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’t Mandielig Neis 

verschijnt onder auspiciën van: 

Ver. Dorpsbelangen Ees-Eesergroen 

 

+ 

 

Bestuur Dorpsbelangen Ees-Eesergroen 

Voorzitter:       Harry Koning 
Secretaris:       Martin Abrahams                           

  Penningmeester:     Anja Kok   
      Bestuursleden:     Dinandus Brouwer (vice-voorzitter) 
                                      Hilde Holstege-Schreijer, 

               Peter Metten ,  
               Lydia Smegen-Popken ,  
      Ed Nieuwerf, 

 
Lidmaatschap  € 20,- per jaar over te maken op rekeningnummer: 

      IBAN: NL38RABO 0311.1039.79  t.n.v. 
                                    Vereniging Dorpsbelangen Ees-Eesergroen 

o.v.v uw naam en adres 
 

Penningmeester Anja Kok ( 0599-234102) 
 

Redactie 't Mandielig Neis 

Willie Nieuwerf ( 0599-638975)  

                                         Ed Nieuwerf      ( 0612946172)  

 

What’s App buurtpreventie: 0682157891 

 

Uw kopij graag sturen naar: 
  

 
  VERENIGING  

 DORPSBELANGEN 

Ees / Eesergroen 

redactie@mandieligneis.nl 
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Beste Inwoners  Ees-Eesergroen, 
 
 
Het jaar 2019 is weer voorbij en we staan aan het begin van 2020. 
Wij hebben 3 januari een gezellige nieuwjaarsborrel georganiseerd op het 
plantsoentje, was zeer geslaagd  met plusminus  50 personen. 
Wij vinden het zeer jammer dan  onze voorzitter er niet bij kon zijn omdat hij 
tijdelijk in de lappenmand zit wij wensen hen van deze kant ook een zeer 
spoedig herstel. 
Natuurlijk voor iedereen een gelukkig en vooral gezond 2020. 
We gaan nog een aantal dingen organiseren waar t.z.t meer informatie  over 
komt. 
En hopen natuurlijk dat wij  op onze activiteiten jullie  mogen begroeten. 
Wij hebben nog heel wat in petto dus graag tot ziens. 
 
 
Dinandus Brouwer 
Vice voorzitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Van de (vice)voorzitter                                                                
 

     40 jaar 
Dorpsbelangen 
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Normaal gesproken schrijf ik als voorzitter van Dorpsbelangen Ees / Eesergroen 
het voorwoord van de eerste Mandielig Neis van het nieuwe jaar. Het is echter 
even niet normaal. Het voorwoord in deze eerste Mandielig Neis is dan ook van 
de hand van onze vice-voorzitter, Dinandus Brouwer, waarvoor dank Dinandus. 
In het voorwoord van de vorige Mandielig Neis heeft u kunnen lezen dat ik als 
voorzitter even een stapje terug moest doen vanwege persoonlijke 
omstandigheden. Ik kan u melden dat dat stapje een behoorlijke stap is geweest. 
De persoonlijke omstandigheden betreffen het feit dat ik op 13 november jl. te 
horen heb gekregen dat er een zeer kwaadaardige tumor in mijn dikke darm is 
aangetroffen. De arts zei letterlijk tegen mij: U heeft darmkanker.  
Wat er na zo’n bericht door je heen gaat is niet te beschrijven. Voor mijn gevoel 
ben ik in een achtbaan beland die te eng is om in te zitten. Uitstappen gaat 
echter niet en je moet de hele rit uitzitten. Het gaat vervolgens ook zo snel als 
een achtbaan. Binnen een paar dagen kreeg ik een CT-scan en enkele dagen 
daarna was er al een gesprek met de chirurg over het plan van aanpak. Vanwege 
het kwaadaardige karakter van de tumor en het risico op terugkeren is besloten 
om mijn gehele dikke darm te verwijderen.  
Wat mij zwaar is gevallen is het vertellen van dit bericht aan onze kinderen en 
de mensen om ons heen. Wat mij meer dan goed heeft gedaan zijn de vele 
steunbetuigingen die wij hebben ontvangen in de vorm van kaarten, berichtjes, 
bloemen, geschenken, aangeboden hulp, etc. Echt overweldigend en 
ontroerend. Enorm bedankt hiervoor. 
 
De operatie heeft inmiddels plaatsgevonden en na 2 weken UMCG ben ik net 
voor de jaarwisseling weer thuis gekomen. Ook toen weer vele steunbetuigingen 
en ons huis leek wel een bloemenzee. Noaberschap heb ik een keer wat over 
geschreven maar ik heb het nu aan den lijve mogen ondervinden. Ik ga hier 
nooit meer weg. 
 
Recent te horen gekregen dat de tumor zich alleen nog maar in de darmwand 
had genesteld. Er zijn veel lymfebanen/klieren mee verwijderd en die waren 
allemaal schoon. Hetzelfde geld voor de snijvlakken. Met andere woorden alle 
rotzooi is eruit en zijn gelukkig geen nabehandelingen nodig. Nu herstellen en de 
blik weer vooruit. Nu ik dit schrijf heb ik net de paarden/pony’s in de wei gezet 

Persoonlijk woord                                                      
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en schijnt de zon. Ik krijg zin in de lente en moet denken aan het liedje van 
Jochem Myjer dat ik op nieuwjaarsdag hoorde: 
 
 

                                                      Zin in de Lente 
                                         Ik ben klaar met het ziek zijn 
                                         Met moe en niet meer fit zijn 
                                          Ik ben klaar met witte jassen 
                                           En mijn leven aan te passen 
                                    Ik laat de dood nog lang niet winnen 
                                        Ik ga gewoon opnieuw beginnen 
                                       Ik heb geen zin om weg te kwijnen 
                                        Wil de zon weer voelen schijnen 
                                            Ik heb zo'n zin in de lente 
                                                 Zo’n zin in de lente 
                                           Zo’n zin in de lente vandaag 
                                         Want ik wil ijsvogels zien duiken 
                                            Ik wil koeienvlaaien ruiken 
                                               Ik wil egeltjes zien paren 
                                              En schapen die gaan baren 
                                              Ik wil kikkertjes zien drillen 
                                              Ik wil bruingebronste billen 
                                                Ik wil huppelende geitjes 
                                                 En bloemetjes en bijtjes 
                                         Ik heb zo zin in de lente vandaag 
                                        Want is de lente eenmaal binnen 
                                       Mag je gewoon opnieuw beginnen 
                                              Zie je rokjes met meisjes 
                                              En frambozenwaterijsjes 
                                         Loopt niemand meer te snuiten 
                                               Maar iedereen te fluiten 
                                     Dus laat die bloesem nu maar komen 
                                                Ik heb zo’n in de lente 
                                                   Zo‘n zin in de lente 
                                          Zo’n zin in de lente vandaag. 
 
