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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)  

                                                Website: www.mandieligneis.nl 

What’s App buurtpreventie: 0682157891 

Uw kopij graag sturen naar: 
  

 
  VERENIGING  

 DORPSBELANGEN 

Ees / Eesergroen 

redactie@mandieligneis.nl 
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Tja waar moet je in het voorwoord mee beginnen deze dagen... 
Wij willen allereerst de mensen bedanken die hebben meegeleefd met onze 
“vlucht” uit Spanje. Het voordeel hiervan is dan wel weer, dat we in alle rust dit 
krantje kunnen maken want hoewel het bijna gereed was gaat alles nu over de 
kop. 
Zoals u zult begrijpen zijn de aankomende activiteiten die nog vermeld staan, 
allen onder voorbehoud, de toekomst is ongewis maar wat zal het fantastisch 
zijn als er op 5 mei twee bevrijdingen gevierd kunnen worden met het 
bevrijdingsbuffet . 
De agenda etc. voor de jaarvergadering zijn wel ingevoegd zodat u, wanneer 
bekend is dat deze wordt gehouden, de agenda en 
stukken in bezit heeft . 
Fijn dat in deze editie nieuwe bewoners zich 
voorstellen en oudere bewoners berichten over hun 
vakantieperikelen. 
Ook hebben we nieuwe bewoners in het Beekdal,  
zie bijgaande foto genomen door Anita Wubs. 
De opmaak is misschien niet zoals gewoonlijk maar 
er is veel tekst, dus als u zich verveelt in deze dagen 
heeft U wat te lezen, alhoewel “iedereen” zich bij de 
vuilstort of bouwmarkt schijnt op te houden. 
Alles is echter ongewis en op onze  website:  
www.mandieligneis.nl  houden we u zo goed als mogelijk op de hoogte. Wij 
wensen iedereen in onze dorpen veel sterkte de aankomende tijd en blijf 
gezond. En zoals een oude kapitein  mij  ooit eens zei, nadat we de vaargeul bij 
aanloop van het eiland St.Maarten onbedoeld hadden “verruimd”; Er gaat meer 
goed dan fout, en daar gaan we dan ook nu maar van uit.  
 
Veel leesplezier 
 
 
 
 
 

    Van de Redactie                                                                   
 



 

___________________________________________________________________________ 
’t Mandielig Neis   April-mei                                                                                                                                        2020 40 jaar Dorpsbelangen 
 2020 
 
   

  4 
 

Uw kapster aan huis! 
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Beste dorpsgenoten, 
Op 1 augustus 2019 zijn wij de nieuwe bewoners geworden van het huis aan de 
Dorpsstraat 41 in Ees. Wij zijn Michel Miedema (55 jaar) en Aukje Wiechers (54 
jaar). Wij kwamen diverse jaren op het Land van Bartje om te genieten van de 
bosrijke omgeving. Als wij daar waren wandelden we vaak over het zandpad bij 
de golfbaan en waren gecharmeerd van de huizen in Ees. Toen Michel in januari 
2019 toevallig op Funda keek zag hij het huis te koop staan. Aukje was ook direct 
enthousiast. De omgeving is ideaal om onze hobby’s uit te oefenen. Aukje heeft 
altijd paard gereden en zag direct de mogelijkheden om zelf weer een paard te 
houden. Ze maakt nu zeer regelmatig (vaak met buurvrouw Monique) bosritten.  
Aukje heeft nu iets meer tijd om te paardrijden omdat ze haar baan als 
rayonmanager bij een schoonmaakbedrijf inmiddels heeft beëindigd. Ze hoopt in 
de toekomst weer een uitdagende en leuke parttime baan te krijgen. Michel zijn 
hobby is fietsen. Zowel op racefiets als op de mountainbike. Het fietsen is onder 
andere een uitlaatklep voor zijn werkzaamheden als eigenaar van een 
administratiekantoor in Appingedam.  
De reden om van de stad Groningen naar Ees te verhuizen is om meer rust te 
vinden in het drukke bestaan. Michel gaat vanaf dit jaar proberen om een dag 
minder te werken en een dag thuis te werken zodat we kunnen genieten van het 
leven in en om Ees. We hebben samen 6 kinderen en 7 kleinkinderen en willen 
hen ook meer tijd met hen doorbrengen in Ees. We hebben in augustus op een 
buurt-barbecue kennis gemaakt met de buren van de Dorpsstraat en zijn hier 
leuk ontvangen. Ook hebben we een goede band opgebouwd met buren Harry, 
Monique en Aimee. Aukje is gevraagd door buurvrouw Grietje voor de 
vrouwenavond wat haar goed bevallen is en waar ze regelmatig aan zal 
deelnemen. 
Wij hopen veel mensen te leren kennen in Ees en voelen ons goed thuis in de 
dorpsgemeenschap.  
Groetjes, Aukje en Michel 
 
 
 
 

 Even Voorstellen                                                       
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Opgericht 10 december 1980   
 

                                                                                              

 
                                                                         

Datum nader te bepalen: zie website www.mandieligneis.nl 
Jaarlijkse algemene ledenvergadering van de vereniging Dorpsbelangen Ees en Eesergroen. 
  

Bij de Eeserhof, Ees, aanvang: 20.00 uur. 
 Agenda 

1. Opening + agenda. 

2. Verslag jaarvergadering 2019. 
Gepubliceerd in ’t Mandielig Neis. 

3. Ingekomen stukken.  

4. Mededelingen. 

5. Jaarverslag secretaris. 
 Gepubliceerd in ’t Mandielig Neis. 

6. Jaarverslag penningmeester en begroting. 

7. Verslag kascontrolecommissie. 

8. Verkiezing lid kascontrolecommissie. 
           Sander Wubs (aftredend 2020) 
           Anton Zwart (aftredend 2021) 
           Reservelid Piet Doek (aftredend 2022) 
           Nieuw reserve lid :  . . . . . .  

9. Bestuursverkiezing:  
            Aftredend en herkiesbaar is Anja Kok. 

      Tussentijds afgetreden Mark Wanders 
            Voorstel als nieuw bestuurslid: Karin Bolhuis 
 

 Kandidaten kunnen zich aanmelden tot de aanvang van de vergadering. 

10. Nagekomen agendapunten 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting vergadering. Ca  21.00 uur 

  VERENIGING  

 DORPSBELANGEN 

Ees / Eesergroen 
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Na de vergadering geeft Wethouder Niek Wind een 
                 toelichting over de Dorpsbudgetten. 

      ( toegang voor alle inwoners van Ees en Eesergroen) 
 
     Hapje en een Drankje 

 

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

   

                                                                                        

Secretarieel jaarverslag  2019/ 2020 

 1 Algemeen 
Het bestuur heeft in de afgelopen periode 11 keer 
vergaderd. 
Het bestuursleden zijn Harry Koning(voorzitter), Anja 
Kok, (penningmeester), Dinandus Brouwer (vicevoorzitter), Hilde Holstege, 
Martin Abrahams(secretaris), Lydia Smegen, Peter Metten, Ed Nieuwerf 
(Mandielig Neis) en Mark Wanders, die tussentijds is afgetreden vanwege 
vertrek uit Ees. 

 2 Leden. 
In de afgelopen periode zijn in Ees en Eesergroen enige woningen van bewoner 
gewisseld. 
Door actief de nieuwe inwoners te benaderen heeft dat er eveneens toe geleid 
dat het ledenaantal van Dorpsbelangen gestaag is toegenomen. 

 3 Mandielig Neis 
Het Mandielig Neis is in 2019 6x verschenen en 2x tot dusver in 2020. 
Het januarinummer is huis aan huis verspreid. De overige uitgaven worden 
alleen bij de leden van Dorpsbelangen bezorgd. 
De redactie is in handen van Ed en Willie Nieuwerf. Zij hebben het blad steeds 
weer met interessante artikelen en informatie voor de dorpen redactioneel 
weten te vullen. 
Zo’n 18 adverteerders maken het blad financieel mogelijk. 
Op de website MandieligNeis.nl zijn de vier voorgaande uitgaven van het blad in 
kleur in te zien. 
Op website wordt ook andere informatie vermeld, welke de dorpen aangaan. 

