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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:     Frank Brouwer 
                                      Kees Mereboer 

               Peter Metten  
               Lydia Smegen-Popken   
      Ed Nieuwerf 
               Karin Bolhuis  

 
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: Ees en  Eesergroen:  0653752538  

 

Uw kopij sturen naar:  

redactie@mandieligneis.nl 

 
  VERENIGING  

 DORPSBELANGEN 

Ees / Eesergroen 

http://www.mandieligneis.nl/
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De Beste lezers, 
 
We zitten midden in de Europese vakantieperiode, dat is te zien aan de vele 
campers, caravans, buitenlandse kentekens, fietsers en wandelaars met volle 
bepakte rugzakken. 
Wij en zij genieten, al is het maar van een lekker verkoelend drankje of ijsje, 
volop van het zomerweer. Ondanks dat sommige dagen iets te extreem waren 
vanwege de warmte, zijn we er in geslaagd met klotsende oksels en wat 
zweethanden  er een vol Mandielig neis van te maken.   
Zoals altijd staan de foto’s er in zwart-wit in, maar niet getreurd op de website 
volledig in kleur. U kunt zich aanmelden voor de AED reanimatie cursus, Anja 
heeft een nieuwe instructeur hiervoor gecontracteerd.  Tevens kan de jeugd 
zich aanmelden voor de jeugddag op 4 september, het belooft een spectaculaire 
dag/middag te worden. Op 18 september is daar dan weer het 
straten(buurt)golf toernooi, elk jaar weer een ‘slaand’ succes voor Ees en 
Eesergroen. U kunt zich daarvoor opgeven bij één van de straatcoaches. 
En op de rand van de nieuwe maand, 1 oktober op het achterterrein van de 
familie Smegen aan de Schoolstraat gaan we het oogstfeest vieren. 
 
 
Wij wensen u veel leesplezier en een fijne vakantie…. 
redactie  
    

    Van de Redactie                                                                   
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Meer foto’s op mandieligneis.nl  
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De laatste bijdrage voor de vakantie van de Daltonschool. 
 
Dankzij jullie bijdrage voor het doneren van kleding tijdens onze kledingactie 
hebben we nieuwe speelgoed kunnen aanschaffen voor de kinderen. De 
kinderen zijn er erg blij mee, dus nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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Omdat onze school 100 jaar bestaat, gaan we in de klas ook terug in de tijd. We 
hebben oude schoolbankjes en het welbekende aap-noot-mies.  
Hoe ging dat eigenlijk vroeger? 100 jaar geleden? De kinderen hebben hier de 
afgelopen dagen van alles over geleerd. Door te doen, te luisteren en te 
proeven. In rijen naar binnen, tafels opdreunen naast je tafel, schrijven met een 
kroontjespen, werken uit boekjes van vroeger en nog veel meer. Er zijn zelfs 
kinderen die een hele ochtend rond gelopen hebben in kleding van toen. 
Geweldig om te zien! Ook hebben wij een gastles gehad van 'schoolmeester' 
Willy over schoolstraffen. De kinderen vonden het erg interessant! Deze dag 
hebben wij afgesloten met wentelteefjes en schoolmelk. Beide een groot succes. 

 
 

 
 

Het speelgoedmuseum 
De school bestaat 100 jaar, maar hoe ging dat allemaal vroeger? En waar 
speelden de kinderen mee? Om dat te ontdekken hebben alle leerlingen op 
woensdag 22 juni een bezoekje gebracht aan het Speelgoedmuseum in Roden. 
We hebben een speurtocht gedaan door het museum. We hebben veel 
verschillende soorten speelgoed gezien. Buiten stonden tal van oude fietsen, 
tollen, hoepels en een ouderwetse draaimolen. Iedereen heeft heerlijk gespeeld. 
Het was weer een geslaagde dag. 
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Schoolreisje Stoer bij de Boer 
Dinsdag 28 juni was het dan zo ver, groep 1-2-3 op schoolreis! 
Wat een heerlijke dag hebben wij gehad. Eerst hebben wij heerlijk gespeeld en 
geknuffeld met de konijntjes en twee varkentjes. Buiten konden de kinderen 
wandelen met de pony's en rijden op de skelters. Ook mochten de kinderen de 
varkens en alpaca's voeren. 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project voor groep 4, 5 en 6 
Maak een poster van een provincie. De kinderen zijn de afgelopen tijd druk bezig 
geweest met het opzoeken van informatie over de provincies. Waar vind ik 
informatie? Klopt de informatie? Wat zetten we op de poster? Beetje bij beetje 
werd het papier gevuld. 
 