We zien elkaar! 
 
Harry Koning 
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Even op onderzoek uit gegaan naar wat er gaande is in het produktiebos naast 
het door het Land van Bartje aangekochte stuk weiland, dat nu (nog) een 
agrarische bestemming heeft. 
 

Wat de toekomst brengen moge weten we als indieners van de zienswijze tegen 
de bestemmingsplanwijziging van agrarische naar recreatieve bestemming nog 
steeds niet. 

De gemeenteraad heeft in deze tot nu toe geen beslissing kunnen nemen. 

 In het ernaast liggende produktiebos is vanwege de twee achtereenvolgende 
warme en droge zomers de ‘letterzetter’ aangetroffen. René Bruinenberg uit 
Hollandscheveld, een man met veel kennis van zaken, zoals ik heb ervaren, heeft 
de door de ‘letterzetter’ aangetaste bomen grondig weggehaald in opdracht van 
de eigenaar van het perceel. Het is fijn dat de buitengedeelten van het bos, na 
een grootse bomenkap, gespaard zijn gebleven, waardoor er een groene 
sparrenwand blijft bestaan en er geen naargeestig verwoest bos zichtbaar 
wordt. Aan de binnenkant is er grondig met een grote brede boomzaagmachine 
gewerkt. Drie brede banen zijn nu in dit bos zichtbaar en beleefbaar. Helaas is 
momenteel de houtprijs erg laag, dus zal de grote stapel boomstammen er nog 
wel enige tijd liggen.  

  

Ik heb met de echtgenote van de eigenaar telefonisch contact gehad. Ze deelde 
me mee dat het nog steeds produktiebos blijft, dat volgens kenners nog heel 
gezond is. Er staan enkele vliegdennen tussen de sparren in het perceel die 
volgens René Bruinenberg een bepaalde landschappelijke natuurwaarde 
hebben. Het blijft dus voorlopig bos! Maar…. alles in ons land is voor geld te 
koop! Een mogelijke en creatieve suggestie: 

Is het een idee om samen met bewoners de ontwikkeling van een Voedselbos  
www.voedselbos.nl  of https://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/40-voedselbos-
initiatieven-noord-nederland/ of een initiatief als dat van Herenboeren te 
onderzoeken www.herenboeren.nl?  

Bomenkap                                                           door: Hans Zabel 
 

 
                                     
 

http://www.voedselbos.nl/
https://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/40-voedselbos-initiatieven-noord-nederland/
https://www.nmfdrenthe.nl/nieuws/40-voedselbos-initiatieven-noord-nederland/
http://www.herenboeren.nl/
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Een gezond en een creatief verbindend nieuw jaar toegewenst. 

Hans Zabel 

Exloërweg 13 

9536 PJ Ees,  

e: hanszabel@kpnmail.nl     

 
 
 
 
 
 
                                                               De letterzetter 
 
                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hanszabel@kpnmail.nl
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Uw kapster aan huis! 
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Beste buurt- en dorpsgenoten, 
 
Na 28 jaar in Eesergroen te hebben gewoond gaan we binnenkort verhuizen 
naar Borger. 
Het adres daar is/wordt,  Hunzedal 11, 9531 GA. 
Maar eerst gaan we nog even tijdelijk wonen in Ees  -Dorpsstraat 20-  omdat 
ons huis nog niet klaar is. 
En dat zal nog wel enkele maanden duren. Maar de tussenoplossing is ook 
prima. 
Terugkijkend op de 28 jaar wonen in Eesergroen kunnen we alleen maar zeggen 
het was een prachtige periode. 
We hebben daar gewoond met ruimte en groen om ons heen, waar ook 
noaberschap nog voel-  en merkbaar is. 
Onze kinderen zijn vanuit Eesergroen uitgevlogen en zijn aan een eigen 
invulling begonnen. 
Samen hebben we aan diverse projecten gewerkt ter verbetering van de 
leefomgeving van Eesergroen. 
Alles was zeker de moeite waard.  
Voor de toekomst  wensen we jullie het allerbeste toe.  
We blijven in de buurt en daar zullen we elkaar vast nog wel eens tegenkomen.  
 
Met een hartelijke groet van, 
Gina en Koos Levenga. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Afscheid                                                  
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De winterwandeling van de dames uit Ees en Eesergroen 
 
De paden op, de lanen in… vooruit met flinke pas… met stralend oog en blijde 
zin…. 
Dat liedje zat gelijk in m’n hoofd toen we zaterdagmiddag 28 december vanuit 
de parkeerplaats met 14 vrouwen van start gingen met onze wandeling door het 
bos onder leiding van de in ons dorp wonende  Wim v.d. Ark, voormalig 
boswachter. 
Hoewel het al middag was, zag je op veel 
plekken nog de bevroren ochtendrijp tussen 
de bomen door zien schitteren, een prachtig 
sereen gezicht.  
Het voordeel is dat als je met een boswachter 
op pad gaat, je op allerlei natuurfenomenen 
gewezen wordt en uitleg krijgt waarom er 
stippen op de bomen staan of linten om de 
bomen hangen. Ook over het ontstaan van de, 
in de volksmond genoemde gletsjerkuil, wat geen gletsjerkuil is, maar een pingo-
ruïne kwam ter sprake. 
Dat het niet alleen bij wandelen bleef kun je wel op de foto zien, wat doen zij 

daar ? Wim zette ons aan het werk, zoek 2 gelijke 
stokjes op, lengte maakte niet uit. Later wees hij 
een bepaalde boom aan, wat is de lengte ervan ? 
Na een gokje  over het aantal meters, gaf hij ons 
de opdracht de 2 stokjes op een bepaalde 
manier voor onze neus te houden en daarmee 
moest je proberen de boom ertussen te vangen, 
daarvoor moesten we een aantal meters naar 
achteren lopen om dat voor elkaar te krijgen. 

Daarna vanaf die plek het aantal stappen naar de boom toe lopen en stappen 
tellen, dan had je de hoogte van de boom.  Het was een openbaring voor ons, 
dus als je een vrouw met 2 stokjes ziet lopen, nou dan weet je wat ze gaat doen.  
Ook het verschil van dennen- en sparrenbomen is ons uitgelegd, de spar is geen 
dennenboom en een dennenboom is geen spar. Een simpel ezelsbruggetje: 
Als er 1 losse naald aan de boom groeit, dan is het een spar, dus solo of single = 
spar. Groeien er 2 naalden uit, dan duo. Duo = den. 

