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             Buurtkrant  

          De “Nagtegael” 

 

              JUNI 2015, 13e jaargang nr. 2 

 

                  In deze buurtkrant o.a.:  

                  *   blz.  5/13   Toeren op de fiets of motor!         

                  *   blz.  8/9     Winst weer gepakt! 

                  *   blz.  11/20  Wie, wat, waar; Bestuur of Redactie!      

                  *   blz.  14       Romeo, O Romeo! 

                  *   blz.  16/17  Help de politie! 

 

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

                       www.facebook.com/ActiviteitenNagtegael 

 

                                                                                                

 

                                                 Fijne Zomervakantie 
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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  

 
Nog maar een enkele weken en dan zit de eerste helft van 2015 er al weer op. Zoals 
iedereen heeft kunnen zien heeft ons zwanenechtpaar weer gezinsuitbreiding gehad. 
Vader en moeder zwaan zijn de trotse ouders geworden van zes zwanenkuikens, een 
pracht gezicht.  
 

Ondanks het matige weer gingen de activiteiten in de 
wijk gewoon door. Met Pasen is weer volop naar de 
paaseieren gezocht door de kinderen, die weer goed 
verstopt waren door de activiteitencommissie. Het is 
één van de activiteiten die veel kinderen en ouders op 
de been brengt. Ook dit jaar waren er weer volop 
voorbereidingen voor het buurtvolleybal toernooi. De 
spelers hebben de afgelopen periode flink getraind. 

De uitkomst van het buurtvolleybal toernooi is verderop in de buurtkrant te lezen. 
 
In het voorjaar zijn de langverwachte speeltoestellen geplaatst. Een heus Pannaveld 
en een basketbal plein worden volop gebruikt. Zelfs de vaders worden uitgedaagd door 
hun kinderen voor potje voetbal of basketbal. Een prachtige aanwinst voor de wijk met 
behulp van o.a.  Jantje Beton. 
Inmiddels nadert de zomervakantie en staan er nog enkele activiteiten op de agenda. 
Iedere tweede dinsdag kan er gefietst worden vanuit de wijk. Een aanrader omdat de 
tochten langs bijzondere paadjes door de omgeving gaan. De motortoertocht is 
uitgesteld naar september. Een activiteit die gewaardeerd wordt door de 
motorliefhebbers. 
 
Dringende oproep 
Helaas moet ik melden dat we op zoek zijn naar een voorzitter 
en penningmeester. Ronald Hovens heeft het bestuur laten 
weten dat hij het werk als penningmeester niet meer kan 
combineren met zijn werk. Hij wil om die reden stoppen als penningmeester. Als 
voorzitter wil ik het stokje na vier jaar deel uitgemaakt te hebben van het bestuur, 
graag aan iemand anders in de wijk doorgeven. Daarmee komt het bestuur met een 
dringende oproep aan de buurtbewoners om zich aan te melden als bestuurslid. Het 
bestuur zal jullie hier de komende periode over blijven informeren. 
 
Namens het bestuur wil ik de bewoners een compliment geven. We vinden dat onze 
wijk er netjes uitziet en dat veel bewoners  de rommel in hun straat opruimen. We 
merken ook op dat de hondenbezitters aandacht hebben voor de speelveldjes van de 

kinderen. De kinderen zijn hier blij mee want wie wil er nu 
poep onder zijn schoen hebben. 
Wat een punt van aandacht zal blijven is de snelheid van de 
auto’s in de wijk. Denkt u erom dat in onze wijk een 30 
kilometerzone is.  
 
Namens het bestuur Marten Leistra 
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Wie schrijft die blijft 
 
Hallo buurtgenoten, 
 
Ons is gevraagd om een stukje in de buurtkrant te schrijven. 
Wij zijn Wim en Ria Versteeg en wonen sinds 2007 in Beilen. 
We hebben het prima naar onze zin en voelen ons opgenomen 
bij onze buurtbewoners. 
Wij zijn hier komen wonen, omdat twee van de drie dochters 
hier gingen wonen. 