 4 AED 
De AED’s in Eesergroen en Ees zijn weer gecontroleerd . Via een alarmsysteem 
zijn ca. 30 vrijwillige burgerhulpverleners inzetbaar om in voorkomende gevallen 
bijstand te verlenen. Om ook in donker de AED’s goed te bereiken zijn deze van  

Bestuursvergaderingen 
2019 
15 april 
20 mei 
17 juni 
  8 juli 
16 september 
28 oktober 
18 november 
16 december 
 
2020 
20 januari 
24 februari 
23 maart  
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een verlichting met sensor voorzien.  Op een viertal avonden in oktober zijn 
basis- en herhalingscursussen gehouden voor de (nieuwe) vrijwilligers. 

 5 Buurtpreventie app in Eesergroen en Ees 
Voor de dorpen Eesergroen en Ees is afzonderlijk een Buurtpreventie App actief. 
Het is gebleken dat het meldingssysteem goed voldoet om ons alert te houden 
op afwijkende situaties in onze woonomgeving. 
Bij de invalswegen van beide dorpen hangen aankondigingsbordjes 
“Buurtpreventie”. 

 6 Evenementen 
In het voorbije jaar zijn weer diverse evenementen gehouden voor de leden van 
Dorpsbelangen. 

Opschoondag Ees en Eesergroen 6 april. 
Met 16 vrijwilligers zijn onze dorpen vrijgemaakt van totaal 140 kilo zwerfvuil. 
Aanvang 9.00 uur bij Eeserhof met koffie en na de werkzaamheden soep met 
brood (goed verzorgd). 

Paasvuur ( 21 april 2019)  
Voor het Paasvuur konden we éénmalig gebruik maken van dezelfde plek als 
voorgaand jaar. Deze grond is nu in handen van de Provincie. Vanwege het 
droge weer heeft de brandweer voordat het vuur werd ontstoken het terrein 
rondom de Paasbult natgespoten. Het Paasvuur voor Ees en Eesergroen was 
wederom geslaagd. 

Sport en spelmiddag voor de jeugd (26 mei) 
Voor de jeugd van 4 tot 16 jaar was er zondag 26 mei een sportieve middag met 
klimmen en zwemmen bij het Outdoor Centrum Kuierpadtien. 33 kinderen 
hebben genoten van een zeer geslaagde middag. 

Fietstocht (7 juli) 
Met een aantrekkelijke en gevarieerde route richting Odoorn kon de jaarlijkse 
fietstocht weer bijdragen aan gezellige ontmoeting en praatje met de 
dorpsgenoten. Halverwege vonden de 22 deelnemers een rustpunt bij 
’Oringenmarke. 

Stratengolftoernooi ( 1 september) 
Voor de zevende maal  hebben de straten en buurten in Ees en Eesergroen het 
weer tegen elkaar opgenomen in een Texasscramble golftoernooi. 7 teams 
deden op 9 holes hun best om de golfbal met zo weinig mogelijk slagen in de put 
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te doen verdwijnen. Na een shoot-out kon de Exloërweg zich dit jaar de beste 
noemen. 

Oogstfeest (5 oktober) 
De binnenplaats van de fam. Smegen  was weer sfeervol omgebouwd voor het 
gezellige Oogstfeest van Dorpsbelangen. Braadworst en Hamburgers op de 
barbecue en een drankje aan de bar vonden gretig hun weg. 

Bowling (17 november) 
Met een zeer grote opkomst werd voor de vijfde keer gebowld op Hunzedal . 
Een zeer geslaagde en gezellige sportieve bezigheid voor jong en oud. 

Kerstbomen 
Kerstbomen met verlichting zijn weer geplaatst op de Brinkjes van Ees en 
Eesergroen. 
De familie Addink en Smegen hebben het mogelijk gemaakt dat verlichting in de 
kerstbomen weer kon branden. 

Nieuwjaarsbijeenkomst ( 4  januari 2019) 
De Nieuwjaarsbijeenkomst was deze keer in Ees op het Brinkje. Een goede 
gelegenheid voor de dorpsgenoten om onder het genot van een hapje en een 
drankje elkaar de nieuwtjes uit te wisselen en voor het komende jaar het beste 
te wensen. 

Damesavond 
Op iedere laatste donderdag van de maand is er de Damesavond voor de dames 
uit Ees en Eesergroen.  Deze contactavond verheugd zich steeds op een goede 
opkomst en is een uitstekende gelegenheid om ook diegene te ontmoeten die 
niet direct je naaste buren zijn. Goed voor de bevordering van het onderlinge 
contact en interesse wat de ander bezighoud.  

 7 Eikenprocessierups 
Het wonen in de mooie natuur rondom Ees en Eesergroen is ook door anderen 
ontdekt. 
Is al bekent dat wij alert moeten zijn voor teken op onze huid, nu zijn het de 
brandharen van de eikenprocessierups die ons bezighouden. Onlangs heeft de 
Gemeente een aantal nestkastjes voor mezen beschikbaar gesteld. Een vijftal 
vrijwilligers hebben deze kastjes opgehangen om de mezen te verleiden hierin te 
gaan broedend en zich goed te doen aan de rupsen. 

 8 Overleggen 
Het bestuur van Dorpsbelangen heeft met enige regelmaat deelgenomen aan 
externe belangengroepen of overleggen.  
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Dat zijn o.a.: 
Gemeente: onderhoud met wethouder Niek Wind, informatiebijeenkomsten 
over dorpsbudgetten voor de Dorpen en een informatieavond over de 
straatverlichting in het buitengebied. 
Bezoek van een delegatie van de gemeente aan Eesergroen en Ees. 
Dorpenoverleg Eeserveen, Westdorp, Eesergroen en Ellertshaar.  
Brede overleggroep Kleine dorpen in Drenthe(BoKD).  
 
 
Maart 2020, 
De secretaris 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    
 
 
 
Verslag jaarvergadering 2018-2019 
8 april 2019, 20.00 uur bij Lucy’s Inn te 
Eesergroen. 
 

 
1.  Opening: 

Harry Koning opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen 
welkom.  
Aanwezig zijn 23 leden. 
Toegevoegd agendapunt 10; 

Presentatie n.a.v. Mammoet door Anton Zwart(Eeserhof) en Ruud 
Haak(Ecotours) 

 
2.  Verslag Jaarvergadering 2017/2018: 

Inhoudelijk geen opmerkingen. Akkoord 
 

3.  Ingekomen stukken:  
Voor deze vergadering zijn geen ingekomen stukken ontvangen. 

 
Aanwezig bestuur 
 
Harry Koning (voorzitter) 
Martin Abrahams (secretaris) 
Peter Metten 
Lydia Smegen 
Dinandus Brouwer  
Mark Wanders 
Anja Kok 
(Penningmeester) 
 
Afwezig met kennisgeving 
Hilde Holstege 
Ed Nieuwerf 

 

  VERENIGING  

 DORPSBELANGEN 

Ees / Eesergroen 
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4.  Mededelingen: 

1. Harry feliciteert Piet Doek met de eerste prijs bij de 
kennisquiz “Looste Drent” van RTV Drenthe. Harry overhandigt Piet 
een kleine attentie als “meest loze Drent”.  
2. Willy Weerman meldt dat het RTV programma “Strunen” met 
Harm Diekstra woensdagmiddag 15 april een rondje door Ees 
maakt. Willy begeleid dit rondje en noteert de mogelijke te 
vermelden wetenswaardigheden over Ees. 

    
5.  Jaarverslag secretaris: 

Het jaarverslag 2017/18 van de secretaris is in het Mandielig Neis 
gepubliceerd en op de vergadering is het verslag beknopt toegelicht. 

 
6.  Jaarverslag penningmeester en begroting 2018 

Het overzicht van de financiën over 2018 en de begroting voor 2019 
worden aan de aanwezigen uitgedeeld. Mondeling doet de 
penningmeester verslag. 
In het algemeen staat de Vereniging Dorpsbelangen Ees en Eesergroen 
er financieel goed voor en laat de begroting voor 2019 een gezond 
beeld zien van de te verwachten inkomsten en uitgaven. 
Van de aanwezigen waren geen op- of aanmerkingen, waarna deze 
stukken zijn goedgekeurd. 
 

7.  Verslag kascommissie: 
De kascontrolecommissie, Hendrik IJlenhave en Sander Wubs, hebben 
de financiën gecontroleerd en een deugdelijke administratie 
aangetroffen.  
Daarom stelt de kascontrolecommissie, bij monde van Hendrik 
IJlenhave, de vergadering voor het bestuur décharge te verlenen voor 
het financiële beleid. 
De vergadering is akkoord. 
 