 Vrouwen avond in de Eeserhof en een wandeling 
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Ter sprake kwam ook nog het dennenbos naast de golfbaan, dat er grote delen 
aan de binnenkant gekapt waren door aantasting van de letterzetter, een 5 mm 
groot torretje dat door de uitzonderlijke droge zomers  van 2018/19 zijn slag kon 
slaan op de verzwakte en vatbaar voor schimmels en andere ziektes fijnsparren. 
De letterzetter kan ook de lariks, douglasspar en de zilverspar aantasten. De 
maatregel tegen de aantasting is om de getroffen bomen te kappen voordat de 
larven kunnen uitvliegen en de rest kunnen aantasten. Het kan dus  gebeuren 
dat ook de rest van het dennenbosje gekapt 
moeten worden om de verspreiding door het 
hele bos en omgeving te voorkomen. 
Een strenge winter kan er ook voor zorgen dat 
het aantal sterk vermindert.  Het kevertje 
kwam ook al in vorige eeuwen voor en een 
aantal andere boomziektes kunnen vaker gaan 
voorkomen, wegens het gewijzigde bosbeheer 
waarbij dode bomen niet meer worden 
afgevoerd. Dat dit beheer ook uitzonderlijk bosgroei tot stand kan brengen 
vinden we  terug in het prachtige “stormbos”. 
Na einde van de wandeling deden we ons tegoed aan een welverdiend glas 
glühwein en/of warme chocomel in de Eeserhof waar we ons ook nog tijdens de 
nabeschouwing  tegoed deden aan een lekkere borrelhap. 
Het was een zeer geslaagde afsluitende decemberwandeling.   
Ook in jaar 2020 gaan de gezellige kletsavondjes  voor alle dames uit Ees en 
Eesergroen gewoon weer van start en 30  januari staat de tafel weer gereed in 
de Eeserhof vanaf 20.00 uur. 
 
Elke laatste donderdagavond v.d. maand, 20.00 uur. Info: ackok21@gmail.com 
30 januari 
27 februari 
26 maart 
30 april 
 
Tot ziens…. 
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Vrouwenavond Ees-Eesergroen                                          Anja Kok                          
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Elke 4e zaterdag van de maand wordt er oud papier opgehaald.                         
We beginnen om 8.30  vanaf De Eeserhof.  
De volgende vrijwilligers gaan de komende maanden mee: 
 
 
 
22  februari  Ronald Ottens en H. IJlenhave. 
28  maart      Frank Sajet       en F. Wolf 
25 April         Frank Brouwer en Harry Martens 
 
Zet het oud papier weer goed ingepakt bij de weg. 
dan kunnen de ophalers weer met plezier hun werk doen. 
 
De Dalton school en de vv EEC zijn jullie zeer dank baar. 
 
       
  
 
 
 Wij danken u voor uw medewerking. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OOud Papier 
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De schieterij met carbid op 31 december 2019 
 
Vanuit de redactie wisten we nog niet waar en hoe laat het carbidschieten voor 
Ees/Eesergroen op 31 december 2019 zou gaan plaatsvinden. Gelukkig was daar 
een melding op de buurt-app met de plaats en tijd. De familie Roosjen aan de 
Brammershoopstraat  in Eeserveen 
had weer de moeite genomen om 
een mooi stuk weiland ter 
beschikking te stellen, vergunningen 
te regelen en de mouwen uit de 
handen gestoken om het 
toegestroomde publiek te voorzien 
van een warme en/of koude drank 
met of zonder de lekkere oliebol of 
rollegie.  
 
 
 

Dat dit evenement veel bezocht 
wordt door  bewoners uit de 
omgeving bleek wel uit de vele 
praatgroepjes tussen het schieten 
door. Het weer werkte mee, het 
was een prachtige zonnige 
middag, nog geen mistflard te 
zien. Aan de rand van het weiland 
stonden zo’n 10 melkbussen 
opgesteld met daarbij nog eens 2 
zeer grote bussen van ijzer, maar 
waarvoor die gediend hebben in 

het dagelijkse leven, geen idee….maar de knallen eruit waren oorverdovend. De 
grote Eeservriendengroep zorgden er wel voor dat alles van een leien dakje ging 
en het publiek heeft vermaakt met het eeuwenoude volksvermaak op de laatste 
dag van het jaar. Bedankt jongens ! 
 

C Carbid Schieten 
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Maar wat is carbid nu eigenlijk? 
Carbid is een steenachtig materiaal, dat gemaakt wordt door cokes (kolen) en 
gebrande kalk te versmelten in een elektrische oven. De cokes en de kalk 
worden in lagen gestapeld en daarna versmolten d.m.v. kortsluiting te maken in 
de oven, daardoor versmelten beide tot en nieuw steenachtig materiaal 
genaamd Calcium-carbide en heeft een zwarte tot donkergrijze kleur. Het carbid 
wordt in een vat gegoten en afgekoeld tot het een groot brok carbid-steen is. 
Daarna wordt het gemalen tot handelsformaten. 
Waarvoor gebruik je carbid eigenlijk ? 

Samen met water produceert 
carbid het gas acetyleen. 
Acetyleen is een reactief gas 
met een breed knalgebied in 
mengsels met lucht, d.w.z. dat 
het bij een groot 
concentratiegebied (zoals in 
een afgesloten melkbus) met 
lucht een knal geeft. “Vroeger” 
gebruikte men bij smeden het 
gas te produceren, men kon 
daarmee autogeen lassen. Nu 

zit dat gas in flessen. Ook in oude lampen produceerde carbid een helwitte vlam 
met een uitstekende verlichting.Verder vindt het zijn toepassing ook nog bij het 
laten rijpen van appels en bananen en het is een belangrijk plantenhormoon. 
Ook hoor je wel van hobby tuinders dat ze het gebruiken om met het gas mollen 

te verjagen. Je moet het verkrijgen gas natuurlijk wel met vuur aansteken om te 

kunnen knallen. 
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 Container verhuur  
voor o.a: 
- bouw- en sloop afval 
- puin 
- hout, takken en stobben  
- grond 

 

Levering van: 
- scherpzand 
- straatzand  
- woudzand  
-grind.  
 