We zijn niet meer zo jong 
maar nog wel actief. 
Wim gaat Bridgen en is ook 
lid van een studiegroep wat 
hij leuk vindt. 
Zelf ben ik gaan schilderen en bij de  
Vrouwen van Nu in Beilen en in Holthe gegaan. 
 

 
Wim is graag in de tuin bezig en wij fietsen (als het mooi weer is) graag. 
 
Wij geven de pen nu door aan Hans en Richelle TetterlooLuckel. 

 

 

Einduitslag klaverjassen seizoen 2014/2015 
 
Na 10 gezellige kaartavonden zijn dit de eindstanden van de competitie: 

1 Vroukje Stevens 39259 

2 Jan Stevens 39171 

3 Paulien Kremers 38658 

4 Ben Kremers 38645 

5 Fokko Doornbos 38526 

6 Rita Jelsma 38428 

7 Erwin Beute 38406 

8 Marco Pot 38326 

9 Frank Smit 38171 

10 Martin Baas 37116 

11 Marjan Buist 37090 

12 Trijnie Vierhoven 36376 

13 Anne Hut 36342 

14 Hennie Doornbos 36023 

15 Otte Jelsma 35163 
 
We hopen alle deelnemers (en misschien nieuwe mensen) het volgend seizoen weer te 
mogen begroeten. Verdere info en data zal in de volgende buurtkrant worden vermeld. 
 
Iedereen een hele fijne vakantie gewenst namens ondergetekende…  
Rita Jelsma      4 



 
  

 Beste motorrijders van de Nagtegael, 

 
Op zondag 13 september a.s. is het weer zover! Dan is de jaarlijkse motortoertocht van 
onze buurtvereniging. De route is net als bij voorgaande edities nog een verrassing.  
Maar zoals jullie inmiddels gewend zijn doen we ons best om een mooie, gevarieerde route 
samen te stellen, met genoeg natuur, dorpjes en vooral mooie bochten natuurlijk.  
We maken drie stops: ’s ochtends voor een kop koffie of thee, tussen de middag voor de lunch 
en in de loop van de middag nog eentje. Gezelligheid is immers ook belangrijk bij het 
motorrijden!  En zo leer je meteen mede-motorrijders uit je buurt kennen.  
Dus meld je snel aan! 
 
We verzamelen om 8.30 bij Gerhard Stegehuis thuis 
(Weegbreelaan 18) en na een kop koffie of thee 
vertrekken we rond 9.00 uur. Deelname is gratis 
(inclusief koffiestop, lunch voor eigen rekening).  
We proberen rond 17.30 uur terug te zijn in de 
wijk. 
 
Duorijders zijn natuurlijk ook van harte welkom! 
Net als de vorige jaren geldt dat het bij te slecht 
weer niet doorgaat: het moet wel leuk blijven 
immers (check daarom 's ochtends je mail nog 
even!). 
 
Ga je mee? Stuur dan even een mailtje naar 
activiteiten@nagtegael.net of doe onderstaand strookje ingevuld in de brievenbus aan de 
Weegbreelaan 18. We horen graag van je! 

 

 
Aanmelding motortoertocht Nagtegael 13 september 2015 
 
Naam/namen  ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres   ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer ……………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mail   ……………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 

 

De activiteitencommissie buurtvereniging Nagtegael  
wenst u allen een hele prettig vakantie. 
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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/


 
  

Wist u dat: 
 

 Nagtegael buurtpreventie heeft! 
 De wijkagent Henk Bosker heet! 
 U als bewoner(s) de ogen en oren van onze wijk kan zijn! 
 Buurtpreventie kan via e-mail, facebook, of whats-app! 
 Je elkaar en wijkagent kunt informeren over 

opvallende/afwijkende zaken in de wijk! 

 Petra Lankenau centraal contactpersoon/aanspreekpunt is vanuit het bestuur!  
 Aan de Saliebrink er speelstoestellen zijn weggehaald, maar ook nieuwe geplaatst! 
 Je ook kan bokkie springen, wipwappen en basketballen 

 De Distelbrink een klimglijhuisje heeft voor kinderen tot 8 jaar! 
 De doeltjes aan de Braamlaan zijn blijven staan! 
 In de Vlierhof een bankje is geplaatst! 