8.  Verkiezing kascommissie:  
De kascontrolecommissie wordt nu gevormd door: 
 Sander Wubs, aftredend in 2020, en Anton Zwart, aftredend in 

2021, 
Als nieuw reserve lid is Piet Doek gekozen. Aftredend in 2022 
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9.  Bestuursverkiezing: 
Hans May is tussentijds afgetreden. 

Harry bedankt Hans voor zijn inzet en in het bijzonder voor de wijze 
hoe hij Het Mandielig Neis heeft vormgegeven. 
Tussentijds is aangetreden is Ed Nieuwerf. Hij is tegelijkertijd 
toegetreden tot de redactie van het Mandielig Neis 
Aftredend en herkiesbaar zijn: 

   Harry koning en Hilde Holstege. 
    Nieuwe kandidaten zijn niet aangedragen.  
    De vergadering is akkoord met het nieuwe bestuurslid en de        
herverkiezing van de genoemde bestuursleden. 

 
10.  Nagekomen agendapunt. 
Presentatie door Anton Zwart(Eeserhof) en Ruud Haak (Ecotours) 

Eeserhof en Ecotours willen een rol spelen in activiteiten rond 
het openlucht theaterspektakel “Mammoet” 
Eerst geeft Ruud haak een presentatie van zijn bedrijf 
Ecotours. 
Ecotours geeft diverse excursies met elektrische 
terreinwagentjes door het natuurgebied van Staatsbosbeheer 
tussen Exloo en Ees. Deze excursies worden beleid door 
vrijwilligers. 
Eeserhof en Ecotours willen samen inspelen op het project 
“Mammoet”. 
Met name door vervoer van en naar het theater op her 
Buinerveld en excursies. 
Voor het vervoer vanaf Eeserhof en naar het Buinerveld zijn 
vrijwillige chauffeurs nodig. Doel is dat de vergoeding voor 
deze vrijwilligers naar de deelnemende verenigingen gaat. 
 

 
11.  Rondvraag 

In de rondvraag was een vraag over de houtkap het storten van geel 
zand. 

Omdat dit een aangelegenheid van Staatsbosbeheer kon hierop 
geen antwoord worden gegeven. 
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In de Borgerderstraat worden de fietsoversteken overwoekerd door 
onkruid. 
Het bestuur heeft in overleggen met het gemeentebestuur met 
regelmaat de verkeersveiligheid door Ees onder de aandacht 
gebracht. Onder andere de onveilige situatie bij de wegversmalling 
nabij Eeserhof. 
Vraag; waarom Dorpsbelangen niet deelneemt aan het project     

bruggetje.  
Dit project is financieel te omvangrijk voor het bestuur van 
Dorpsbelangen om mede verantwoording te dragen. Omdat ook de 
verantwoordelijkheid in de toekomst onduidelijk is heeft het 
bestuur afgezien van deelname. 
Een ieder is vrij om zelf te beslissen om aan dit project mee te 
werken. 

 
13.  Sluiting: 

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 
ongeveer 21.45 uur de vergadering. 
 
 
Na afloop was nog de gelegenheid voor een drankje aan de bar. 
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Toen mijn vrouw Louky Schöne en ik half juli vorig 
jaar in Eesergroen aankwamen vielen ons de vele 
rood-witte linten in de omgeving op die 
waarschuwden voor de eikenprocessierups. 
Opvallend was ook dat er in Eeserveen relatief 
véél minder linten hingen. Wat bleek: het wemelt 
daar van de nestkastjes op de eiken langs de weg. 
Plaatselijk Belang Eeserveen heeft in het kader 
van een gemeentelijk project maar liefst 55 
nestkastjes opgehangen. 
Toen in het Mandielig Neis in het najaar een 
oproep kwam voor vrijwilligers die in Ees en 
Eesergroen kastjes voor koolmezen wilden 
ophangen en verzorgen, gaven wij ons direct op. 
Drie vliegen in een klap: iets doen tegen de plaag, 
steun aan de plaatselijke bewonersvereniging en 
sociale contacten in onze nieuwe woonomgeving. 
Wij hebben in februari en maart met een groep van zes vrijwilligers in Ees en 
Eesergroen zo’n 45 kastjes opgehangen. Deels bekostigd door de gemeente en 
deels door Dorpsbelangen. 
Nut van de nestkastjes 
Na het uitkomen van de eitjes, in april, worden de rupsen gegeten door vogels, 
vooral door koolmezen. Hoe meer er opgegeten worden, hoe minder de overlast 
door de brandharen van de rupsen die vanaf half mei vrij kunnen komen.  
 
Cor Goudriaan, 
Eesergroen.   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Nestkastjes in Ees en Eesergroen                      door: Cor Goudriaan 
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In principe op onderstaande data maar natuurlijk onder voorbehoud    en 
gezond verstand                                     
                 
Donderdag       30 april         2020            
          “               28  mei         2020 
           ,,              25  juni         2020 
 
Tot ziens… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
De organisatie rond de collecteweek voor de Hartstichting heeft vanwege het 
corona-virus besloten 
de collecte in april voorlopig op te schorten. Wanneer de collecte wèl zal 
worden gehouden is nog niet bekend. 
  
Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik om aan te geven dat ik – na 10 
jaar – stop met de coördinatie van de collecte in Ees, Eesergroen en Eeserveen. 
Hierbij doe ik dan ook een oproep voor een nieuwe coördinator. Je kunt je bij 
mij opgeven. 
  
Hilje Zabel 
Ees 
telefoon: 0599 - 234658       

  

 Vrouwen avond in de Eeserhof  
                                              

 Opschorten collecte Hartstichting 
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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: 
 
 

25 April   Frank Brouwer en Harry Martens.  
23 Mei     H IJlenhave   en Julian Addink.  
27 Juni    Auke Bransma  en Peter Mulder. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 

Misschien van gehoord maar DWCPrint bv geeft gratis posters uit waarmee je 
kan aangeven of je hulp nodig hebt of kan helpen. 

Deze zijn aan te vragen via onderstaande website 

Website: www.samensterktegencorona.nl 
E-mail: info@samensterktegencorona.nl 

Als U een mail stuurt naar redactie@mandieligneis.nl 
kunnen wij U een PDF bestand op A3 formaat sturen om 
zelf af te drukken. 
 

   Oud papier                                                                   Hendrik IJlenhave                     

S SamenSterkTegenCorona 
 

http://www.samensterktegencorona.nl/
mailto:info@samensterktegencorona.nl
mailto:redactie@mandieligneis.nl
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 Woensdag 19-02-2020, Ees. 
 
Op 19 februari jl. heeft er zich aan de Odoornerstraat een aanrijding tussen 2 
voertuigen voorgedaan. Rond de klok van 10 uur kwamen 2 automobilisten uit 
Ees richting Exloo gereden over de Odoornerstraat. Een van de bestuurders, een 
vakantieganger op het Land van Bartje, realiseerde zich verkeerd te zijn gereden 
en probeerde een oprit op te draaien om te keren. De achteropkomende auto, 
bestuurd door een inwoonster van Exloo, heeft hierbij waarschijnlijk het afslaan 
anders beoordeelt en geprobeerd de afslaande auto in te halen.  
 
Dit resulteerde in een aanrijding waarbij beide voertuigen zwaar beschadigd 
raakten. De auto van de inwoonster van Exloo raakt door de klap dusdanig uit 
koers dat deze via de brievenbus door de heg van een woning aan de 
Odoornerstraat schoot en in de voortuin tot stilstand kwam. Zowel de 
vakantieganger als de inwoonster van Exloo kwamen er met schrik en enkele 
blauwe plekken vanaf. Onder toezicht van de gealarmeerde politie is de schade 
opgenomen en vastgelegd. Beide voertuigen raakten dusdanig zwaar beschadigd 
dat deze door de berger afgesleept dienden te worden. De betrokken 
bestuurders zijn door de politie naar hun vakantieadres resp. woonadres 
gebracht.”   
 

 
 
 
 
 

    Onverwacht bezoek                                                 Door Ben Jan Kuper 
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75 jaar Bevrijding dinsdag 5 mei 2020. 

Programma onder voorbehoud 

In verband met het Coronavirus en alle maatregelen die zijn genomen, is er een 

aangepast feestprogramma, met de mogelijkheid dat de activiteiten worden 

afgelast. 

Men kan zich opgeven voor: 

* de fietstocht : start 13.30 uur, startpunt in beraad 

   Deze zal ons leiden langs markante punten van de periode 1940-1945 

   (omgeving Borger-Odoorn)                                                 

    

*   het Buffet: 17.30 .(onder voorbehoud) Dit buffet wordt u aangeboden door 

      de vereniging Dorpsbelangen    

      in hotelrestaurant de Eeserhof in Ees. 