Autokraan met grijper. 
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Sinterklaasfeest 

Op 5 december kwam Sinterklaas natuurlijk ook weer naar de 
Daltonschool. Deze keer kwamen Sint en twee pieten met het 
paard. Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 6 was er weer 
een schatkamer met mooie cadeaus ingericht. De kinderen 
van groep 7/8 hebben surprises voor elkaar gemaakt en 
natuurlijk was er ook voor deze kinderen een cadeautje. 

 

 

 

 

Groepsdoorbrekend werken 

 
De weken voor de kerstvakantie hebben 
de kinderen in kleine groepjes gewerkt 
aan het kerstverhaal. Elk groepje heeft 
de personages uit het kerstverhaal 
gemaakt. Met deze personages hebben 
de leerlingen een stop -motion filmpje 
gemaakt. De resultaten zijn erg mooi 

geworden! 

 

 
Daltonschool Ees     Annet Hilgen en Isa Saldarriaga 
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Schoolplein 

Er is hard gewerkt aan het schoolplein op de 
Daltonschool. Wat ziet het plein er al mooi uit! Deze 
maand worden de pannakooi en de klimtouwen ook 
nog geplaatst. 

Wat zijn we blij met alle mensen die geholpen 
hebben om een fantastisch schoolplein voor de 
kinderen te realiseren. 
We willen dan ook iedereen bedanken voor het 
helpen en de prettige samenwerking! 
 

 

Continurooster 

Na de kerstvakantie zijn we gestart met het continurooster. Dat betekent dat 

alle kinderen alle dagen tot 14.00 uur naar school gaan. Tussen de middag eten 

de kinderen samen met de leerkracht in de klas. Dit gebeurt in alle rust. Na het 

eten kunnen ze onder toezicht van leerkrachten lekker even buiten spelen. 

 
   *************************************************** 
 
 
 
 
Zoals U wellicht heeft opgemerkt is bijgesloten de factuur voor 2020. 
Bewoners die nog geen lid zijn worden door overmaking van de factuur 
automatisch lid van Doprsbelangen Ees-Eesergroen, met alle voordelen : 
 
Elke twee maanden het  mandielig neis in de Brievenbus. 
En het bijwonen van alle activiteiten wat speciaal dit jaar bijzonder gaat 
worden. 
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Kleurplaat voor de kleintjes 
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Zoals u in de laatste editie hebt kunnen lezen is het bestuur al druk bezig met de 
voorbereidingen van activiteiten rond de 5 mei viering 2020. 
Het programma is bijna rond, er wordt nog hard gewerkt aan het 
middagprogramma, o.a. een fietstocht langs herinneringsplekken uit de jaren 
1940-1945, spelen/springkussen voor de kinderen. 
Wij verwachten dat de inwoners de vlag uitsteken op 5 mei. 
 
Om 17.00 uur bent u welkom bij de Eeserhof waar u kunt genieten van een 
hapje en een drankje, daarna een heerlijk buffet. Hiervoor dient u zich op te 
geven. 
’s Avonds zal er de pub-quiz worden gespeeld, met muzikale  omlijsting .  

                                 
 

Pub-quiz:                                                                            
 - max. 5 personen in een groep. 
 - groepjes kunnen bestaan uit buren, vrienden, familie, vriendinnen etc. 
 
Je kunt je groep + naam opgeven via: redactie@mandieligneis.nl 
Verzin een originele naam en evt. kledij voor je groep en wie weet begint de 
avond al met een prijsje. 
 
 Via het Mandielig Neis en de website houden wij u op de hoogte. 
Wij verwachten u op 5 mei te ontmoeten. 
 
Namens de vereniging Dorpsbelangen, 
Anja Kok 

Dinsdag 5 mei 2020                                                      Door: Anja Kok 
 

 

mailto:redactie@mandieligneis.nl
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Vervolg (2)  uit de OUDE DOOS van de vereniging Dorpsbelangen ….. 
 
Welk nieuws lazen we vanaf de jaren 1982  in het krantje wat betreft de 
vereniging Dorpsbelangen en al de andere verenigingen en belevenissen 
van onze dorpelingen in Ees/Eesergroen: 
 
Een bericht van Ria Hoving dat de kinderen van school een pop hadden 
gemaakt voor het televisieprogramma “Stuif es in”. Een pop gemaakt van 
stof en papiermaché, aangekleed met een EEC truitje en een voetbal op de 
tenen. De makers van de pop waren Reinoud Bakker, André Bos, Robert 

UIT DE OUDE DOOS  van Ees en Eesergroen 1980-2020 
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Kinds, de meisjes Carin Venema en Yvonne Koerts. Of het gelukt is dat Ria 
Bremer de pop van de balk heeft getrokken ??? 
Ook  een lokale “piraat”zender had belangstelling voor Ees & Eesergroen, 
t.v. opnames waren geïndigd op 1 april!!! In Eesergroen konden ze ook 
feestjes zonder de bewoners van Ees vieren, het Boerschap Eesergroen 
had gezamenlijk met de jagers haar traditionele gezellige avond in zaal 
Bakker georganiseerd met een toneelvoorstelling en muziek. In het krantje 
verscheen een mooi jeugdvervolgverhaal, geschreven door Koen & Carin 
Venema over een bankroof gepleegd in Frankrijk.  
Er werd een begin gemaakt met de voorbereiding van het Volks- en 
dorpsfeest, de voorschriften  voor de tuin- en straatversiering o.a. verlichte 
tuinen, erebogen, straatversieringen, de optocht van versierde wagens en 
de kinderspelen werden geschreven.  
En ja de bevolking kon een video van de eerder genoemde tv opnames op 1 
april 1982 in het Mandielig Hoes gaan bekijken en er zouden interviews 
afgenomen worden. Dat de bejaardenclub ook niet achter de geraniums 
zaten is te lezen in het verslag over het kegelen, 28 personen  zijn mee 
geweest naar café Hofsteenge in Grollo en ze hebben veel gelachen. 
OJEE maakte de nieuwe tarieven bekend, ieder kind vanaf 6 jaar kan bij 
jeugdwerk voor 1 gulden per week, maar het is wel de bedoeling dat je elke 
week present was. De disco avonden om de 6 weken gaan 2 gulden per 
avond bedragen. Voor de jeugd die alleen op de disco avonden willen komen 
gaat de entree 4 gulden bedragen. De vereniging kreeg de vraag of er nog 
subsidiegeld van Jantje Beton beschikbaar was voor de jeugd, zodat zij  de 
mogelijkheid hadden tot aanschaffing van een disco installatie. Belhamels 
die zich van de leiding ontzetten om in andere ruimtes van het Mandielig 
Hoes te komen, moeten beter onder toezicht gehouden worden. In de 
Beheerscommissie was al een verandering van bestuursleden gekomen, 
met o.a. Mevr. Schrijvers, Mej. I. Bouïus, de heer K. Stavast en de Heer 
Ottens en Mevr. E. Kinds. 
We lezen in een advertentie:  Medebouwers voor de Premie A woningen, 
wie wil met/of bij ons bouwen in het uitbreidingsplan te Ees. Voor de premie 
A woningen, type 2 onder 1 kap, Inlichtingen bij de J. Zinger en W. Ottens. 
 
