
een (actieve) buurtvereniging niet vanzelfsprekend is.  
 
Mocht je trouwens onze mailtjes niet krijgen: een berichtje 
aan activiteiten@nagtegael.net en we zetten je op de lijst. 
 
Graag tot ziens op de activiteiten in 2016, wij hebben er alvast zin in! 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM9Z38zLrJAhVCPg8KHUW4BJIQjRwIBw&url=http://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/sint-maarten-kleurplaten/&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNGcegYiJNURY-riIlKyW409tczZ3Q&ust=1449057221541896
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwia9c6lzbrJAhXGvA8KHZpsBIoQjRwIBw&url=http://www.aalburg.nl/actueel/bekendmakingen_3733/item/oproep-aan-verenigingen-scholen-en-organisaties_75673.html&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNHIfYyLiGIDdKr2T2Zkb755hTEbPg&ust=1449057283459518
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV-6jCzbrJAhXImQ4KHantAEYQjRwIBw&url=http://www.dezorggroep.nl/default.aspx?pid%3D8%26itemid%3D12703%26mid%3D10438&bvm=bv.108194040,d.ZWU&psig=AFQjCNEwqB0QXDP3DSYrd_HqD1zx1zbq_Q&ust=1449057366232886
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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. 
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Oudejaarsborrel 
 
Het einde van het jaar is alweer bijna in zicht en het is natuurlijk belangrijk dat wij dit wederom 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 óók dit jaar 
zeker niet mag ontbreken. 
 
Op donderdag 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. 

 
Workshop hapjes maken 
 

Op maandagavond 15 februari 2016 organiseren wij een workshop hapjes maken voor volwassenen bij 
Egbert Jan Catering, Romhof 33 in Beilen. 
Lijkt het jou leuk om lekkere hapjes te maken, grijp dan nu je kans! 
 

 
 
Wij worden om 19.30 uur verwacht met een kopje koffie of thee en daarna gaan we aan de slag in de 
keuken. Einde van deze workshop is ongeveer om half 11. 
 
Opgave vóór 5 februari 2016 
 
Wil je graag meedoen? Opgave kan via activiteiten@nagtegael.net onder vermelding van je naam en 
telefoonnummer.  Eigen bijdrage voor deze workshop is € 7,50 indien men lid is, de overige kosten 
worden betaald door de buurtvereniging.  
Men is pas definitief aangemeld als de eigen bijdrage is voldaan (in dichte envelop met je naam erop). In 
te leveren bij Baukje Jager, Zeepkruidlaan .

  

mailto:activiteiten@nagtegael.net
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                                                                    Voor elke gelegenheid 
 

- Party catering 

- Broodjes service 

- Workshops 

- Thuis kok 

- Horeca verhuur 

                                                                                                                        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!   

 

http://www.cateringdehofmeester.nl/
mailto:info@cateringdehofmeester.nl
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Kerstworkshop 
Op maandagavond, 7 december kwam 
een groep enthousiaste dames bijeen. 
Dit jaar voor het eerst in de grote 
ruimte bij De Hanse Hof. De opkomst 
was groot. 27 dames hebben onder 
leiding van Mirjam Nienhuis een 
langwerpig kerststuk gemaakt, voor op 
de tafel, schouw of vensterbank.  
 
Na eerst wat voorbereiding van de basis 
werd het kerststuk opgebouwd met 
diverse soorten groen. (een stuk of 7 
verschillende soorten). Na die basis kwam het versierwerk. Lichtjes, dennenappels, balletjes, 
sterren, roosjes, takjes, noem het maar op. Het was er in overvloed.  
 

De dames konden kiezen of ze een rood of 
een ivoor / wit kerststuk maakten. De 
meerderheid ging voor wit. Tussen de 
werkzaamheden door werden er versnapering 
aangeboden. Van een pauze kon je niet 
spreken. In twee uur tijd hebben we flink 
doorgewerkt en iedereen is met een mooi 
kerststuk naar huis gegaan.  Een geslaagde 
avond kan ik wel zeggen.  
 