________________________________________________________ 
’t Mandielig Neis  Augustus-September 2022 
                                                                                                                           

  13 

Kamp groep 7 en 8 
Vanaf maandag 4 juli hebben groep 7 en 8 hun schoolkamp bij Breeland in 
Annen. 
Hier hebben de kinderen heel veel gedaan, zoals vlotten bouwen, steppen, 
Canadees touwtrekken en zwemmen met dit prachtige weer. 
  
Verder hebben ze nog veel meer dingen gedaan, zoals kanoën, survivallen, 
heerlijk gegeten en chillen met een gitaar of boek. 

 
 
 
 
 

100 jaar school in Ees 
 
Drie weken lang stond de school in het teken van het 100-jarig bestaan. 
De leerkrachten hebben lesgegeven op de ouderwetse manier in klederdracht, 
er werd gewerkt uit oude reken- en taalboekjes, er werden oud hollandse 
spelletjes gespeeld, de kinderen zijn naar het speelgoedmuseum geweest en in 
iedere klas was oud schoolmeubilair aanwezig, waar de kinderen aan konden 
werken. Er werd natuurlijk ook geknutseld. Er is een heel groot werkstuk door 
alle kinderen gemaakt; een aap-noot-mies-bord in 3D. 
De schoolfotograaf is in deze periode ook nog langsgekomen en heeft een 
schoolfoto van alle kinderen in klederdracht gemaakt. Het resultaat is erg mooi 
geworden. Alle kinderen hebben zo'n mooie schoolfoto als herinnering 
meegekregen. 
Zaterdag 9 juli was de open dag i.v.m. het jubileum. Ouders, oud-leerlingen, 
oud-collega's, iedereen was deze dag welkom. Het was gezellig druk. Heel 
bijzonder was het bezoek van een oud-leerling van inmiddels 95 jaar. Zij wist ons 
veel te vertellen hoe het er vroeger aan toe ging op school. Erg leuk! 
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Tijdens deze open dag hebben de kinderen een aantal optredens aan de 
bezoekers laten zien. Er werd gedanst, gezongen en muziek gemaakt. 
 
Al met al was het een geslaagde dag. 
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2 jaar geleden begon het spannend te worden !!!... gaat het lukken om in 2022 
het grote school/dorpsfeest te vieren en ja gelukkig konden we dit jaar, 
ongehinderd door allerlei corona maatregelen, het 5jaarlijks  feest vieren. Een 
dubbel feest want het schooltje vierde zijn 100jarig bestaan. Zij hadden een 
week vol verrassingen, heeft u ze ook gespot…. leerkrachten en leerlingen 
uitgedost in de kledij van 100 jaar geleden. Zij hebben er een mooi verslag van 
gemaakt. 
 
Wat heeft het ruim 10man/vrouw sterke feestcommissie op vrijwillige basis, hun 
best gedaan om er een leuk en gezellig 3daags feest van te maken. 
Helaas hebben zij het besluit moeten dat er geen versierde wagens optocht zou 
zijn vanwege te weinig opgaves. Vrijdagavond was het een drukte van belang in 
de grote feesttent op het voetbalterrein met de in thema passende kledij 
dorpsbewoners voor de prijsuitreiking aan de winnaars van de straat/tuin 
versiering. 
Het thema Back to the…. was door verschillende straten tot uitvoer gebracht. De 
1ste plaats ging naar de Dorpsstraat die met hun ‘stenen tijdperk’ uitgevoerd met 
allerlei eigen handgemaakte Fred Flintstone figuren, een mammoet, een stenen 
tijdperkwagen, keien, kleding  enz. alles uit de kast hadden gehaald om een 
welverdiende 1ste plaats te behalen. 
De 2e plaats ging naar de Odoornerstraat, die volgens de jury zich het dichtst bij 
het thema hadden gehouden, back to the: het Wilde Westen met cowboys en 
indianen. De grote opblaasbare saloon kon men niet missen. Het dansje ten 
uitvoer gebracht tijdens het jury bezoek gaf de doorslag voor de 2de plaats. 
De 3de plaats ging naar Eesergroen, waar men het thema van vroeger tot nu ten 
uitvoer hadden gemaakt. Bij het haventje een plaggenhut, met als detail een 
schotelantenne, in de voortuinen van de huizen zag je de oude foto van toen en 
het huis van nu. Via een pod-cast kon je een route langs de huizen maken. Wie 
nog niet de route heeft gemaakt of beluisterd, op de website van Dorpsbelangen 
Mandielig neis staat een link hiervoor, net zoals de vele foto’s van de 
versieringen. 
Na de prijsuitreiking barstte het feest los, met het optreden van Eikens en 
Warta, met versterking van een zangeres. 
 