Het programma van het Volks-en schoolfeest begon op 4 juni 1982 met op 
vrijdag om 17.15 het opstellen van de versierde wagens, aantal deelnemers 
29, de rijduur was ruim 3 uur. ’s Avonds een optreden in de feesttent van het 
duo Jan & Zwaan, de entree bedroeg 5 gulden (2,25 euro) met in de pauze de 
bekendmaking van de prijswinnaars van de versierde wagens, tuinen en 
verlichting. Op zaterdag was het feest voor de kinderen, er werd begonnen 
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met een kindercabaret, daarna volgde er een broodmaaltijd. Met een volle 
buik begonnen ze dan aan de kinderspelen. Om 14.00 gingen dan de 
volwassenen aan slag op o.a. de waterwip en een  estafette met 
hindernissen. Als je dan nog niet uitgeteld was, toog je naar de feesttent 
waar er tot 02.00 uur een avondvullend optreden van de gein-express met 
Ellen & de Woodmakers was. 
De 1ste competitie voetbalwedstrijd was in dat jaar op 11 september tegen 
Gieten, die slecht begon, de scheidsrechter was niet komen opdagen, 
gelukkig kon iemand de honneurs waarnemen, maar de teamspirit was uit 
balans, er werd veel gemopperd en het was op een gegeven moment zo erg, 
dat de aanvoerder een speler het hok moest wijzen. De wedstrijd werd 
verloren  1-3.  Ondanks het negatieve, werd er een positieve les 
uitgetrokken; Hou het gezellig, het is een spel. Om sportief te blijven spelen 
is heel moeilijk in de voetbal, vooral als de tegenpartij onsportief voetbalt 
en alleen maar bezig met het trappen naar spelers i.p.v. naar de bal. 
De Gemeente kwam met een bericht dat er plannen zijn om de Dorpsstraat 
en het Brinkje met wat zwaardere bomen aan te planten en dat er plannen 
zijn tot ontwikkeling van een fietspad zijn van Ees naar Borger en dat die er 
gekomen zijn, daar zijn we elke dag getuige van. De bouw van de 2 premieA 
woningen hangen aan een zijden draadje, de Gemeente stelde als eis, dat er 
tenminste 1 kandidaat uit Ees of Eesergroen moest zijn. Er waren ook 5 
dode pony’s gevonden in het Land van Bartje, waarschijnlijk door 
vergiftiging, een buurtonderzoek leverde niets op. De heer H. Dontje uit 
Eesergroen had ook een knappe prestatie geleverd, hij was in Groningen 
geslaagd als advocaat-Procureur. De rederijkerskamer Ees bestond toen 
60 jaar en dat jubileum werd gevierd met een door eigen leden geschreven 
revue. Bij de heer H. Ijlenhave kon je prijzen die op de Lotto waren gevallen 
ophalen. 
De commissie Ees/Eesergroen o.l.v. Mevr. F. Ijlenhave haalde in de oktober 
– Drentemaand een mooi bedrag van 811,00 gulden op, die kon worden 
besteed aan de zieken en bejaarden. Niet alleen werd er gevoetbald, maar 
er was ook een vollybalvereniging VVE, met 2 teams die regelmatig 
wedstrijden in de sportzaal van Buinen speelden. Ook werd er  
straatvolleybal gespeeld, de teams speelden onder de namen Assepoester, 
Klein Duimpje, Doornroosje en Pinkeltje. Bij het straat buurt volleybal 
gespeeld in Borger kwamen er een  9-taldames en een 8-tal heren team tot 
stand. 
Je denkt er eigenlijk nooit meer bij na, maar in de jaren 80 was het helemaal 
niet gebruikelijk dat er reclame op de shirts stonden, daar kwam 
verandering in toen de spelers van het 1ste elftal hun eerste sponsor op het 
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shirt aantrokken, weet u het nog wie dat was ?  Zandzuigbedrijf Vos droge 
mortel. 
Toendertijd werden de kranten al opgehaald ten bate van de 
voetbalvereniging, in de vroegere jaren rond 1970 werd er ook nog glas 
opgehaald, waar veel voorzichtigheid bij geboden was. 
 