Mirjam Nienhuis zal voor Pasen de volgende 
workshop geven, dus geef je op. En natuurlijk 
voor kerst 2016 zal er een kerstworkshop 
gepland staan, weer met een ander kerststuk. 
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Verslag Pottenbakken voor kinderen 
 

Op woensdagmiddag 14 oktober 2015 gingen wij met wel 10 enthousiaste kinderen en een paar creatieve 
moeders naar pottenbakkerij ‘De Vuurplaats’ in Westerbork. 
Daar aangekomen werden wij vriendelijk ontvangen door pottenbakster Eva. 
 
Na een korte uitleg van Eva, konden de kinderen naar hartenlust gaan boetseren en per tweetal mochten 
ze aan de draaitafel om een kommetje te draaien. Als voorbeeld bij het boetseren had Eva een schaapje 
gemaakt. Onder de kinderhandjes kwamen de mooiste creaties tevoorschijn met soms een helpende hand 
van de moeders.  
 
Sommige kinderen maakten één schaapje, of twee, of zelfs drie aan elkaar. Eentje trok zich van niemand 
iets aan en maakte gewoon een schildpad (heel knap van hem). Halverwege de middag was er een pauze 
en kregen de kinderen een beker ranja met een grote roze koek erbij.  
 
Na de pauze gauw weer verder met boetseren. De resultaten werden aan het eind van de middag op de 
grote tafel geplaatst en konden de kinderen elkaars creaties bewonderen.  
De kinderen waren na afloop moe maar voldaan en kregen nog een klein zakje snoep van Eva mee voor 
onderweg.  
 
Het was een geslaagde middag! 
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Verslag Sint Maarten 
 
Op woensdagavond 11 november was het dan zover….Sint Maarten. 
Eindelijk mochten de zelfgemaakte lampionnetjes geshowd worden, wat waren ze allemaal prachtig! Om 
kwart voor 6 stond het speeltuintje aan de Saliebrink helemaal vol met kinderen en ouders. Na een paar 
liedjes met elkaar gezongen te hebben, werden de traktaties uitgedeeld. Er waren zoveel gekomen, meer 
dan 130(!) kinderen, daar had de activiteitencommissie geen rekening mee gehouden.  
Uiteindelijk zijn die kinderen de volgende dag verblijd met een traktatie.  
Volgend jaar gewoon allemaal weer komen, wij zorgen dan voor voldoende traktaties! 
 

  
 

 
Verslag Karten in Hoogeveen 
 
Op zaterdag 21 november 2015 was het dan zover: karten met de buurt! Na het traditionele verzamelen 
aan de Saliebrink togen we met 21 karters (plus aanhang) naar Hoogeveen. Daar aangekomen konden we 
de overalls aantrekken en een helm uitzoeken. Vervolgens moest aandachtig geluisterd worden naar de 
instructies van de baancommissarissen.  
Want karten is natuurlijk een serieuze zaak.  
 
We werden in drie groepen verdeeld en iedereen mag twee keer een ‘heat’ rijden, zodat je de kans krijgt 
om jezelf nog te verbeteren. Het mooie aan de baan in Hoogeveen is dat deze is voorzien van junior-karts. 
Jeugdige scheurneuzen tussen de 1.30m en 1.60m kunnen daarin naar hartenlust met zijn zessen rond 
jakkeren, zonder dat die lastige volwassenen ze daarbij in de weg rijden. Tussen het rijden door kon 
iedereen druk de verhalen uitwisselen onder het genot van een glas drinken.  
 
Gezien de positieve reacties nadien kijken we terug op een geslaagde activiteit!          
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Uitnodiging schaatsuitje 
 
De activiteiten commissie willen jullie graag uitnodigen voor een schaatsuitje. 
Wanneer? Het uitje wordt gehouden op zaterdag 23 januari 2016. 
 
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 géén 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 op vóór 16 januari 2016. 
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.  