      

Wij hopen dat veel mensen de vlag zullen laten wapperen op 5 mei. 

U kunt zich opgeven voor diverse  activiteiten via 

anjakokbalstra@hotmail.com 

Het is voor de communicatie belangrijk dat u zich opgeeft per mail, zodat de  

organisatie de wijziging en/of afzegging per mail door kan geven. 

U kunt de informatie ook vinden op de website : www.mandieligneis.nl 

 

De Pubquiz gaat helaas niet door ! 

 

Tot ziens, namens de vereniging Dorpsbelangen: Anja Kok 

    5 Mei                                                                                  Door: Anja Kok 
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 Stand klaverjassen na 11 avonden ; Periode  2019 / 2020   

Naam || Datum 
18/okt 1/nov 29/nov 13/dec 27/dec 10/jan 24/jan 07/feb 21/feb 06/mrt 

 
totaal 

Pits 

Els v/d Zwet 6206 7039 6861 6213 5767 6145 6572 7307 6132 6234 64476 25 

Leo van Hezik 5983 6090 6784 5817 6183 6321 6539 5490 6021 6141 61369 6 

Kees Meereboer 6193 5598 6418 7249 6697 5151 5417 5210 6061 6183 60177 13 

Kini Kokenberg   6938 6120 6210 6498 5586 6539 6320 6045 5968 56224 10 

Jan Bruins 5888 6653 6460 4194 5647 6017 6437 5255   6530 53081 11 

Richard Venema   6190 6759 5343 6140   7660 6732 6708 6309 51841 16 

Jan van der Goot     5906 5468 5530 6688 6030 6661 5709 5853 47845 8 

Janny Ettema     6906 5793 6218 5185 5989 5887 5135 6132 47245 10 

Miranda Gerrits 5782   5574 6478 5612   6548   6235 6141 42370 11 

Marloes Bruins 5688 5915     6478 5959 6023 6970     37033 11 

Martin 
Abrahams 

5989   5029 6093 5877 7063   6370     36421 4 

Martje 
Abrahams 

6218   7123 5656 6397 5486   5309     36189 11 

Ed Nieuwerf 5970   5325 
5934 

6835 6515         30579 6 

Sijbrand Bos       
  

      6477 6874 6083 19434   

Henk Ylenhave 5379         6113         11492 1 

                      0 4 

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

 

 

Stand van het jokeren na 11 avonden ; Periode 2019 / 2020. 

Naam || Datum 
18/okt 1/nov 29/nov 13/dec 27/dec 10/jan 24/jan 07/feb 21/feb 06/mrt 

 
totaal 

Miranda Gerrits                   507 507 

Kini Kokenberg             745       745 

Therese D'hove             647 672 324 446 2089 

Wil Nieuwerf 351 339 339 311 662 234         2236 

Leo van Hezik 238       557   528   470 803 2596 

Ko Huizing           552 611 651 432 743 2989 

Fenna Ylenhave 566 778 778 660 346 251 427 672     4478 

Henk Ylenhave 574 558 558 643 418 488 537 672   669 5117 

Aly Polling 725 577 577 439 592 743 745 694 242 523 5857 

Jans Huizing 515 624 624 760 550 370 936 649 619 379 6026 
 

    

    Kaartstand  
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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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Daltonschool opent de deuren! 
 
Ouders, buren, vrienden en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom op 
woensdag 17 Juni van 13.00 tot 16.00 u aan de Schoolstraat 4 in Ees. De 
Daltonschool opent die dag haar deuren. 
Dit jaar bestaat het Daltononderwijs 30 jaar. Reden om hier op een feestelijke 
manier bij stil te staan. 
Daltononderwijs is een onderwijs soort waarbij de nadruk ligt op keuzevrijheid 
van de leerling, samenwerken met andere leerlingen en de ontwikkeling van 
zelfstandigheid. Er wordt met de kinderen en leerkrachten gereflecteerd op hun 
gedrag, de werkhouding, de inhoud van de leerstof en het hele proces daarvan.  
Daarnaast is er dit jaar hard gewerkt om het schoolplein te vergroenen en 
uitdagender te maken zodat de kinderen lekker buiten kunnen spelen. Er is er 
bijvoorbeeld een pannakooi gerealiseerd,  zijn klimtouwen opgehangen, 
fruitbomen geplant en natuurlijke paden aangelegd. Ook is er een snoep- en 
soeptuin om zelf iets lekkers en gezonds mee te koken.  
Het plein wordt deze dag officieel geopend door burgemeester Jan Seton.  
Om het plein helemaal af te kunnen maken en de puntjes op de i te zetten 
wordt en een fancy fair georganiseerd. Ondernemers uit de buurt staan met 
kraampjes op het schoolplein en er worden prachtige prijzen verloot. Hierbij 
kunt u denken aan vrijkaartjes voor het zwembad, museum, attractie- en 
klimpark. Ooit willen overnachten in een boomhut? Ook hiervoor zijn 
kortingskaarten te winnen.  
De kinderen hebben zelf ook een eigen kraam met producten en voor de jonge 
kinderen zijn er leuke spelletjes te doen.  
Alsof dit nog niet genoeg is, kunt u genieten van de vermakelijke show “Ees’ got 
talent” en brandt er een heuse strijd los in “Heel Dalton Bakt”. 
Graag tot 17 juni! 

   

  

  

  

  

  
 
     

Daltonschool Ees      
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Kleurplaat voor de kleintjes 
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Vervolg (3)  uit de OUDE DOOS van de vereniging Dorpsbelangen ….. 
 
Welk nieuws lazen we vanaf de jaren 1985  in het krantje wat betreft de 
vereniging Dorpsbelangen en al de andere verenigingen en belevenissen 
van onze dorpelingen in Ees/Eesergroen: 
In 1985 zaten er nog 24 leerlingen op de lagere school, hiervan 1  leerling 
in  de eerste klas. De oudste inwoner de heer Sanders 90 jaar oud was. 
De rederijkerskamer Ees voor het eerst meedoet aan de toneelwedstrijd 
van het Drents Amateur Toneel en daar een vierde plaats behaald met 
“Tinus de treiterkop” en 2 spelers een persoonlijke prijs behaalde. Het 
bestuur van EEC maakt zich zorgen over het aantal spelers van de 
vereniging, het wordt problematisch met 3 senioren elftallen te kunnen 
gaan spelen, hopelijk komt er via advertenties aanvullingen van spelers. 
Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Borger 
heeft ingestemd dat het sportpak van EEC in het vervolg De Dillen mag 
gaan dragen. 
De wijzigingsplannen ten aanzien van de Rijksweg 34, waren in dat jaar: 

1. een aansluiting aan de Schaapstreek, gecombineerd met een                                                   

fiets-)tunnel in de Schoolstraat.  

2. een aansluiting ten noorden van het dorp, nabij café Kinds, al dan 

niet met eventuele )fiets-) tunnel in de Schoolstraat 

3. een alternatief plan gelegen  centraal in het dorp, welk plan 

uitvoerig in het  krantje uiteengezet is. 

Tijdens een openbare voorlichting in het café Kinds  was reeds duidelijk 
geworden dat punt 1 en 2 bij zeer veel mensen op onoverkomelijke 
bezwaren stuitte,  want bij die punten zou de bus niet meer door de 
Odoornerstraat en/of dorp komen. Tijdens de bejaardensoos was het een 
gesprek van de dag, er waren 4 lammetjes van 1 schaap geboren hoe 
kreeg dat beest het voor elkaar, vooral het probleem met de “tetten”, 
volgens de schrijver Jan de Vries werd dat probleem alsmede hoeveel 
geboorte-borrels je dan moest nemen gezamenlijk opgelost. Robert 
Kinds en Henk Hoving gingen de uitdaging aan om niet met de fiets naar 
school in Emmen te gaan, maar lopend, zij vertrokken s’morgens om 
05.00 en na 3 uur lopen kwamen zij op de plaats van de bestemming aan, 

UIT DE OUDE DOOS  van Ees en Eesergroen 1980-2020 
 



 

___________________________________________________________________________ 
’t Mandielig Neis   April-mei                                                                                                                                        2020 40 jaar Dorpsbelangen 
 2020 
 
   

  25 
 

de terugweg duurde wat langer, zij hadden onderweg wat oponthoud, zij 
werden staand gehouden,  ontvingen bloemen en werden geïnterviewd 
en er werden foto’s gemaakt door een plaatselijke krant. Een leuk 
initiatief vanuit de bibliotheek  Mandielig Hoes, tijdschriftenruil, vooral 
vakbladen, Panorama, Libelle en Margriet. Aan de vv EEC is door het 
Gemeentebestuur een drank- en horecavergunning verleend voor de 
uitoefening van een café-bedrijf in de kantine op het sportpark.. 
De volleybalvereniging vv. EES speelt haar eerste competitiewedstrijd 
mee  in de vollyebalbond NEVOBO na jaren recreatief te hebben 
gespeeld. Hun thuiswedstrijden  werden gespeeld in de sportzaal achter 
de MAVO in Borger. In het Mandielig Hoes kon je de cursus: Als je er 
alleen voor komt te staan, hoe verder? en de cursus 
tuinonderhoud/snoeien volgen.  
Een oproepje om in de maand oktober wat meer met de bus te gaan, er 
zijn dan passagierstellingen die beslissend zijn voor het 
openbaarvervoer, hoe meer passagiers, hoe groter het 
voorzieningsniveau. 
 