 Aan de Morgensterlaan stalen voetbaldoelen zijn geplaatst! 
 Zeevissen niet door ging, maar een nieuwe data volgt! 
 Er geen wagen volgeladen, maar een bus vol geladen naar Groningen ging! 
 Het volleyballen weer toppie was, maar de koffie op zich liet wachten! 
 De bbq weer goed verzorgd was!  
 Regen de kinderen teleurstelde, daardoor de kinderboeken rommelmarkt niet doorging! 
 Nieuwe data voor de “markt” 29 augustus is! 
 Het jam maken …………! 
 Kaarten een zomerstop heeft, maar je wel, kan fietsen op de 2e dinsdag van de maand! 
 Het bestuur nog steeds een oproep doet voor nieuwe leden! 
 Het bestuur complimenten geeft aan u de bewoners van de wijk! 

 Er een website de lucht in gaat! 
 De wijk Nagtegael ook Facebook heeft, hier mooie foto’s op staan! 
 Het activiteiten aanbod groots is, en u de uitnodigingen hiervoor ook per mail ontvangt! 
 Voor deze activiteiten ….. de data nog volgt;  

Proeverij brouwerij Maallust te Veenhuizen, 
Wadlopen vanaf Pieterburen,  
Klimpark te Grolloo,  
Attractiepark Drouwenerzand, 
ATB tocht Dwingelderveld! 

 De winnaar van de Paaspuzzel een boekenbon krijgt! 
 Er een gouden ei gevonden is in de wijk Nagtegael! 
 De buurtkrant nu geen 32 pagina’s dik is! 
 De redactie van de buurtkrant op zoek is, naar een redactielid! 

 De redactie u een mooie vakantie toe wenst! 
 Er vast nog wel meer te vermelden is, maar we dat nu even niet weten! 
 ………… Hier uw “wist u dat” had kunnen staan! 

 
 
         Tot slot:  Wist U dat, het altijd leuk is om “wist u dat” te maken! 

        Wij input kunnen gebruiken!  
     Dat “wist u dat” jaren terug ook in de buurtkrant heeft gestaan! 
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Buurtvolleybaltoernooi 
 
Het was weer een gezellig weekje volleyballen - We hebben het met z’n allen weer goed 
gedaan! Super. 
De mini’s hebben de eer hoog gehouden om deze keer als enige de 1e prijs in de wacht te 
slepen! Knap hoor: Myrthe Dijk, Nicci Cid, Babet Kersing, Giel Stahlmecke en Duco ten 
Hoor. 
 

Maxi 1 – het meisjesteam met    
Mariske Wiersma, Esther Bosman, 
Bente Stahlmecke en Merit Bos 
hebben de laatste dag met winst 
afgesloten en zijn 9e geworden – 
heel mooi! Met een goed gevoel 
eindigen is heel belangrijk (of niet 

Thomas  ) 
Maxi 2 – het jongensteam met Ru-
ben Pot, Jorn Stahlmecke, Wouter 
Dijk, Michel Vegt deden het goed en 
kwamen in de finale en zijn uitein-
delijk heel knap 2e geworden!! 
Jeugd 1 – met Fleur Kollmer, Lilian 
Duitshof, Rebecca Janssens, Julian 