Op zaterdagmiddag konden mannen zich uitsloven op de trekker door allerlei 
tractorbehendigheden te showen, zoals bierkratten stapelen, spijker ‘poepen’ 
enz. De jongste deelnemer Alwin was met zijn tractor één van de prijswinnaars.  

Het grote school/dorpsfeest 2022 
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Zaterdagavond ging de feestavond  lekker los op de klanken van de band 5th 
Wheel, die tot de late uurtjes iedereen in beweging hield. 
Zondagmorgen rond 11.00 uur had de feestcommissie, na voor hun een korte 
nacht, zich uit de naad gewerkt om een lekkere brunch voor de dorpelingen te 
serveren, na 12.00 uur  een muzikaal optreden van het smartlappen koor De 
Traan onder de bezielende leiding van Jans Polling. 
 
De feestcommissie kan met trots terugkijken op dit door hun georganiseerde 
feest. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar zo’n groot school/dorpsfeest 
mag over 5 jaar niet verloren zijn gegaan. Hopelijk neemt de jeugd van nu, het 
stokje tegen die tijd over van de veteranen, waarvan er enkele zijn, die dan 
waarschijnlijk hun stokje aan de wilgen hangen. 
 
Namens Ees en Eesergroen BEDANKT, Ferdie, Frank, Jans, Jens, Leo, Lydia, 
Maaike, Monique, Peter, Remco en Stefan + de allerhanden die achter de 
schermen hebben meegewerkt. 
                             BEDANKT VOOR JULLIE  ENORME INZET.  
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Heeft u ze ook gezien, in het weekend van het dorpsfeest ? de kleurrijke Happy 
Stones tijdens uw wandeling/fietstocht door de Boerweg. Niet alleen voor de 
straatversiering zijn ze gebruikt, maar zij dienden ook een goed doel.  
 
Naar aanleiding van een Gemeente oproep voor het  doneren van fietsen t.b.v. 
de opgevangen Oekraïense oorlog vluchtelingen in Eesergroen, heeft 1 van de 
Boerweg bewoners 2 fietsen ter beschikking gesteld die nog wat opgeknapt 
moesten worden. Door het te koop aanbieden van de Happy Stones is er een 
mooi bedrag  opgebracht om de fietsen op te knappen. De Gemeente heeft de 
fietsen en het bedrag in ontvangst genomen en gaat ervoor zorgen dat de 
fietsen spic-en span bij de mensen terecht komt. 
Wanneer dit gaat plaatsvinden is nog niet bekend, in de volgende editie van het 
Mandielig neis zal hiervan zeker een verslag/foto’s  te zien zijn. 
 
Heeft u ook mooie initiatieven o.i.d. laat het ons weten via 
redactie@mandieligneis.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Happy Stones 

 

mailto:redactie@mandieligneis.nl
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Nakend Wievien 

 
Snijklokkien, nakend wievien 

Nijplichtig en astrant 
In ’t dorre grösveld bluiend 

Keks rond naor alle kant. 
 

Krap is de vöst de grond oet 
Of doe, doe zinst d’r al 

As bode van het veurjaor 
Dat daolkies kommen zal. 

 
As alles dor en doods is 

Brengst doe oes al beschied 
Dat veurjaorstied er an komp 

Al ziet wij dat nog niet. 
 