In het café Ees zaten ze ook niet stil en organiseerde Jans en Efie 
verschillende evenementen, o.a. Radio Noord Live, wat vanuit het café 
een live-uitzending verzorgde met daarin verschillende inwoners aan het 
woord. In de zomermaand kon je vergapen aan vele antieke motoren die 
vanuit Ees door de Drentse dreven dartelen. Elke week kon men gaan 
dansen, een wielerronde van Borger met daarop aansluitend de nacht 
van Borger en Ees door in die nacht alle café’s te bezoeken kon je als 
volhouders een leuk aandenken verdienen en niet te vergeten de kermis 
+ volksspelen met o.a. een trekkerbehendigheidswedstrijd.  
Met een door de Hr. Warringa uit Borger aangeboden wedstrijdbal heeft 
het team EEC-2 de voetbal wedstrijd gewonnen met 7-1. Niet alleen de 
voetbal kreeg een gedoneerde bal, maar ook het volleybalteam. De 
gemeente heeft besloten dat er een toegangspad op het sportcomplex 
kan worden aangelegd, de aanleg van een ballenvanger zal  nader 
worden bekeken. 
In Eesergroen was onder grote belangstelling café-petitrestaurant de 
“Blauwe Reiger” van Jan en Lina Sibering geopend, met ruimte voor 
vergaderingen, verenigingsactiviteiten zoals biljard en klaverjasclubs. 
Weet u nog, dat de jaarmarkt die door de vereniging Dorpsbelangen zou 
worden georganiseerd is afgelast vanwege de ongunstige datum en voor 
de talentenjacht heeft ook zich nog niemand gemeld. 
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180 kinderen van de scholen uit de gemeente Borger hadden meegedaan 
aan de sponsorloop die door de Novib groep: “Wel Alle Mensen”, was 
georganiseerd, sommige kinderen liepen 3 km, maar de meeste toch wel 
7 km en een enkeling wel 11 km dat bracht maar liefst 7.500 gulden aan 
geld op voor de mensen op de Kaap Verdische eilanden. Onder het 
toeziend oog van een groot aantal toeschouwers behaalde EEC-1 een 
plaats in de 1ste klasse van de KNVB afd. Drenthe en werd door 
“Creatief”b.v. te Groningen, eigenaar van “Land van Bartje”15 nieuwe 
trainingspakken aangeboden. 
Aan de vereniging Dorpsbelangen is de beurt gegeven om voor de 1ste 
keer een touwtrekwedstrijd te organiseren. Uit verschillende dorpen 
hebben zich reeds teams aangemeld, omdat touwtrekken geen lichte tak 
van sport, is het gewenst om eerst met de huisarts te overleggen of 
deelname geen problemen oplevert.  
De touwtrekwedstrijd was een succes, er werd door de volgende dorpen 
getrokken, Drouwenerveen, Buinen, Eeserveen, Drouwenermond en Ees-
Eesergroen. Met een damesteam uit Ees en Buinen, waarvan de dames 
van Ees op de 1ste plaats eindigden. De heren van Ees een 3de plaats. 
Wilde je nog meer iets aan voetbeweging doen, in het café konden 
gehuwden en paren zich opgeven om danslessen te gaan nemen. 
De opbrengst van de oktobermaand-Drentemaand door de commissie 
Vrouwenraad Ees heeft in Ees- Eesergroen 1085,= gulden opgebracht en 
de collecte voor de nierstichting bracht 172,95 gulden op. 
 
Het bedrijf van J. Zinger dat reeds 22 jaar in Ees gevestigd was, gaat 
verhuizen naar de Roldestraat in Borger en iedereen kon een kijkje gaan 
nemen tijdens het open huis. Vanwege dit feit moet het bestuur van 
Dorpsbelangen op zoek naar een nieuwe voorzitter, de hamer van de 
voorzitter gaat naar de R. Ijlenhave die zich bereid heeft verklaard die 
taak op zich te nemen. I.v.m. het niet herkiesbaar zijn van Mevr. A. 
Wouda,  is haar plaats overgenomen door Mevr. E. v.d. Valle uit 
Eesergroen. Het bestuur bestond toen uit de heer R. Ijlenhave als 
voorzitter, secr. Chr. Venema, penn. Mevr. E. v.d. Valle, v.voorz de heer H. 
Wubs Gzn en bestuursleden H. Martens, E. Ottens, S. Ubbels, de dames L. 
Padding en Z. Smegen. 
Een bijzondere mededeling stond te lezen in het krantje van januari 1987, 
dat in 1986 een stelletje religieuzen in Eesergroen waren komen wonen 
en zij van de gelegenheid gebruik wilde maken om nader kennis met 
belangstellenden te maken en zich voor te stellen en iets te vertellen 
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over het project wat zij wilden gaan opstarten, nu bekend onder de 
stichting Jabbok, was getekend namens de leefgroep Wim Versteeg. 
I.v.m het 20jarig bestaan van de voetbalvereniging is het clublied 
tevoorschijn gehaald. Wie zingt mee: Op de Hondsrug ligt een plaatsje 
klein, maar de mensen mogen er toch wel zijn, het bruist er zondag’s van 
geweld als de jongen komen op het veld, 
Ja EEC ja EEC, brult het legioen voor de voetbalkampioen, 
Ja EEC ja EEC, geen club van een miljoen voor ons de kampioen, 
Ze gaan er met z’n allen tegenaan, ze zullen hun mannetje toch heus wel 
staan,  
Ja EEC ja EEC voor ons de kampioen, 
Daar gaan ze helemaal vol vuur en vlam, de verdediging staat zo vast als 
een dam, daar gaan ze in de aanval; hij zit erin, de mensen; ‘tis naar hun 
zin; 
En het zijn ook jongens van de gein, een glaasje bier dat vinden ze heus 
wel fijn, ook de vrouwen die gaan natuurlijk mee naar ons gezellig 
clubcafé. 
 