Jans, Efie, Robert en Erik Kinds en personeel bedankte iedereen in 1983 
voor de overweldigende belangstelling van de opening van hun nieuwe 
zaak Café-rest. “Ees”. Tevens ging dat jaar ook het bestuur aan de slag met 
het verzamelen van gegevens  omtrent de geschiedenis van Ees & 
Eesergroen. De D pupillen hadden met nog 2 wedstrijden te spelen een 
goede kans om kampioen te worden. In ’t Mandielig Hoes is ook de 
bibliotheek gereed gekomen en bewoners konden daar gebruik van maken, 
maar omdat de boeken gekaft waren en dan moeilijk de titels te lezen zijn, 
kon men voor 1 gulden een catalogus aanschaffen waar de 300 titels in 
vermeld waren. De bibliotheek was geopend op de 1ste en 3de 
woensdagavond van de maand. Het Land van Bartje bood de vereniging een 
samenwerking aan, om de plaatselijke bevolking gelegenheid te geven om 
van faciliteiten van de camping gebruikt te kunnen maken. 
Voor genodigden vond er op Dorpsstraat 11 een opening plaats van het 
inbrengwinkeltje “Diggeltje”. Mensen konden in dat winkeltje verschillende 
artikelen te koop leggen. De verkoop van ingebrachte artikelen werd 
gedaan door Adje en Patricia. 
Dat je niet alleen kon eten of drinken in het café rest. van Kinds, maar je kon 
op zaterdagavond er ook dansen mmv Sky Rockets, of the Joymakers en de 
entree was vrij.     
De verkeerssituatie, met betrekking tot het aanleggen van een witte 
middenstreep op de weg Ees Borger heeft bakzeil gehaald bij de Gemeente, 
men vond de weg overzichtelijk en verlicht genoeg. Wel ging men over tot 
het plaatsen van naambordjes op de wegen rondom Eesergroen. 
Dorpsbelangen telde 117 leden in Ees, 38 leden in Eesergroen en 2 leden in 
Eeserveen, 98 personen hadden een abonnement op het Mandielig Nijs. 
EEC en de plattelandsvrouwen met goedvinden van de Ouderencommissie 
vierde het Floraliafeest door het venten van geraniums- vlijtig liesje en 
sterretjes stekken. Niet alleen stekjes voor 1,50 gulden kon je kopen, maar 
ook kon men zijn eigen gemaakte werkstukken insturen, breien, haken, 
verven, kleien enz. meedoen aan allerlei spelletjes en een grote verloting, 
de 1ste prijs, een draagbare tv. 
Door OJEE werd er op  Koninginnedag een leuke activiteit voor de jeugd 
georganiseerd, eerst een vossejacht, daarna gekostumeerd voetbal voor 
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de oudste jeugd tegen de leiding van EEC, helaas waren de kinderen uit klas 
1,2 en 3 van de lagere school met schoolreisje gegaan. 
Er schijnen  5 1ste klassers thuis te zijn gekomen met de mededeling dat ze 
plastic op hun achterste kiezen hadden gekregen. De tandarts U.M. Manting 
van de stichting Jeugdtandverzorging Drenthe (dentel-car) schreef in het 
krantje er een artikel over dat als de achterste kiezen goed zijn 
doorgebroken en nog gaaf zijn, plastic in de groeven en putjes van het 
kauwvlak te sealen tegen voorkoming van gaatjes door aantasting van 
suikers en zuren. 
Het aantal woningen in Ees 203, in Eesergroen stonden er 32 met daarin 
totaal 271 mannen en 224 vrouwen en telde 16 verenigingen. 
Het café restaurant EES hield zich ook bezig met activiteiten voor het 
bewoners, bij voldoende deelname  met een bus naar de wedstrijd 
Nederland-Spanje en men had er een biljartclub voor een groep jongeren 
en een groep ouderen. 
Ook lezen we wie er allemaal in 1984 de redactieleden zijn van het krantje: 
G.H. Bults, Mevr. J. Stevens, J. Huizing, Chr. Venema, H. Oldenbeuving, Mevr. 
B. van Vliet, H. Ottens, Ria Zinger, B. Meenderman en W. Wolf. De leden van 
Dorpsbelangen waren sinds de oprichting nog steeds de heer J. Zinger, Chr. 
Venema, Mevr. Wouda, Mevr. Wanders, H. Derks, E. Ottens, Mevr. S. 
Smegen, S. Ubels en H. Wubs Gzn. De leden van bestuur van EEC bestond 
uit: E. Ottens, G.H. Bults, L. Scheepstra, H. Ijlenhave, Mevr. Stevens, S. 
Ubels, H. Martens, R. Alting, J. Kinds en W. Wolf. 
 
Vele lezers zullen het niet geloven, maar in de bossen achter de 
7heuveltjes was er een motorcross circuit en er werden races 
georganiseerd, daar waren vrijwilligers voor nodig en die konden zich 
melden bij Hendrik Ijlenhave of Lex Schepers, de voetbalvereniging nam 
het parkeren en het programmaverkoop op zijn schouders. 
In die jaren kwam de voetbalvereniging in zwaar financieel weer terecht, 
vanwege een huurschuld die rustte op de uitbreiding van het clubgebouw. 
De club moest aan de gemeente Borger een bedrag van ca 36.000,00 gulden 
(16.500,00 euro)betalen, af te lossen in 25 jaar met een rente van 12 ¼ %.  Dat 
was voor de vereniging niet op te brengen, daarom gingen zij trachten 
renteloos geld bij de inwoners te lenen zodat zij de schuld bij de Gemeente 
konden aflossen en voor de restschuld bij een bank met minder rente de 
rest te lenen. Ik denk dat het toen in die tijd wel gelukt is, want de 
voetbalvereniging is nog steeds in actie. 
Een bericht uit de raadsvergadering van de Gemeente Borger is te lezen dat 
de verbouw van de boerderij aan de Buinerweg is gestart en dat voor de 
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bouw van een vrijstaande woning zijn er in het bestemmingsplan nog 3 
percelen beschikbaar à 44.000 gulden (20.000,00 euro). Ook bestond de 
mogelijkheid hier 6 zgn. premieB woningen te bouwen, hetgeen de 
grondprijs halveert. 
De reis op 6 dec. naar de Heineken-brouwerij gaat ondanks de ontvoering 
gewoon door.  
Ees had ook een vrouwenplattelandsvereniging, zij maakte deel uit van de 
Ned.Bond van Plattelandsvrouwen, die met 83.000 leden, verspreid over 
712 afdelingen, de grootste vrouwenorganisatie van ons land was. In Ees 52 
leden die in 1985 een kwart eeuw bestond. 
De rederijkerskamer heeft tijdens hun jaarlijkse jaarvergadering mevr. F. 
Ijlenhave-Scholten voor een periode van 4 jaar in het bestuur herkozen, er 
waren weer nieuwe donateurs en het aantal kwam op 366. 
Geïnteresseerden, die eens kennis wilden maken met de werking van een 
huiscomputer, konden deze  bij Chr. Venema in Ees komen bezichtigen. 
Het handwerkclubje heeft  ook een leuk reisje achter de rug, een bezoek 
aan de breiwarenfabriek in Gronau en naar Bad Bentheim, iedereen ontving 
2 prachtige mokka kopjes met schoteltjes, 1 fles witte wijn, een pakje 
roomboter, 10 eieren, 200 gr biscuits en een prachtig sierkettinkje met 
hangertje, de reis was 34,50 gld p.p. en men moest niet vergeten verplicht 
een paspoort of toeristenkaart mee te nemen. 
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen werd een nieuw plan naar 
voren gebracht, een zgn. *knapzak-route*, die al in de Gemeente Rolde tot 
stand was gekomen.  Zij verzochten een ieder, die, om wat voor een reden 
dan ook, tegen een dergelijk initiatief van de vereniging is om een zgn. 
knapzakroute te organiseren, dit aan het Bestuur kenbaar te maken. 
In Eeserveen vierde het openbare schooltje in 1984 haar 70jarig bestaan, 
een opmerkelijk feit voor een 2-mansschool. Het feestprogramma bestond 
uit een optocht van versierde wagens, waaronder een tramwagen uit 1920 
getrokken door een 4-span richting Eesergroen, een gez. broodmaaltijd, 
een receptie, kinderprogramma en na de Gein-Expres, lekker dansen. In 
hetzelfde jaar bestond de muziekvereniging Aquimeba’s 12,5 jaar, omdat de 
kas niet toereikend was om een receptie te geven, kon men toch een 
feestavond organiseren en een ieder op koffie met een koek trakteren. 
Door bezuinigingen werd de St. Jeugdtandverzorging opgeheven, mevr. 
Mantingh en haar assistenten werden bedankt voor het wegnemen van 
angst voor de tandarts. 
Achter het café werd er een wedstrijdprogramma van Jong Agrarisch 
Drente gehouden, er waren wedstrijden in trekkerbehendigheid, lassen en 
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ploegwedstrijden. De 1e drie van de ploegwedstrijden gaan naar de 
Nationale wedstrijden om het Nederlands kampioenschap. 
In november ’84 was het bestuur van de Ver.Dorpsbelangen uitgenodigd 
voor de officiële ingebruikneming van de woon-boerderij aan de Buinerweg 
in Ees, de boerderij heeft de naam “Boerschapshoeve” gekregen en bestaat 
uit één en tweepersoons huishouden en bejaardenwoningen. Mede 
mogelijk gemaakt door inzet van de vereniging Dorpsbelangen en de ver. 
Brede Overleggroep voor Kleine dorpen in Drenthe. 
Bij de voetbalvereniging was er op oudjaarsdag weer de oliebollenaktie, 
mogelijk gemaakt door de fam. Kinds en doelverdediger Piet Doek, zij 
trachten de oliebollen warm aan te leveren. Bij de muziekvereniging kon je 
de knijpertjes kopen en op die dag was er van 5 tot 6 vrij drinken in café 
rest.Ees. Ook stonden er al 28 reclameborden langs het hoofdveld van EEC. 
In de wintermaanden konden de voetballers  ook weer gaan zaalvoetballen 
in Borger. 
Bij de familie E. Ottens aan de Buinerweg  was ineens de groene brievenbus 
zonder paaltje verdwenen, zou er gesleept zijn? Het bestuur van 
Dorpsbelangen probeert altijd wel tijdens de jaarlijkse jaarvergadering 
voor alle leden na de pauze een aanvullend programma te verzorgen, in 
1985 was dat Harm Boer uit Dwingeloo en het nu nog steeds bekende duo 
Karst uit Hoogeveen. Hiervoor werd wel uitgeweken naar café Kinds, waar 
ook dat jaar weer de jeugd talentenjacht van start ging, met heel veel 
deelnemers acte de préséance gaven, 17 acts waren te bewonderen, de 
speciale wisselbokaal “De Wiebe Wolf wisselbokaal” was voor degene die 
zelf iets presteerde op muziek gebied en was dat jaar Monique, Bettie en 
Jolanda met de “Hoela Hoep”. 
Wordt vervolgd… 
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Alg. Ledenvergadering  
Dorpsbelangen Ees-Eesergroen 