 
 

 
Coming soon… op  
www.nagtegael.net   

 
De oplettende bezoeker is het vast al opgevallen dat 
www.nagtegael.net sinds enkele maanden een zwart beeld 
vertoont. Dit komt doordat wij achter de schermen druk bezig 

zijn…. En dan wel met het realiseren van een geheel nieuwe 

website! 
Het is de bedoeling dat deze website eind december / begin 
januari live gaat. We sluiten dit jaar dus extra feestelijk af!  
Op de nieuwe website zullen wij u onder andere op de hoogte 
houden van alle activiteiten die komend jaar worden 
georganiseerd, nieuws in en om de buurt, kunt u alle buurtkranten 

nog eens online doorlezen en nog veel meer!   

 
Houdt de website de komende tijd dus goed in de gaten! 
Webmaster@nagtegael.net Frits Noorman 
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Kinderworkshop pizza maken 
 
Op woensdagmiddag 10 februari 2016 organiseren wij een kinderworkshop pizza maken, voor de leeftijd 
van 6-12 jaar bij pizzeria en ijssalon Il Rustico in Lheebroek. 
 
De bedoeling is dat de kinderen zelf hun pizzabodem gaan beleggen/versieren en daarna worden de pizza’s 
afgebakken in de houtoven om vervolgens op te eten. 
 
Aanvang workshop 14.30 uur. 
De totale duur van dit alles is ongeveer 2 à 2,5 uur en is incl. ranja en een ijsje na. 
 
 

   
 
Lijkt jou dit leuk? Geef je dan snel op!  
Mochten er veel opgaven zijn dan gaan wij in 2 groepen heen. 
 
Eigen bijdrage, indien lid, voor deze workshop is € 5,-  
Contant te betalen vóór vertrek vanuit Beilen.  
 
Opgave vóór 1 februari 2016 via activiteiten@nagtegael.net onder vermelding van naam, leeftijd en of 
jullie heen, terug of beide willen rijden en hoeveel plekken er nog in de auto zijn? Het zou fijn zijn als de 
ouders die kunnen rijden ook willen begeleiden bij de workshop! 
 
De vertrektijd vanaf speeltuintje Saliebrink, aanwezig om 14.00 uur  
 

 
Redactielid gevraagd! 
 

Onze buurtvereniging is op zoek naar een redactielid. 
De buurtkrant komt 4 keer in het jaar uit en we komen 2 avonden 
samen per buurtkrant. 
Ben je goed met Word, neem dan contact op met: 
redactie@nagtegael.net 
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Cursus Eerste Hulp aan Kinderen 

 

Een tijdje geleden ontvingen wij het verzoek 
van een van onze leden of het mogelijk was 
om een cursus Eerste Hulp aan Kinderen 
(EHaK) te houden. 
 
De activiteitencommissie heeft dit verzoek 
opgepakt en uitgewerkt en is terecht 
gekomen bij Sabine Martens. Sabine is een 
ervaren instructeur EHBO/BHV-
LEH/Reanimatie en AED/EHak en Lotus. 
 
Zij gaat in twee lesavonden (16 en 23 februari), 
die afgesloten worden met een examenavond op 
8 maart, in Eerste Hulp aan Kinderen de 
volgende onderwerpen bespreken: 

 
• Alarmeren 
• Breuken, kneuzingen, verstuikingen en ontwrichtingen 
• Bloedneus 
• Tand door de lip / uitgevallen tand 
• Beten en Steken 
• Bewusteloosheid 
• Reanimatie en AED gebruik 
• Verslikking 
• Ziek zijn 
• Wonden en wondjes 
 
Voor deze cursus zijn minimaal 6 deelnemers vereist. Er is plaats voor maximaal 12 
personen. 
 
De kosten van twee lesavonden van ieder 2,5 uur plus een examenavond 
bedragen € 95,-- per persoon. Koffie, thee met misschien wel een koekje wordt 
u aangeboden door de buurtvereniging. 
 
Bij de prijs is inbegrepen gebruik van lesboeken, verbandmaterialen, reanimatiepoppen, AED trainer(s) en 
deelnamecertificaten. 
 
Deelnemers ontvangen een certificaat van Het Oranje Kruis. Het certificaat van Het Oranje Kruis is twee 
jaar geldig. Binnen deze twee jaar dient een bijscholing/herhaling gevolgd te worden om de kennis op peil 
en actueel  te houden. 
 