Mien kleine nakend wievien, 
Al gefs ook gien geluud; 

Aw dij ziet stoan danmloop wij 
Het veurjaor in de muut. 

                                                                                      J.Timmerman 

 

 

 

 

Oplossing blz 36 

 

 

 

 

 

Sudoka 
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Kleurplaat voor de kleintjes 
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In de maand oktober 2022 organiseert Dorpsbelangen Ees Eesergroen de Basis-  
en Herhalingscursussen voor de reanimatie en AED.  
Sommige deelnemers hebben de cursus gevolgd via hun werkgever. 
De situatie kan veranderd zijn. Het is mogelijk om de herhalingscursus  
via Dorpsbelangen te volgen. 
 
Ben je lid van Dorpsbelangen Ees- Eesergroen,  dan wordt de cursus aangeboden 
door Dorpsbelangen. 
 
Afhankelijk van het aantal opgaven wordt gekeken welke data we plannen voor 
de basis- en herhalingscursussen. 
 
Volgende data zijn gereserveerd: 
Maandag 3 oktober en maandag 24 oktober 
Woensdag 5 en 26 oktober 
Locatie: Eeserhof. 
Aanvang: 19.00 uur 
 
De cursussen worden verzorgd door Hans Spa, of één van zijn collega 
cursusleiders`. 
 
Opgave kan via de mail, vóór 15 september 2022, naar ackok21@gmail.com 
Onder vermelding van Naam, adres, en voorkeursdatum. 
 
Corona en de dan geldende maatregelen blijven een aandachtspunt. 
 
Als je de basiscursus hebt gevolgd, is het belangrijk om de herhalingscursus bij te 
wonen. 
Het is goed om de praktijklessen te volgen, zodat je  op de hoogte blijft, ook van 
de nieuwe ontwikkelingen.  
 
Burgerhulpverleners 
In het dorp maken we gebruik van burgerhulpverleners. Wanneer iemand een 
cursus heeft gevolgd kan hij/zij zich als burgerhulpverlener aanmelden, dit houdt 
kort gezegd in dat wanneer iemand een hartstilstand krijgt, u als 
burgerhulpverlener opgeroepen kunt worden om reanimatie te verlenen. 
Een uitgebreide uitleg vindt u in het volgende filmpje: 'burgerAED - nachtegaal 
52' via www.youtube.nl 

 

AED                                                                                           Anja Kok                                                                

a.kok  

mailto:ackok21@gmail.com
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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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Afronding Project Markering Beekdal Eeser Voorste Diep  
Vanaf 2013 zijn we bezig geweest met het realiseren van het Project Markering 
Beekdal Eeser Voorste Diep.         
                   De werkgroep functioneerde voor de 1e fase 
vanaf 2013 onder der Vereniging Dorpsbelangen Ees en Eesergroep. Vanaf 2015 
onder de Stichting Dorpsbelangen Borger. 
De gemeente Borger-Odoorn ondersteunde het project en verleende haar 
medewerking. Tevens werd het project ondersteund door Het Drents Landschap 
en Waterschap Hunze en Aa’s. Deze drie organisaties waren betrokken en op de 
hoogte van de plannen en uitvoering en hadden een adviesfunctie in de 
werkgroep. De grootste financier is Leader, maar ook van andere organisaties 
zijn bijdragen ontvangen.  De einddatum van het project is 1 juli 2022. Dit is 
gekoppeld aan de financiering door Leader. Tot 1 oktober 2022 kan de 
eindafrekening worden ingediend. Er zijn inmiddels twee declaraties ingediend 
en overgemaakt. 
Wat te doen tussen 1 juli 2022 en 1 oktober 2022? 

1. Stand van zaken gerealiseerde landschapselementen. 

 

Wij hebben de volgende landschapselementen gerealiseerd. 

- Uitkijkplateau bij waterrand  - gereed 

- Informatiepaneel    - gereed 

- Wandelpad               - gereed 

- Opstapplek fietsers              - gereed 

- Gedenkplek                - gereed en officieel geopend 

- Bruggetje over beek              - gereed 

- Uitkijktoren met informatiebord            - gereed 

Wat nog doen?          