de Jonge, Xander Kollmer, Julia Tamming en Naomi Bosman kwamen ook in de kruisfinale 
– uiteindelijk een keurige 4e plaats met mooi technisch volleybal! 
Jeugd 2 – Pythia Nederhoed, Albert-Jan Smid, Jorik van der Laan, Hannah Drenth, Anne-
roos Middelbos en Suzanne Borst – werden 3e in de poule en moesten om de 5e en 6e 
plaats strijden – ze gaven alles en werden keurig 5e! 
De dames Marinke Bakker, Martina en Reinate Boer, Mariëlle en Joanne Nederhoed, Loes 
Kistemaker, Sabine Enting werden in hun poule eerste – moesten uiteindelijk strijden om 
de 1e en 2e plek tegen de Asserstraat en moesten na een geweldige strijd toch hun meer-
dere erkennen in de dames van de Asserstraat. 
De Heren – Jeroen Stegeman, Gerhard Stegehuis, Almar Gritter, Henri Oosting, Remco 
Poelarends, Peterjan Oosting en Coen Hartman werden - net als jeugd 2 – 3e in de poule 
en moesten strijden om de 5e en 
6e plaats, maar konden de partij 
helaas niet in winst omzetten en 
werden 6e. 
De 35+ Marco Pot, Paul Pittau, 
Cindy de Jonge, Thomas Wiersma, 
Martin Ensing, Miranda Dolfing, 
Aljon Stahlmecke en Marry Neder-
hoed werden net als de dames 
eerste in de poule, en moesten in 
de finale ook het onderspit delven 
tegen de Asserstraat – werden 
dus ook 2e. (Thomas was liever 3e 
geworden – met winst eindigen 
voelt beter aldus Thomas!) 
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Het was weer gezellig – iedereen weer be-
dankt! Ook de activiteitencommissie voor de 
koffie, thee, ranja en andere versnaperin-
gen – ’t was weer goed voor elkaar! 
 
Cindy, bedankt voor het training geven op 
de dinsdag – zelf heb ik het graag gedaan 
op de vrijdag, voor zover het doorging in 
verband met al die vakantieweken. 
 
 

Bijna iedereen heeft wel een keer getraind en zo ook kunnen zien dat we 2 nieuwe volley-
balnetten hebben – heel fijn was dat.  
 
Groet, 
Marry 

 

 
Kinderboeken- en speelgoedverkoopmiddag 
 
Helaas heeft deze geplande middag vanwege weersomstandigheden geen doorgang 
kunnen vinden op zaterdag 13 juni.  

 
Er is een nieuwe datum vastgesteld op zaterdag 29 
augustus van 13.00 tot 16.00 uur op het grasveld 
aan de Braamlaan. Vanaf 13.00 uur is iedereen van har-
te welkom met zijn/haar kinderboeken en/of speelgoed 
die men graag zou willen verkopen. Op zoek naar een 
leuk boek of spel? Kom dan langs op zaterdag 29 au-
gustus. 
 
Deelname is gratis. De activiteiten commissie zorgt 
voor ranja frisdrank en voor een springkussen. Het 

wordt dus best gezellig!! Geef je a.u.b. even op vóór zaterdag 22 augustus op ons 
email adres activiteiten@nagtegael.net zodat wij een beetje rekening kunnen hou-
den met de benodigde ruimte.

mailto:activiteiten@nagtegael.net
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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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Dringende oproep! 

Vacature bestuurslid, voorzitter en penningmeester 
 
Helaas gaan we dit jaar afscheid nemen van de 
penningmeester en  voorzitter. Dat betekent dat we dringen 
opzoek zijn naar geschikte bestuursleden om buurtvereniging 
Nagtegael overeind te houden. 
 
Het bestuur van de buurtvereniging is op zoek naar een 
voorzitter en penningmeester.   
Bent u die bewoner 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 

 
 

 
Knutselen 
 
Lantaarntjes van blik 
 

 Was de blikken 
 Schilder de blikken naar keuze 
 Maak gaatjes in de blikken met een spij-

ker en een hamer 

 Wil je ze ophangen? Maak dan bovenaan 
twee gaatjes waaraan je een ijzerdraad 
bevestigt en klaar zijn de lantaarntjes. 

 

 
 

 
 
Sleutelhang – lijstje 
 

 
 Zoek een klein fotolijstje. 
 Schilder het lijstje in een mooi kleurtje. 
 Boor aan de binnenkant gaatjes. 
 Draai de schroefhaakjes in de gaatjes. 
 Als achtergrond kun je behang  
 gebruiken of een mooi stuk gekleurd  
 papier. 

 Lijstje aan de muur en de sleutels  
      kunnen erin. 
 