 
Maandag 20 april 2020 

                            Aanvang: 20.00     
                                  Eeserhof 
 
 
 
   
 
                            
 
                   *************************************                                  

 
                             Paasvuur 2020   
 
Zondag 12 April word het traditionele paasvuur 
weer gehouden in ons dorp 
 Locatie word nog nader bekend gemaakt  
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Elke 2evrijdag avond word er gekaart in de kantine van EEC  en we beginnen om 
19.30 uur. 
De volgende data wordt er gekaart: 
 
7  februari   21 februari     
6  maart       20 maart 
3  april 
 
 
Mocht u zin hebben om ook een kaartje te leggen kom gerust een  
keertje kijken. Inlichtingen H IJlenhave  Tel.0599235104 

 

 

 

Naam || Datum
18/10/ 01/11/ 29/11/ 13/12/ 27/12/ 10/01/ ##### #### ### extra

 totaal

Klaas Beuker 0

Lammy Beuker 0

Ko Huizing 552 552

Leo van Hezik 238 557 795

Wil Nieuwerf 351 339 339 311 662 234 2236

Henk Ylenhave 574 558 558 643 418 488 3239

Fenna Ylenhave 566 778 778 660 346 251 3379

Jans Huizing 515 624 624 760 550 370 3443

Aly Polling 725 577 577 439 592 743 3653

0

Stand van het jokeren na 7 avonden ; Periode 2019 / 2020.

   Kaarten                    
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Violet klassieke homeopathie 

                           
                Al 30 jaar vertrouwd en dichtbij. 
 
               Dick van den Brink en Grietje de Haan 
               Exloërweg 5, 9536 PJ  Ees. T: 0599-  236088. 
     Website: www.violet-homeopathie.nl  
 
 
 

Praktijk voor homeopathie, iriscopie, kruidengeneeskunde, Bach-
bloesemtherapie en voedingsadviezen: een efficiënte aanpak van uw problemen 
met medicijnen zonder bijwerkingen. Behandeling op afspraak. 
Bent u aanvullend verzekerd? Dan vergoeden vrijwel alle zorgverzekeraars onze 
behandelingen geheel of gedeeltelijk, uw (verplicht) eigen risico wordt niet 
aangesproken. 
 

Naam || Datum 18/11/ 1/11/ 29/11/ 13/12/ 27/12/ 10/1/  totaal Pits

Els v/d Zwet 6206 7039 6861 6213 5767 6145 38231 15

Kees Meereboer 6193 5598 6418 7249 6697 5151 37306 8

Leo van Hezik 5983 6090 6784 5817 6183 6321 37178 4

Jan Bruins 5888 6653 6460 4194 5647 6017 34859 6

Kini Kokenberg 6938 6120 6210 6498 5586 31352 6

Martje Abrahams 6218 7123 5656 6397 5486 30880 9

Ed Nieuwerf 5970 5325 5934 6835 6515 30579 6

Martin Abrahams 5989 5029 6093 5877 7063 30051 4

Richard Venema 6190 6759 5343 6140 24432 6

Janny Ettema 6906 5793 6218 5185 24102 4

Marloes Bruins 5688 5915 6478 5959 24040 6

Jan van der Goot 5906 5468 5530 6688 23592 1

Miranda Gerrits 5782 5574 6478 5612 23446 5

Henk Ylenhave 5379 6113 11492 1

0

 Het gemiddelde van deze avond i.v.m. voorkomen stilzitter bij klaverjassen. 