            Het opvullen steunpalen met beton en beplanting rond grind.

                                 Het informatiepaneel gemaakt door Hondsrug 

Geo Park De Hondsrug wordt in september gepresenteerd en geplaatst. 

- Zitplek onder gebint              - gereed 

- Parkeerplek               - gereed                           

Wat nog doen? 

Alleen nog bovenlaag egaliseren 

- Ooievaarsnest               - gereed 

- Wegmarkering en 60 km   - gereed 

 Beekdal Eeser Voorste Diep                                              Jan Top 
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Wat nog doen?  

Kleuraccentuering klinkers in de weg i.o.m gemeente 

- Natuurspeelplek    - gereed in beheer Drents 

Landschap 

- Kunstwerk                 - voorbereidingen gedaan 

Wat nog doen?  

Opbouwen gebeurt in oktober.  

 

2. Indienen van de uitgaven en vrijwilligersuren bij SNN/Leader  

Dit is een taak van Dorpsbelangen Borger (Danielle Voorma) en 
projectcoördinator (Jan  Top). Er is een financieringstekort waarvoor we een 
oplossing zoeken.  Er komt overleg  met gemeente Borger-Odoorn, ook 
in verband oplevering van de landschapselementen  op grond van de 
gemeente Borger-Odoorn. 

 

3. Landschapselementen overdragen van Dorpsbelangen Borger naar 

Stichting Markering Beekdal Eeser Voorste Diep 

De concept overdrachtsovereenkomst vaststellen en ondertekenen. We 
zoeken nog bestuursleden voor de SMBEVD.  Er zijn er nu te weinig.  We 
zoeken een voorzitter en secretaris/penningmeester.  Ook gaan we 
vrijwilligers werven voor beheer en onderhoud, een soort vrijwillige 
beheerder. 

4. Overige punten 

Het beheren website en facebook.  We doen met aan Raboclubsupport. U 
kunt ons steunen door op ons project te stemmen!  We gaan een datum 
vaststellen opening project. Met een feestje? Er is speciaal aandacht voor 
vrijwilligers die hebben meegeholpen, maar ook voor al onze sponsoren. 
De laatste (de 36e) vergadering van de projectgroep wordt gehouden na 
de zomervakantie op donderdagmorgen 22 september 2022 om 9.30 uur 
in Hunzehuys  

 
 
Jan Top  
Projectcoördinator  
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Zicht op trap, bankje en grind met keien   zicht op bruggetje en gedenkplek  
           ’ 

             Grindpad naar waterrand      Keientrap bij waterrand  
 

 
 

 
Vlaggemast bij gedenkplek met wimpel van Borger-Odoorn 
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Nieuw in Ees! 
Helpende Hoefjes coaching, huiswerkbegeleiding en activiteitenbegeleiding. 
Sinds drie weken zijn de Helpende Hoefjes van Yara, Jack, Kahlan en Jasmijn, 
onder begeleiding van mij als coach, actief in Ees. De eerste trajecten zijn 
inmiddels gestart, nadat we vanuit Zuid-Holland naar Drenthe zijn verhuisd. 
Voor wie? 
Voor iedereen, ongeacht de leeftijd,  die om een bepaalde reden niet optimaal 
kan functioneren in de huidige maatschappij.  
Mogelijke oorzaken: 