Veel knutselplezier! 
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2e dinsdag in de maand: Fietsen 

 

Bij droog weer gaan we dinsdag 14 juli, dinsdag 11 augustus en dinsdag 8 

september ons maandelijks rondje fietsen, heerlijk in een 

gemoedelijk tempo de omgeving verkennen. Gezellig is 

het, waarbij je óók wijkgenoten leert kennen. Meestal doen 

wij een rondje van ca. 20 - 30 km. Kinderen zijn 

vanzelfsprekend ook van harte welkom. Onderweg, bijna op 

het eind, maken wij een korte pauze waar u een drankje door 

onze buurtverenging wordt aangeboden. 

 

De ene keer fietsen wij naar het Hijkerveld, een ander keer 

over het grootste aaneengesloten natheidegebied van West-

Europa; Dwingelderveld. Maar ook het Mantingerveld of bijv. fietsen naar het Blauwe Meer 

zijn een van de mogelijkheden. 

Verzamelen om 19.00 uur bij speeltuin aan de Saliebrink en tussen 21.00 en 21.30 uur 

zijn wij meestal terug. 

 

Buurt barbecue 

 

Voor degene die niet aanwezig waren; jullie hebben 

iets gemist. Ten eerste was er een leuke opkomst, 

ten tweede was het beregezellig en de catering was 

uitstekend verzorgd. Heerlijke gamba’s op spies, 

verrukkelijk gemarineerde ribbetjes (je mag ook 

zeggen spareribs), pittig gekruide drumsticks, 

karbonade en diverse soorten salades zoals 

aardappel- rundvlees- en zalm. Het tapbiertje en witte 

wijn was heerlijk koel, de rode wijn was goed op 

temperatuur en er was (bijna) voldoende frisdrank 

aanwezig. Helaas hadden wij te weinig mineraalwater 

geregeld en geen ranja. Deze tekortkoming nemen wij mee in onze evaluatie.  

Naast het barbecueën, had cateraar “de Hofmeester 

uut Drenthe” een braadpan op gas neergezet waar 

wij champignons, uien en een hamburger konden 

bakken. Al met al was het een geslaagde 

buurtbarbecue, zeker voor herhaling vatbaar. 

Jammer genoeg zijn geen foto’s beschikbaar van 

deze gezellige avond. 
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Shakespeare Romeo & Julia 
 
met een kijkje achter de coulissen 
 

Velen hebben het verhaal van de onmogelijke liefde van Romeo & Julia wel eens gehoord. Een 
bitterzoete tragedie vol met haat en hartstocht, verlangen en wraak. Het verhaal over een liefde 
die alleen goed kan aflopen wanneer het te laat is. Het Shakespeare theater in Diever zet het dit 
jaar op de planken. Wij hebben hiervoor 12 stuks voorstellingskaarten met inleiding gereserveerd 

op zaterdag 5 september.  
 
Je gaat niet alleen naar de 
avondvoorstelling maar neemt ook deel 
aan de inleiding welke gegeven wordt op 
een leuke animerende smaakvolle wijze 
door dr. Hans Jansen. Tijdens deze 
inleiding gaat hij in op de achtergronden, 
de door Shakespeare gekozen 
personages en zijn inspiratiebron(nen). 
Deze inleiding wordt gehouden in de 
boven ruimte van het Shakespearehuis 
en begint om 18.45 uur.  
Een lift ontbreekt. 
 
Indien je meer wilt weten over deze 
theatervoorstelling kijk dan eens op 
www.shakespearetheaterdiever.nl 
 

 
 
 
Het is voor ons de eerste keer dat wij zoiets organiseren, bij ons als activiteitencommissie is ook 
geen enkele gevoel aanwezig of het een kans van slagen heeft. Er zijn helaas maar 12 kaarten 
beschikbaar. De eigen bijdrage voor deze activiteit is maar € 10,-- per persoon.  
 
Wees daarom snel met aanmelden, want VOL is VOL 
 
Wil je mee? Stuur dan een mailtje naar 
activiteiten@nagtegael.net. Geef aan met hoeveel personen je 
komt en hun namen. De eigen bijdrage dient binnen drie dagen 
na uw aanmelding per mail in de bus gedaan te zijn bij Frits 
Noorman (Tormentillaan 3).  
 