Het schoolfeest is weer in gang gezet en  in 1986 heeft het schoolbestuur 
de vereniging Dorpsbelangen de vraag voorgelegd, om samen met 
school dit feest elke 5 jaar  te organiseren, zodat het een school en 
dorpsfeest gaat worden. In de statuten van de vereniging van 
dorpsbelangen staat o.a. dat de vereniging zich den doel stelt het 
behartigen van de belangen van de inwoners van Ees en Eesergroen in 
de ruimste zin van het woord om de leefbaarheid te vergroten en los van 
de andere activiteiten van de vereniging, past zo’n feest  bij deze 
doelstellingen. De school is opgericht in 1922 en waarschijnlijk was in 
1947 het eerste schoolfeest na de oorlog, de praalwagens werden toen 
nog door paarden getrokken. 
12 tuinen met of zonder verlichting zijn te bewonderen, de optocht van de 
27 versierde wagens zal worden voorafgaan door het opstijgen van een 
hete luchtballon, behorende tot een der grootste van Nederland. Op 
zaterdag de kinderspelen, beginnend met een ontbijt in de tent begeleid 
door Tjip de Clown. Voor de volwassenen op vrijdagavond een optreden 
van Ellen en de Moodmakers en zaterdag het cabaret en 
revuegezelschap van Prikkebeen en het orkest van Freddy Thollebeek. 
Op zondag de solex sterrit toertocht en live muziek door het duo Accent. 
Een leuk weetje, de intekenlijst heeft toen een record bedrag opgebracht 
van 12.000 gulden, ter illustratie: in 1937 bracht de intekening nog ca 
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165,00 gld op, daar stond wel tegenover dat de kosten van de tent slecht 
17 gld bedroeg en de entree 25 cent was. Voor dat feest werd maar liefst 
265 liter melk ter beschikking gesteld, die tot chocolademelk werd 
verwerkt. In 1947 waren de kosten van de begroting reeds 1335 gld, zodat 
2 gld entree betaald moest worden. Het was in die jaren dat er nog een 
commissie van toezicht op de proviand-kamer werd ingesteld, e.e.a. zal 
ongetwijfeld nog in verband hebben gestaan van de na-oorlogse 
omstandigheden. De prijswinnaar van de praalwagens: Exloerweg met 
poeziëalbum, verder nog de Dorpsstraat/Boerweg, Odoornerstraat, 
Plattelandsvrouwen, Aquimeba’s, Mooi wagen (van de oudere jeugd), 
Fabeltjeskrant (kleintje van school) Sneldienst Ees-Eesergroen en 
MandieligHoes/Buinerweg. 
In de brievenbus werd een enquêteformulier aangetroffen van de 
Gemeente over een leefbaarheidsplan voor de kleine dorpen in de 
gemeente. Het bestuur heeft gemeend, dat uit de enquête niet alle 
wensen en/of problemen in onze gemeenschap naar voren komen, 
daarom heeft het Bestuur besloten een speciale avond te beleggen, 
waarbij een ieder de gelegenheid wordt geboden uitvoerig over het 
Leefbaarheidsplan te praten. 
De motorcross op de circuit achter de 7 heuveltjes was dat jaar er eentje 
van veel regen, voor de vrijwilligers een natte bedoening vol modder en 
drek. Van de ca 110 geparkeerde auto’s moesten er zo’n 75 uit de modder 
getrokken worden, de vrijwilligers die de auto’s eruit moesten duwen 
zaten van top- tot teen onder de bagger. Zo erg zelfs dat ze in hun 
onderbroek achter het stuur naar huis reden, waarvan er eentje zelfs er 
een kwartier in moest blijven zitten, omdat anders de buren zagen dat hij 
bijna in zijn blootje thuiskwam. 
Met de jaarlijkse fietstocht georganiseerd door de plattelandsvrouwen en 
EEC reden weer een 66 tal fietsers mee, die onderweg uitdagende 
spelletjes kregen voorgeschoteld, de winnaar daarvan werd in de kantine 
gehuldigd. Met het door de EEC georganiseerde sponsorloop 
opgebrachte geld werd op het trainersveld de nieuwe lichtinstallatie in 
gebruik genomen. 
 
Jammer voor de jeugd, in de maand oktober werd tijdens de 
bestuursvergadering van Dorpsbelangen besloten na 7 jaar niet verder 
meer met de jeugdvereniging OJEE verder te gaan, er was te weinig 
begeleiding van de jeugd tijdens de te houden evenementen. 
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Ook is er een nieuw bestuurslid uit Eesergroen gevonden om de 
vereniging Dorpsbelangen in aantallen  compleet te  maken: Mevr. G. 
Beijering. Ondanks de opheffing van OJEE zal de talentenjacht gewoon 
doorgaan. De vertoning van de film die gemaakt is tijdens het 
school/volksfeest zal in de Blauwe Reiger in Eesergroen te zien zijn. 
Tijdens de jaarvergadering van de plattelandsvrouwen bleek dat zij een 
goed financieel jaar met veel activiteiten achter de rug hebben en het 
aantal op 50 leden was blijven staan, de contributie hoefde niet verhoogd 
te worden en bleef 25,50 gld (10,21 euro)per half jaar. De collecte  van het  
Anjerfonds gehouden door de muziekvereniging bracht een mooi bedrag 
1.125,45 gulden op, waarvan de helft was bestemd voor de 
verenigingskas. 
Bij modevakschool Haarlem van Mevr. Jager had je in 1988 de 
mogelijkheid om een opleiding te volgen voor “costumière en/of 
coupeuse”, vandaag de dag kan je nog steeds bij haar de fijne kneepjes 
van het naaien leren. De oudste inwoner van Ees een mevrouw van 92 
jaar is. 
De sinds 1975 georganiseerde fietstocht van de voetbalvereniging  EEC 
(Ees-Eesergroen-Combinatie) en de plattelandsvrouwen ging weer van 
start met 53 tal fietsers. Aan de 3de touwtrekwedstrijd werd door Ees niet 
meegedaan en men vreest dat dit gebeuren een aflopende zaak is 
geworden. Dat vereniging Dorpsbelangen niet passief bezig is, blijkt wel 
uit het feit dat zij regelmatig bij de Gemeente op de stoep staan met 
verschillende zaken omtrent de dorpen. Zo is het fietspad aan beide 
zijden van weg gerealiseerd, dit had enig oponthoud wegens het 
aankopen van grond aan weerszijden, ook zijn ze nog steeds bezig met 
woningbouwplannen, ook het monitoren wat betreft de kruising 
Schoolstraat – RW 34 blijft onder scherpe toezicht. Ook de klachten van 
de gereden snelheid door het dorp kaarten zij aan bij de Gemeente. 
Daarnaast is er maandelijks overleg met de contactgroep kleine dorpen, 
allerlei aanvragen van vergunningen bij het Gemeentebestuur zoals het 
paasvuur, carbidschieten. De knapzakroute is tot stand gekomen en is 
verkrijgbaar bij de toeristenburo’s, de knapzakroute Ees is 18 km en er 
zijn mogelijkheden deze route in te korten. 
Er is een tabakswet aangenomen dat er in alle instellingen, diensten en 
bedrijven die door de staat, de openbare lichamen, de provincies en 
gemeenten worden beheerd. Hieronder valt ook de vergaderruimtes in 
het Mandielig Hoes, hiervoor zullen rookverbod bordjes worden 
geplaatst. 
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En daar valt ineens je oog op een nieuw feit, in de editie februari 1989 
begint de aanvang van advertenties o.a. van de firma Weitering uit 
Borger, verf, behang, kantoorartikelen, huishoud, speelgoed en luxe 
cadeau artikelen, uit Ees de firma Koops autogas- inbouw/auto-service 
en First Lady ter Veen uit Borger met een kleding kollektie. Ook het café 
restaurant Ees ging adverteren in het krantje. Naar mate het jaar 
vorderde kwam ook het café restaurant “’t Hunebed” , 
Rijwielspeciaalzaak E. Egberts,  Bakkerij ’t Aole Ambacht, Fa. Zinger met 
gazonmaaiers erbij. Ook het jaar dat juf Mineke 12,5 jaar aan de openbare 
school verbonden was en de naam Dalton naar voren komt,  Helen 
Parkhurst, een Amerikaanse onderwijzeres op een éénmansbasisschool 
van 40 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar in de stad Dalton, zij heeft 
een onderwijsvisie die de leerprincipes van de lagere school al volgt, 
hopen zij het predicaat Dalton onderwijs  te gaan krijgen. De 
toneelvereniging heeft de 1e plaats veroverd met hun toneeluitvoering 
“Nemancipatie”, terwijl zij het jaar daarvoor op de 6de plek waren 
geëindigd.  
Van het Land van Bartje komt het bericht dat het niet de bedoeling is dat 
de bewoners uit Ees/Eesergroen, die vrij toegang hebben tot het 
zwembad, andere kinderen gaan meebrengen, ook geen kinderen van 
school die buiten Ees wonen. Voor hen ligt er een zwemaccommodatie in 
de Gemeente Borger. Ri-Ja laat weten dat zij door verhuizing het 
typewerk voor het krantje niet meer kan doen, Wilma Brouwer gaat haar 
werk voor het krantje voortzetten. 
Als laatste nog wat  nieuws van de vereniging Dorpsbelangen uit die 
jaren. De Oosterkampen is zo goed als volgebouwd, er is nog 1 kavel in 
optie. Tijdens een inspraakavond kwam naar voren dat de Gemeente bij 
ingediende woningplannen de schuld aan de Provincie gaf bij het afwijzen 
van die woningbouwplannen.  Er was op een kaart aangewezen dat er 14 
vrije ruimtes waren om er evt. een woning neer te zetten, maar deze 
kwamen om verschillende redenen niet in aanmerking. Begrijpelijk want 
dan zou Ees zijn huidige karakter verliezen. De onderdoorgang van RW34 
wil nog niet vlotten, direct na de omlegging om Odoorn zou 
Rijkswaterstaat hieraan beginnen, men had dan in de periode Odoorn 
voldoende tijd om de plannen hierbij Ees uit te werken. Volgens 
Burgemeester Keuning is er geld voor uitgetrokken dus dat kan geen 
belemmering zijn of het probleem zou bij de Provincie liggen. Het plan 
van de Gemeente Asielzoekers die op de camping Land van Bartje zou 
worden gehuisvest is van de baan. Los van het feit wat de bevolking 
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ervan vind, is dat het een slechte zaak is om in een kleine gemeenschap 
zonder vooroverleg met dorpsbestuur of bevolking zo’n ingreep toe te 
staan. Dit mag niet en mag in de toekomst ook niet gebeuren.  De 
commissie, die samen met de oudercommissie tot stand was gekomen 
om te gaan onderzoeken of het mogelijk was om tot een 
samenwerkingsschool te komen, waar de kinderen van het christelijke 
onderwijs, als kinderen van de openbaar onderwijs op een en dezelfde 
school onderwijs volgen. De commissie is na maanden onderzoek tot de 
conclusie gekomen, dat haalbaarheid niet te realiseren was.  
Wordt vervolgd: 
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De werkgroep Markering Beekdal Eeser Voorste Diep van Dorpsbelangen Borger 
gaat de stilte- en gedenkplek officieel in gebruik nemen.  
De opening  word uitgesteld tot nader order  
Een mooi moment omdat het 75 jaar geleden is dat Ees en Borger zijn bevrijd. 
 