• gebrek aan zelfvertrouwen 

• angststoornis 

• moeite met grenzen  

• gebrek aan leiderschap 

• moeite met loslaten 

• spanningen  

• sociaal onhandig 

Wat houdt coachen met behulp van paarden in? 
Er wordt gevraagd een activiteit met het paard te doen. Dat kan van alles zijn en 
wordt steeds afgestemd op de hulpvraag. Het uitvoeren van specifieke 
activiteiten biedt relevante metaforen.  
Door het omgaan met, en reageren op de situatie die dan ontstaat, wordt er een 
beroep gedaan op zijn of haar vaardigheden en het omgaan met alles wat de 
klant ervaart. De leerervaring komt via meerdere kanalen binnen, alle zintuigen 
doen mee. 
De coach als facilitator zorgt voor bewustwording van het gedrag  bij de klant. 
Door de activiteit vervolgens opnieuw uit te voeren op een andere wijze, kan de 
klant tot een succeservaring komen. 
Waarom paarden? 
Paarden, een combinatie van zachtheid en kracht. Ze zijn steeds op zoek naar 
harmonie en verbinding. Een harmonieus werkende kudde is veilig en 
functioneert beter. Emoties die ze bij jou waarnemen, zullen ze spiegelen en aan 
je teruggeven via communicatief gedrag en lichaamstaal. 
Paarden scannen voortdurend de omgeving om situaties op de juiste manier in 
te schatten. Ze zijn experts in het aflezen van emoties (overlevingsinstinct). 
Signalen die zij waarnemen zijn: lichaamshouding, hartslag, transpiratie, stem en 
ademhaling. 
Paarden blijken over helende energie te beschikken. Het hart van een paard is 
groter dan die van ons en hun hartslag is lager.  

    Even voorstellen/Bedrijf in de spotlight                                                                  
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Hierdoor daalt onbewust onze eigen hartslag, en daarmee ons stressniveau. De  
lichaamstemperatuur van paarden is iets hoger. Ze stralen dus letterlijk warmte 
en energie uit.  
Wie ben ik? 
Naast Equine Assisted coach heb ik twintig jaar ervaring als leerkracht in het 
speciaal basisonderwijs. Met veel plezier werk ik met kinderen en gebruik 
hiervoor onder andere mijn vaardigheden als faalangst trainer en sociale 
vaardigheidstrainer. Het is mooi om kinderen in hun kracht te zetten, ondanks al 
hun verschillen. We zijn immers allemaal uniek!  
 
Op onze locatie is het tevens mogelijk voor kinderen om samen een leuke 
activiteit uit te voeren. Daarnaast behoort huiswerkbegeleiding op een 
ervaringsgerichte wijze tot de mogelijkheden.  
U bent van harte welkom bij Helpende Hoefjes om uw wensen kenbaar te 
maken en de mogelijkheden te bespreken. 
Nicolet Nijhuis 0646022936 
info@helpendehoefjes.nl 
www.helpendehoefjes.nl 
Tinker Paradijs 
Dorpsstraat 31  9536 PC Ees 
 

 
 
 
 

 
 

 

mailto:info@helpendehoefjes.nl
http://www.helpendehoefjes.nl/
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Zeg ie dat nog wal ies? Heksen misschien, maor blauwvarven? Toch was dit een 
Drentse oetdrukking die veul gebroekt is, maor die langzaam an 't verdwienen is. 
Streektaolorganisatie Huus van de Taol en het Drents Archief wilt Drentse 
woorden en oetdrukkings in kaort brengen um ze vanneis op batterij te brengen. 
En dan giet het um díe woorden die aj nog maor hiel soms heurt. 
Helpen? 
Stuur oes een paar woorden of oetdrukkingen op die aj zölf de muite weerd vindt 
um te bewaren... 
Hoe doej dat? 

• Gebroek de QR-code. Dan koj direct op de juuste pagina. 

• Gao naor www.huusvandetaol.nl/heksen. Ok dan bi’j waor aj wezen moet. 

• Of vul het formulier in en stuur het op naor:  

 
 
Huus van de Taol 
Antwoordnummer 25 
9410 VB Beilen 
 
 
 
 
 

Nog meer doen? 
Wij doet meer! Der wordt woordenboeken deurspit en interviews ofnummen. Ok 
hier kuj as vrijwilliger met an doen.  
We vertelt alles over de verscheiden taken die as der bint bij de 
veurlichtingsaovend veur vrijwilligers op dinsdag 4 oktober um 19:30 uur (inloop 
vanof 19:15). Je bint van harte welkom in het Huus van de Taol, Raadhuisplein 1, 
Beilen.  
Contact 
Aj vraogen hebt, kuj vanzölf contact opnimmen via: 
info@huusvandetaol.nl 
0593 - 37 10 10 
Amber Tieck & Arja Olthof 
 

Ik kan niet heksen … en blauwvarven tegeliek 

http://www.huusvandetaol.nl/heksen
mailto:info@huusvandetaol.nl
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Stratengolf                  
toernooi 

    
Zondag 18 September  14.00 

Ontvangst met koffie en wat lekkers 
9 holes golfen 

 
Geef je op met een team van 3 of 4 personen uit de straat en win mooie prijzen! 
 