Schrijf a.u.b. op de envelop om wie het gaat zodat wij weten 
dat je hebt betaald. 

 
 

http://www.shakespearetheaterdiever.nl/
mailto:activiteiten@nagtegael.net
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CrossFit – The Sport Of Fitness 
 
CrossFit is een continue variërende, hoog intensieve training gebaseerd op functioneel bewegen. CrossFit is 
niet het zoveelste trainingsprogramma. Het is een sport, “The Sport Of Fitness”. Het is het meest effectieve 
fitnessprogramma dat er bestaat. CrossFit is bedoeld om beter voorbereid te zijn op elke fysieke uitdaging 
die je in het dagelijkse leven tegen kan komen. 
Bij CrossFit combineer je olympische gewichtheftechnieken, oefeningen uit het turnen en cardio-oefeningen 
in één training. De bewegingen zijn gebaseerd op functioneel bewegen. Bij CrossFit gebruik je geen 
apparaten zoals in een reguliere sportschool. Je doet dus ook geen geïsoleerde bewegingen. Niet eerst de 
biceps, dan de triceps, dan de rug en dan de buik enzovoorts. Je traint altijd in één beweging zoveel 
mogelijk spieren of spiergroepen tegelijk. Bij CrossFit doe je oefeningen als Thrusters, Squats, Presses, 
Snatch, Clean, Muscle Ups, Rope Climb, Handstand Push Ups, Toes to bar, Box Jumps etc. De training die 
je doet heet een WOD (Workout Of the Day). En die training is iedere dag weer anders. Daarom wen je er 
nooit aan. En dat is juist wat voor resultaat zorgt. WOD’s zijn kleine wedstrijdjes. Je doet de training zo 
snel mogelijk, of je doet zoveel mogelijk herhalingen in een vastgestelde tijd of je probeert je PR’s te 
verbeteren. Voor het meten van resultaat zijn er de benchmark trainingen. 
Er zijn veel reguliere sportscholen die mee willen liften op het succes van CrossFit en soortgelijke 
trainingen aanbieden en het soms zelfs CrossFit noemen. Maar een echte CrossFit atleet traint in een echte 
CrossFit Affiliate een zogenaamde CrossFit Box. Daar heb je altijd trainers die opgeleid zijn om CrossFit te 
mogen geven en die weten waar ze over praten. De begeleiding is heel intensief. De groepen zijn klein. 
Het uitvoeren van de juiste technieken bij de oefeningen is heel belangrijk. CrossFit is een community. Je 
ego laat je thuis. Juichen doe je niet als je als eerste klaar bent met de training maar voor degene die nog 
bezig is. Als je gaat CrossFitten raak je vrijwel zeker verknocht aan deze fantastische sport. 
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Doe mee aan Burgernet : Horen…Zien…Bellen 
 
Naast buurtpreventie is er ook altijd nog Burgernet. In de volgende buurtkrant krijgt U nadere 
informatie omtrent de stand van zaken voor wat betreft de buurtpreventie in onze wijk. Op dit 
moment zijn er gesprekken gaande met de wijkagent…..Naast buurtpreventie is er ook altijd nog 
Burgernet. 
 
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in 
de woon- en werkomgeving te bevorderen. De gemeente en politie werken dagelijks aan de 
veiligheid op straat. Zij werken daarbij graag samen met u. In uw eigen buurt kunt u zelf ook veel 
doen om de leefomgeving prettig en veilig te houden. Daarom is Burgernet op zoek naar burgers 
die willen helpen om verdachten, voertuigen of vermiste personen gerichter en sneller op te 
sporen. Gewoon vanuit uw eigen huis, op straat of vanaf de werkplek. Zo vergroten we samen de 
kans dat een vermist kind snel wordt opgespoord of dat een verdachte sneller wordt gepakt. 
Met dank aan U!! 
 