Dit doen we op de volgende 
manier.  
 
We hebben, in overleg met 
stichting Bevrijding Borger 75  (Alex 
Eding) en Drentse 
Libertytour  (Sjoerd Looijenga), 
gebruik kunnen maken van de 
Liberytour. 
Deze gaat van Westdorp door de 
Schoolstraat, langs de Daltonschool 
in Ees, richting Eeserbrug naar Borger. 
De Libertytour, die bestaat uit plm 80 oude legervoertuigen. De tour stopt dan 
kort bij de stilte- en gedenkplek met de gedenksteen Ees 12-4-1945 (Eeserbrug) 
om daar een openingshandeling te verrichten.  
Hoe dit precies gaat wordt nog bekeken. 
Met de Daltonschool (Annet Hilgen) is afgesproken dat de kinderen (op het 
schoolplein) de tour toezwaaien.  Er worden vlaggetjes uitgedeeld. 
Ook Dorpsbelangen Ees en Eesergroen  (Martin Abrahams) is op de hoogte 
gesteld  
 
Het zou mooi zijn dat veel inwoners van Ees en Eesergroen komen kijken. Meer 
informatie in de media 
 
Kijk ook op: 
www.drenthelibertytour2020.nl 
www.BB75.nl  
 
Jan Top 
Projectcoordinator    0599-234830           

 Officiele ingebruikname stilte- en gedenkplek Beekdal Eeser Voorste Diep  
  UITGESTELD                                                                                                                                                                    

Door:Jan Top 

http://www.drenthelibertytour2020.nl/
http://www.bb75.nl/
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.violet-homeopathie.nl/
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Wat kan je meemaken in een overwintervakantie in Spanje !!! 
 
Een fietsritje: 
Wij (Jos en Mies Brink) vertrekken met ons camperbusje naar Spanje om lekker 
te genieten van de winterse zon en hebben al 5 dagen heerlijk gefietst in de 
Spaanse zon en dan.....gat in de weg en klabats daar lig ik met mijn gezicht op de 
grond en voel een hevige pijn in mijn knie. Jos ziet dat het met mij niet goed is 
en gaat terug naar de camping om hulp te halen en samen met een mede 
kampeerder brengen zij mij naar het ziekenhuis. Mijn gezicht is bont en blauw 
en stuk, mijn pas bij Fam Fam gekochte broek is meer rood dan taupekleurig. In 
het ziekenhuis ben ik getuige van een echt efficiënt handelen. In een mum van 
tijd: bloedprikken, injecties, foto van mijn hoofd, nek en knie. Een scan van mijn 
hoofd, nog meer foto's, hechten van mijn hoofdwond en van een wond op mijn 
knie. Dit alles in recordtijd en kreeg toen via een Nederlands sprekende tolk de 
mededeling dat ik moest blijven, want mijn knieschijf was gebroken. Oei die klap 
kwam harder aan dan de klap op de weg (met helm op gelukkig). Toen naar de 
gipsafdeling en mijn been werd vanaf mijn lies tot aan beneden onder mijn hak 
in het gips gezet en de opdracht was mijn been absoluut gestrekt te 
houden....het kan niet eens anders. Vervolgens werd ik naar de verpleegafdeling 
gebracht en aan mijn lot over gelaten. Uren later toen Jos met wat gehaalde 
spullen kwam en hij vroeg om mij wat eten te brengen, kreeg ik twee pakjes met 
elk 3 droge maria biskwietjes. 
 
Van pipi en kaka: 
Intussen had ik hoge nood en drukte op de bel naast m’n bed. Uit een intercom 
stroomde een zee van Spaanse onverstaanbare klanken. Ik dacht dat ze 
waarschijnlijk wilden weten wat er was en ik riep naar de intercom toilet!!! en 
jawel daar kwam een echt mens met een onderschuifpo. 
Hoera!, het lukt om te doen wat gedaan moest worden. Ik druk op de bel, weer 
een stroom Spaans uit de intercom en er komt wederom een levend wezen om 
de po weg te halen en zo gaat het steeds , ik roep toilet !!, ik doe wat, ik bel en 
er komt weer iemand, de tweede keer na dit gedoe, hoor ik de zuster zeggen: 
muy  (veel) pipi. Ah dacht ik, plassen is hier in Spanje pipi. Dus.....de keren erna 
riep ik "pipi por favor"  en dat werkte prima totdat ik tijdens het pipi-en voelde 
dat uit mijn achterkant ook iets ontglipte en in de onderschuifpo gleed. Toen de 