Omdat wij voor deze cursus minimaal 6 personen nodig hebben, verzoeken wij vriendelijk om aanmelding 
vóór zaterdag 30 januari as. naar activiteiten@nagtegael.net o.v.v. deelname EHak cursus.   
 
Wij gaan in week 31 januari – 6 februari dan bekijken of er voldoende deelnemers zijn.   
Bij voldoende deelname dienen wij uw betaling voor aanvang cursus te hebben ontvangen. 

 
 

mailto:activiteiten@nagtegael.net
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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: Zilverschoonlaan 37, 9413 AV Beilen 
 
Bestuur: bestuur@nagtegael.net 

Voorzitter: Marten Leistra 

Wilgenroosjelaan 6 
Tel. 565213 

 
Penningmeester: Carl Damen 

Zilverschoonlaan 29 
Tel. 540629 

                     
Secretaris: Loes Kistemaker 

Zilverschoonlaan 37 

Tel. 06-14042614   
 

Ledenadministratie: Marga Smid  
Zeepkruidlaan 2 
Tel. 525958 

 

Bestuurslid: Jannie Oomkes 

Zilverschoonlaan 41  
Tel. 522800 
 

Bestuurslid: Ronald Hovens 
Kruiskruidlaan 3 

06 39231289 

 
Bestuurslid: Petra Lankenau  

Tormentillaan 3 
Tel. 541836 of 06 53 170 466 

 
Activiteitencommissie; activiteiten@nagtegael.net  
Arjen Schep 
Gerhard Stegehuis 
Baukje Jager 
Daphne Vos 

Frits Noorman 

Lotte Oude Essink 
 

Platform; Arjan van Kesteren 

Ranonkel 3 Tel. 785006 
 

Redactie buurtkrant: 
redactie@nagtegael.net 
Anja Folkers 
Geert Derks 

Pauline van der Heide 

Belinda Stegeman-Diepenbroek 

Redactielid: Vacant    Sluitingsdatum kopij; 20 februari 2016 

“Laatste” Activiteit van 2015 
                 

 

 
Oudejaarsborrel en carbid schieten 

 
31 december      

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiyyojWuL3JAhXDgQ8KHTAmB4QQjRwIBw&url=http://www.ademuz.nl/kleurplaten/kerstmis kleurplaten/001.html&psig=AFQjCNFD9K6k4rwTqvIVZfpO3QH4YIlNCw&ust=1449154849171500
mailto:bestuur@nagtegael.net
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Activiteiten 2016 

 Klaverjastoernooi, elke 2 weken Vanaf 7 januari 

 Schaatsuitje 23 januari 

 Fotowedstrijd, 1x per seizoen Vanaf einde winter 

 Kinderworkshop pizza maken 10 februari 

 Workshop hapjes maken 15 februari 

 Basiscursus Eerste Hulp aan Kinderen (EHaK) 16 feb., 23 feb. en 8 mrt. 

 Paasworkshop 19 maart 

 Paasviering 28 maart 

 Fietsavond, 2
e
 dinsdag in de maand Vanaf 12 april 

 Proeverij brouwerij Maallust Voorjaar 

 Motortoertocht Voorjaar 

 Voetbalgolf Voorjaar 

 MTB Clinic - Anno Brandsema Mei 

 Natuurexcursie wijk Nagtegael 28 mei 

 Buurtvolleybaltoernooi Begin juni 

 Buurtbarbeque met “Nagtegael got Talent” Begin juni 

 Kinderboeken- en speelgoedverkoopmiddag 25 juni 

 GPS Speurtocht 2 juli 

 ATB tocht Dwingelderveld Zomer  

 Waterskiën Ermerstrand Zomer 

 De Drentse Koe (jongere jeugd) Zomer 

 Kinderworkshop Herfst 

 Shakespeare Theater Diever - RICHARD III 10 september  

 Garageverkoop 24 september 

 Spooktocht (vanaf groep 7) Eind oktober 

 Klimwand Kardinge Najaar 

 Wijn- en bierproefavond café de Cerck November 

 Sint Maarten 11 november  

 Sinterklaasfeest 26 november 

 Oudejaarsborrel 31 december 

 