Hoe werkt Burgernet? 
De centralist van de politiemeldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een 
vermist kind, een Burgernetactie. Dit gebeurt op basis van een goed signalement. De 
Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (vaste of mobiele) telefoon of een 
tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of 
voertuig.  Ziet of hoort u iets dat overeenkomt met dit signalement, dan belt u direct via 0800 
0011 gratis naar de meldkamer van de politie. Met uw informatie kan de politie gerichter zoeken 
en nog sneller haar werk doen. Na afloop ontvangen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een 
bericht over het resultaat van de actie. Bij alle dringende zaken, waarbij een duidelijk signalement 
beschikbaar is, kan Burgernet worden ingezet. Bij de start van een Burgernetactie bepaalt 
de meldkamercentralist in welk gebied – en dus aan hoeveel Burgernetdeelnemers – 
hij of zij een actiebericht stuurt.  
 
Burgernet in 6 stappen: 
1. De meldkamer van de politie ontvangt een melding van een misdrijf of vermissing. 
 
2. Bij een duidelijk signalement schakelt de meldkamer van de politie tegelijkertijd Burgernet in. 
 
3. De centralist van de politiemeldkamer start een Burgernetactie door een bericht aan alle 
Burgernetdeelnemers in het gebied van de melding te sturen: “Hier volgt een oproep voor 
Burgernet. Wilt u uitkijken naar – duidelijk omschreven persoon of voertuig – en wilt u bij het zien 
van deze persoon of dit voertuig gratis terugbellen naar 0800 0011”. U ontvangt deze oproep als 
ingesproken bericht op uw (vaste of mobiele) telefoon of als tekstbericht per SMS.  
 
4. U kijkt of u de omschreven persoon of het voertuig ziet. U hoeft niet actief op zoek te gaan! Als 
u iets ziet of hoort dat overeenkomt met het signalement dat u heeft ontvangen, dan belt u via 
het directe telefoonnummer 0800 0011 (gratis) naar de meldkamer van de politie 
 
5. Aan de hand van de door u of andere Burgernetdeelnemer(s) gemelde informatie kan de politie 
gerichter en nog sneller haar actie vervolgen. 
 
6. Na afloop van de Burgernetactie krijgen alle ingeschakelde Burgernetdeelnemers een bericht 
dat de actie voorbij is en wat het resultaat is.  
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Deelname aan Burgernet is gratis. 
U helpt mee de veiligheid te vergroten, zonder dat u veel moeite hoeft te doen. Gewoon uitkijken 
of u iemand ziet die aan het doorgegeven signalement voldoet, en naar het gratis nummer bellen 
als u iets ziet is voldoende. 
 
Aanmelden Burgernet. 
U kunt zich op www.burgernet.nl aanmelden als deelnemer. 
Als u geen internet heeft, dan kunt u ook contact opnemen met uw gemeente om u op te geven 
als deelnemer. 
 
Meer weten Burgernet. 
Op www.burgernet.nl vindt u het laatste nieuws, een overzicht van de Burgernetacties en veel 
gestelde vragen en antwoorden. 
 

Kleurplaat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.kleurplaten.nl/zomer/lekker-barbequen-k-7756.html&ei=xDV3VeuNFKbC7gb3lYHwAg&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNG5rw8XUaikUxQLEyNabCQEObe5eg&ust=1433962239346648
http://www.burgernet.nl/
http://www.burgernet.nl/
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Wedstrijd FC Groningen – PEC Zwolle 
 
Op 10 mei was het zover: met een bus vol buurtgenoten een wedstrijd bezoeken van ‘de trots van 
het Noorden’: FC Groningen. Tegenstander was PEC Zwolle. Een week eerder hadden de heren 
ook al tegen PEC gespeeld en daarmee de beker naar Groningen gehaald, dus de verwachtingen 
waren hooggespannen. 
 