Wat kan je meemaken in een overwintervakantie in Spanje !!! 
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verpleegster de bedpo kwam halen, verstrakte haar gezicht en riep: oh tambien 
(ook) ka ka. Wacht eens ff dacht ik, poepen is dus ka ka. Mijn woordenschat 
Spaans groeide onrustbarend snel. Het ritueel de dagen erna was dus: bellen, 
roepen pipi of pipi y kaka, bellen, verlost worden van de bedpo. Ik had enig 
(leed)vermaak als ik de gezichten zag verstrakken bij het aantreffen van  mijn 
kaka. Het enige leuke de dag door was het bezoek van Jos en een keer een 
bekende kampeergenoot. Op een ochtend wordt het spannend in mijn saaie 
bestaan: er komt een verpleegkundige het verband van mijn been openknippen 
van mijn tenen tot mijn lies. Waarom vraag ik, Docteur is het antwoord, Aha de 
dokter komt eraan. Hij  bekijkt de gehechte wond op mijn knie en zegt in het 
engels: I send you home saterday!  Blij verrast vertel ik Jos als hij mij komt 
bezoeken het grote nieuws. Zaterdag komt de dokter weer, vertelt met behulp 
van een opgeroepen Nederlands sprekende tolk dat ik naar huis mag en mijn 
knie absoluut (3maal absoluut) niet mag buigen. Hoe dat moet met gips is een 
vraag die ik maar niet stel. In een mum van tijd krijg ik mijn ontslagbrief, een lijst 
met recepten voor medicijnen, een lijst met afspraken voor wondverzorging, 
wordt in een rolstoel gehezen en afgevoerd. Over efficiency gesproken.... die 
was er in overvloed, maar medemenselijkheid, aandacht, empathie....die was er 
weinig. Dat dit door de taalbarriere kwam, is ook mij wel duidelijk,  maar 
toch....een keer een aai over je bol of zo iets….. 
Met hulp van de tolk, een verpleger en Jos werd ik ons camperbus gehesen, 
waar Jos al een plaats had gemaakt waar ik met uitgestrekt been kon zitten. Het 
ging zo'n 15 km. prima, maar toen haperde de motor. Nee, riep ik, niet nog meer 
pech! Toch wel, we konden nog net voor we de autosnelweg op moesten, een 
zijweg in en stoppen. Naar de verzekering gebeld, doorgeschakeld naar SOS 
international en een bergingsbedrijf werd voor ons geregeld. Die was er heel 
snel, binnen het uur,  alles werd klaargemaakt om op te slepen, maar dat mocht 
niet met mij in de camper. Dus.....met hulp van de chauffeur werd ik er weer 
uitgetakeld en in de door Jos geleende rolstoel gezet en naar de cabine van de 
sleper gereden. Dat was een onmogelijk iets, so wie so kon ik niet in de cabine 
klimmen, laat staan er met mijn lange gipsbeen uitgestrekt erin zitten. Weer in 
onze camper gehesen en.... het bergingsbedrijf reed weg, nog roepend: taxi. 
Daar stonden we weer, wachtend op een taxi die nooit kwam. Een kennis op de 
camping heeft mij met zijn invalidenbus opgehaald, SOS int. opnieuw gebeld en 
ja de sleper kwam weer terug en bracht de camper met Jos naar een garage, die 
na lang onderzoek niets konden vinden. Overigens bleek enkele weken later dat 
het een kapotte zekering was geweest, maar om dat te ontdekken is de camper 
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opnieuw opgesleept en heeft 3 dagen gelogeerd in de garage. Maar dat was veel 
later.   
We gaan terug naar de 1e keer autopech, ik terug naar de camping in het 
invalide busje van een medecampeerder en Jos naar de garage. Om half acht 's 
avonds waren we weer samen in de gehuurde bungalow en begon een 7 weken 
durend proces van leren omgaan en veel zelf kunnen doen met een uitgestrekt 
gipsbeen.  
We hadden echter geluk: op het moment dat ik dit schrijf, hebben we al die tijd 
(op 2 dagen noodweer na) onafgebroken stralend weer. Dus het verplicht zitten 
was wel lekker in de zon in een heel mooi palmbomenpark, waar onze bungalow 
in staat. Bovendien 
kennen we door 
eerdere vakanties 
hier een aantal 
mensen, die 
regelmatig even 
komen buurten of 
wie we met behulp 
van een inmiddels 
gehuurde rolstoel 
kunnen opzoeken.  
Het is nu nog ruim 
2 weken in het gips, dan nog 2 tot 4 weken revalideren en dan hopen we begin 
april weer voet op Eeser bodem te zetten. De bollen zullen dan intussen wel 
uitgebloeid zijn.... Mijn heerlijke fiets zit ook al die tijd al in de ziektewet en het 
zal nog wel geruime tijd duren voor die weer uit de mottenballen kan.  
 
Knip-knip-knip: 
Na 7 weken en drie dagen in het gips te hebben gezeten, was het vandaag 
super-day, want in het ziekenhuis,  waar we vandaag een afspraak hadden, 
kwam een verpleegkundige met een grote schaar en met een paar grote halen 
ging het verband van teen tot lies eraf en vervolgens de hele gipsplaat. We 
hadden het niet verwacht, maar er kwam een heel gewoon been tevoorschijn, 
niks dun of dik of heel wit, alleen heel erg gerimpeld en vol schilfers. Advies van 
de arts: been wassen en insmeren met hydragerende creme en oefenen zodat 
het been weer kan buigen. Thuisgekomen, na al die lange weken eindelijk onder 
de douche, maar dat was lekker! Heerlijk, wat is douchen fantastisch!   
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Ik wil nog even een woordje wijden aan mijn onvermoeibare mantelzorger, die 
de boodschappen deed, lekkere maaltijden kookte, afwassen en opruimen, 
wassen en drogen (wel in goede machines), mij helpen met wassen en 
aankleden, alsmaar met een voetensteun achter mij aan hobbelen, buiten de 
makkelijke ligstoel klaarzetten voor deze dame zodat ze weer van de altijd maar 
weer schijnende zon kon genieten, enz. enz.  
En nu maar oefenen om de knie weer te leren buigen en als dat lukt, ben ik weer 
present op de laatste donderdag van maart in hotel Ees! Tot dan.  
 
Een Spaans "ola" tot besluit van dit  verslag van een "fietsvakantie" in Spanje. 
 
Mies en Jos Brink 
                      

 

 

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

                                            
 
                                                    Boermarke actief 
 
Eeuwen geleden heetten de boeren die een waardeel, (een aandeel dus), in 
onverdeelde grond hadden, de Boermarke.  Na de grootschalige scheiding van 
deze gemeenschappelijke markegronden in de negentiende eeuw nam de 
invloed van de boermarken af. Niettemin bestaan er nog tientallen boermarken 
die grond bezitten, de jacht verhuren of landbouwwerktuigen ter beschikking 
stellen aan leden. In 1979 bleken er nog 75 boermarken in Drenthe te bestaan. 
Deze besloten in 1991 een Vereniging van Drentse Boermarken op te richten. De 
vereniging telt nu 83 boermarken als lid en is actief op het gebied van flora en 
fauna, bosprojecten, biotoopverbetering en milieuzaken. 
 
 
 



 

___________________________________________________________________________ 
’t Mandielig Neis   April-mei                                                                                                                                        2020 40 jaar Dorpsbelangen 
 2020 
 
   

  40 
 

 



 

___________________________________________________________________________ 
’t Mandielig Neis   April-mei                                                                                                                                        2020 40 jaar Dorpsbelangen 
 2020 
 
   

  41 
 

             
 
 
 
Mijn man Cor Goudriaan en ik wonen sinds zomer 2019 in Eesergroen. Op 
zondag 3 mei 2020 om 17.00 uur houden wij hier ons eerste huiskamerconcert.  
 

Het wordt een klassiek concert, gegeven door het Duo Edelen. Fred Edelen is 
cellist bij het Concertgebouworkest 
(https://www.concertgebouworkest.nl/nl/fred-edelen), en Christine is een 
begaafd klaveciniste (https://www.geelvinck.nl/kunstenaars/christina-edelen-
fortepiano-klavecimbel-orgel/). Zij zullen ditmaal een mengsel van Nederlandse 
en Italiaanse klassieke muziek spelen. 
 
Wat houden onze huiskamerconcerten in? In onze woonboot in Weesp hebben 
wij zes jaar lang een keer of vijf per jaar deze 
concerten gehouden en hadden daar een vaste 
kern van bezoekers met telkens nieuwe mensen 
daaromheen. Van zowel de bezoekers als de 
musici hoorden wij altijd weer hoe bijzonder de 
intimiteit van deze concerten werd ervaren. We 
hopen ook hier met musici en bezoekers 
eenzelfde intimiteit te creëren. Wij hebben daar 
vele genres muziek gehad, veel klassiek en daarnaast jazz, Nederpop en 
wereldmuziek. 
 
Het concert is in ons huis aan de Dorpsstraat 17 in Eesergroen, begint om 17.00 
uur, inloop een kwartier van tevoren, en duurt ongeveer een uur. Daarna 
drinken we een glas wijn of fris. De toegang is € 12,50 en geheel bestemd voor 
de musici.  
 
Geef je snel op, liefst per e-mail, want we hebben een beperkt aantal stoelen en 
vol is vol. 
 
Louky Schöne en Cor Goudriaan 
Louky.schone@kpnmail.nl  
 
 
 
 

HUISKAMERCONCERT EESERGROEN 
 

 
 

https://www.concertgebouworkest.nl/nl/fred-edelen
https://www.geelvinck.nl/kunstenaars/christina-edelen-fortepiano-klavecimbel-orgel/
https://www.geelvinck.nl/kunstenaars/christina-edelen-fortepiano-klavecimbel-orgel/
mailto:Louky.schone@kpnmail.nl
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Quizfilippine                                          Gelijke cijfers=gelijke letters 
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Oplossing 
Blz.45 

   Sudoka                                 
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      Oplossingen Sudoka en Filippine 
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      Activiteitenkalender  
 

 
                                                                                   
    
 
Activiteiten 2020 Dorpsbelangen         
 
  
   
12 april 2020                                      Paasvuur                     Geannuleerd 
20 april 2020                                      Jaarvergadering         Geannuleerd 
25 april 2020                                      Opschoondag             Geannuleerd        
  5 Mei 2020                                       75 jaar bevrijdingsfeest             Onzeker 
  7  Juni                                                Jeugdactiviteiten                        Onzeker 
12 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  mei  2020 

 VERENIGING  

 DORPSBELANGEN 

Ees / Eesergroen 

VERENIGING  

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 

website: www.mandieligneis.nl 

Vereniging  Country Golf Ees 

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

vereniging@countrygolfees.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