Stand klaverjassen na 7 avonden ; Periode  2019 / 2020

http://www.violet-homeopathie.nl/
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  Oplossing pag 39 

Zweeds Raadsel 
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Wethouder Niek Wind was bij deze bestuursvergadering aanwezig. 
De wens van de gemeente is graag een goed kontakt hebben met de 
Dorpsbelangen van de verschillende dorpen in de gemeente Borger-Odoorn. 
Onder andere was het dorpsbezoek van het voltallig gemeentebestuur aan Ees 
en Eesergroen in september 2019 daar een voorbeeld van. 
De wethouder spreekt zijn waardering uit voor de kontakten die Dorpsbangen 
heeft met de gemeentelijk coordinator en aanspreekpunt Jakop Rijnberg. 
De gemeenteraad neemt 6 februari een besluit over het toekennen van een 
dorpsbudget, waaraan de dorpen zelf de invulling kunnen geven. Besluitvorming 
over de invulling door de dorpen zou ongeveer oktober aan de gemeente 
moeten worden doorgegeven. 
Verder zijn diverse onderwerpen die het dorp bezighouden aan bod geweest. 
Onder andere; verkeer, vlaggenmasten, lichtpunt op het Brinkje, glasvezel, 5G, 
Land van Bartje, nestkastjes en naamgeving viaduct. 
De wethouder wil eind januari in het overleg met de provincie de naamgeving 
van het viaduct en de verkeerssituatie tussen afslag Exloo en Ees bespreken. 
 
 

 

 
 
 
Dat is lastig want je mist zoveel. 
voorlezen helpen met huiswerk  straatnaambordjes lezen appen
  recept in kookboek lezen mailen  Tomtom bedienen
 boodschappenbriefje maken  met de trein reizen
 verjaardagskaart schrijven verpakkingen lezen telefoonnummer 
vinden boekhouding bijhouden studie of cursus volgen de post lezen
 sollicitatiebrief schrijven tv instellen abonnement afsluiten theorie 
rijbewijs lezen handleiding lezen websites bezoeken en nog veel meer 
dagelijkse dingen. 
Ken je iemand in je omgeving die laaggeletterd is?  
Het TAALHUIS helpt gratis. 
Het Taalhuis te bereiken is via de bibliotheken of Stichting Andes.  
Voor meer informatie:  
Bel: 0591-585554 of e-mail naar: info@andesborgerodoorn.nl 

Beknopt bestuursverslag van Dorpsbelangen Ees en Eesergroen 20 januari 
2020. 
 

Laaggeletterd? 
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Oplossing pag 39 
 

   Sudoka                                 
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      Aanschuiftafel                                                                          door:Hilje Zabel 

 

 

 

 EERSTE AANSCHUIFTAFEL IN EES 
  
De eerste aanschuiftafel op donderdag 12 december bij Adri en Jan Veurink was 
bijzonder en overheerlijk. Met zes dorpsgenoten schoven we aan.  
Jan ontving ons als een volleerd gastheer met een heerlijk glas champagne uit de 
Franse Ardennen, aangevuld met door Adri gemaakte vegetarische crackertjes 
en smeerseltjes. Het was een smakelijk begin en een warm welkom. Vervolgens 
werden we getrakteerd op verschillende vegetarische gerechten die met elkaar 
een overheerlijk pallet aan smaken vormde. Het was een ware ontdekking ván 
en kennismaking mét het bijzondere kooktalent van Adri en de grote wijnkennis 
van Jan.  
Rond 23.00 uur namen we hartelijk afscheid van onze gastvrouw en gastheer. 
Heel hartelijk dank!  
  
namens de aangezetenen,  
Hilje en Hans Zabel    
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      Oplossingen Sudoka Doorloper 
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Nieuwjaarwensen gehouden op 3 januari .      
 

 

 
 
 
Wat een mooie opkomst ! en wat was het gezellig. 
Veel dorpsgenoten uit Ees en Eesergroen hebben 
elkaar in de tent op het Brinkje in Ees een goed en 
gezond 2020 gewenst. De hapjes, verzorgt door 
Ria en Anton van hotel restaurant de Eeserhof, 
werden met smaak door velen verorberd. 
 
Het weer werkte goed mee want de wind was wat 
gaan liggen en de kou in de tent werd verdreven door de heaters en buiten 
branden de vuurkorven. De nieuwjaarsreceptie duurde tot de late uurtjes. 
 Hint:  op de looproute graag de vuilniscontainer pas ’s morgens na een feestje 
buiten zetten. 
 
Onze dank aan de vrijwilligers voor de op- en afbouw van de partytent. U kunt 
zich ook opgeven als vrijwilliger voor de hand- en spandiensten die de vereniging 
af en toe nodig heeft. 
 
Tot ziens op een volgende activiteit van de vereniging.  
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      Activiteitenkalender  
 

 

 
                                                                                   
    
 
Activiteiten 2020 Dorpsbelangen         
 
  
   
12 april 2020                                      Paasvuur 
20 april 2020                                      Jaarvergadering 
  5 Mei 2020                                       75 jaar bevrijdingsfeest 
  .. December 2020                           40 jarig jubileum Dorpsbelangen 
 
**************************************************************** 
     
 
 
 
 

                     
Heb jij een goed idee,  

 
             een lekker recept,  

 
                   een mooi verhaal, 

 
                                    een gedicht,  

 
                   interessante  wetenswaardigheden, 

  
of iets ander dat je graag met je dorpsbewoners wilt delen…..? 
                 

Stuur het naar de redactie van ’t Mandielig Neis!!! 
 
 
 
 
   

 
Uiterste inzenddatum kopij voor volgende uitgave:   22  maart  2020 

 

 VERENIGING  

 DORPSBELANGEN 

Ees / Eesergroen 

VERENIGING  

 DORPSBELANGEN 

Ees / Eesergroen 

redactie@mandieligneis.nl 
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Verenigingen  

in Ees-Eesergroen 

 

 

Boerschap Ees/Eesergroen 
R.H. Roosjen, Brammerschoopstraat 2, 7858 TB Eeserveen,   
tel. 0599-287275 

Rederijkerskamer Ees 

P. Doek, Borgerderstraat 4, 9536 PA Ees, tel. 0599-235775 

Daltonschool Ees 
 Schoolstraat 4, 9536 PN Ees, tel. 0599-235850 
www.daltonschoolees.nl 
 
Sportvereniging EEC, Veld- en zaalvoetbal 
Voorzitter: R. Wanders, Turfdijk 3, 9537TD, Eesergroen, tel. 0599-287280 

Vereniging Dorpsbelangen Ees/Eesergroen 

M. Abrahams, Boerweg 3, 9536 PH Ees, tel. 0599-235693 

secretariaat@mandieligneis.nl 

Vereniging Country Golf Ees 

Oosterweg 1, 9536 PR Ees, tel. 0599-236328 

vereniging@countrygolfees.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.daltonschoolees.nl/
mailto:vereniging@countrygolfees.nl