De bus vanuit FC Groningen was stipt op tijd en met 50 enthousiaste buurtgenoten reden we vol 
verwachting in noordelijke richting. We hadden een plekje vlak achter de goal, dus we konden 
alles mooi bekijken. Waarschijnlijk hadden de heren een week lang flink feest gevierd na de 
bekerwinst, want het spel was enigszins gezapig te noemen. De wedstrijd werd dan ook helaas 
met 0-1 verloren. Maar dat mocht de pret niet drukken, want we hebben ons prima vermaakt! En: 
‘wij gaan Europa in’!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De paaspuzzel gewonnen is door: 

Yoline Ruiter 

De juiste  
oplossing was;  
 
 
 
                      Fijne Paasdagen in  
                          wijk Nagtegael.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                  Yoline, van Harte  Gefeliciteerd.

DE GROENE  GLAZENWASSER                               
        Boerkamp 20 
        9431 HV Westerbork 
 
 
Ook voor reiniging van: 

 Carports 

 Dakkapellen 

 Boeidelen 

 Ect  
 

Vraag vrijblijvend  

informatie aan: 

Harrie Willems  

06-28304933 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.animaatjes.nl/beroepen-plaatjes/glazenwasser/&ei=1Uz_VPq5GeHl7gaGvYCwAg&bvm=bv.87611401,d.ZGU&psig=AFQjCNH_Nc6-2MjXmRRqsYEr2dcWYC-rBQ&ust=1426103758153246
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De Hofmeester uut Drenthe                                                     

Web:  www.cateringdehofmeester.nl             

Mail:   info@cateringdehofmeester.nl              

Tel:     0593-543335  Vlierhof 17 

Mob:  0640840416  9413 AS Beilen  

Kwaliteit voor de juiste prijs!   

 

Colofon:              
 

Buurtvereniging              

 ‘De Nagtegael’ 
www.nagtegael.net 

 
Contributie:  

€ 20, - per huishouden per jaar. 
Aanmelden en/of opzegging kan 

alleen schriftelijk of per mail bij 

de ledenadministratie.  
Opzegging voor 1 december. 

Bankrekening: 

NL69RABO0373856601 
KvK-inschrijving: 04073154 

Correspondentieadres: 
Tormentillaan 3 Beilen 
 

Bestuur: 

bestuur@nagtegael.net 

 
Voorzitter: 

Marten Leistra 
Wilgenroosjelaan 6 

Tel. 565213 

 

 
Penningmeester:  
Ronald Hovens 
Kruiskruidlaan 3 
06 39231289  

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

 

Ledenadministratie: 
Marga Smid  
Zeepkruidlaan 2 
Tel. 525958 

 
Bestuurslid: 
Jannie Oomkes 
Zilverschoonlaan 41  
Tel. 522800 
 

Bestuurslid: Vacant 

 
Bestuurslid: Vacant 

  
 

 

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

Frits Noorman 
 

Platform; 

Arjan van Kesteren 
Ranonkel 3 Tel. 785006 

 
Redactie: 

redactie@nagtegael.net 
Anja Folkers 

Geert Derks 

Pauline van der Heide 
Belinda Stegeman-Diepenbroek 

 
Redactielid: Vacant 

 

 
 

 

  
               
                                                         
                                                                   
 

                                                                    Voor elke gelegenheid 
 

- Party catering 

- Broodjes service 

- Workshops 

- Thuis kok 

- Horeca verhuur 

                                                                                                            
 
   
 
 

http://www.cateringdehofmeester.nl/
mailto:info@cateringdehofmeester.nl
mailto:bestuur@nagtegael.net
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Activiteiten 2015 
 
 

Proeverij brouwerij Maallust te Veenhuizen 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 

 

 Kinder boeken rommelmarkt 29 augustus 2015 

 Motortoertocht 13 september 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 

               
Sluitingsdatum kopij 15 september 2015 
 
Redactielid gevraagd! 
 
Oproep …… gezocht, voor de buurtkrant een redactielid! 
Bent u degene die de buurtkrant komt versterken! 
De buurtkrant komt 4x in het jaar uit en we komen  
2 avonden samen per periode (8x p.j)   
Ben je goed met Word neem dan even contact op met: 
redactie@nagtegael.net 

 
 
 
 
 
 

http://www.detakkenvrouw.nl/