De kosten: 
Voor leden van Vereniging Dorpsbelangen is deelname gratis. Niet leden betalen 
€ 7,50 p.p. 
 
 
Voor opgave kunt je terecht bij de contactpersoon van je straat: 
 

Borgerderstraat+ Dorpstraat      :   Marja Doek              0599-235775 
Odoornerstraat +  Schaapstreek:   Harry Koning            0599-236616 
Exloërweg:                                     :   Kees Ypma                0599-236353 
Boerweg :                                       :   Martin Abrahams    0599-235693  
Dorpsstraat +  Schoolstraat:       :   Lydia Smegen           06-10035102 
Buinerweg   + Oosterkampen     :   Frank Brouwer         0627045569 
Eesergroen:                                    :  Kees Meereboer      0653992298                                
Of                                                     :  Peter Metten            06-14552247 
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Oplossing blz 36 
 
Horizontaal                                                               Vertikaal 

Puzzel 
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Elke laatste donderdagavond van de maand worden er in de Eeserhof in Ees 
tafels en stoelen samen gezet zodat de vrouwelijke inwoners van beide dorpen 
onderling in een gezellige sfeer met elkaar een praatje kunnen maken onder het 
genot van koffie/thee/drankje (eigenkosten). Bij mooi weer zitten we lekker 
buiten. 
Zet de volgende data maar gelijk op de kalender: 
Donderdagavond 28 juli 
                                25 augustus       
                                29 september    
 
Inloop vanaf 20.00 uur 
 
Tot ziens,  
 
Anja Kok tel. 06-40769905 
 
In navolging van de vrouwenavond hebben de mannen nu ook hun eigen avond, 
elke 1ste  vrijdag van de maand zijn zij gezamenlijk welkom in de Eeserhof. 
                                      **************************** 

                                          Jeugddag 

 

                                            4 September 2022                           
Een gezellige middag voor de jeugd (tot 16 jaar) van Ees             
en Eesergroen bomvol leuke activiteiten. 
 

Plaats van handeling is nog niet bekend maar het 
bestuur werkt aan een spectaculaire nieuwe  
middag. 
 

Deelname is gratis voor leden van Dorpsbelangen. 
 

Opgave:  via e-mail: redactie@mandieligneis.nl  o.v.v. het 
aantal kinderen (en leeftijd) dat meegaat, 
of bij een van de bestuursleden. 
Houd de website mandieligneis.nl in de gaten voor 
nadere info 

Vrouwenavond in de Eeserhof in Ees                                       
                                         

                                                                       
 

mailto:redactie@mandieligneis.nl
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Zoals u weet halen we iedere 4e zaterdag van de maand oud papier op.  
We beginnen weer om 13.00 uur vanaf De Eeserhof. 
De volgende vrijwilligers gaan de komende maanden mee. 
 
27   Augustus      Free Wolf   en Bobby de Leu. 
24   September   Michel de Waal en Lotte de Waal. 
22   Oktober        Cor Blom    en  Ferdy Ottens. 
 
Zet het alstublieft weer goed ingepakt bij de weg dan kunnen de vrijwilligers 
weer met plezier hun werk doen. 
Ik zoek nog een aantal vrijwilligers. 
Hebt u interesse bel mij gerust op.  
Het is best leuk werk. 
Veel handen maken nog altijd licht werk. 
H. IJlenhave 0599-235104 
 
                                          ----------------------------------------- 
 
 

 

 Oud Papier                                                                       H..IJlenhave                     
                                                                       

Oplossingen puzzels                                                                  
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      Activiteitenkalender  
 

 
 
                                                                                   
    
Activiteiten 2022 Dorpsbelangen         
Allen onder voorbehoud van de dan geldende coronaregels. 
 
4            September           Jeugddag 
18          September (straat )Golf 
1            Oktober      Oogstfeest 
13          November   Bowling 
6            Januari                  Nieuwjaarsbijeenkomst 
****************************************************************   
 
 

                     
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  Juli  2022 

                                      editie: Augustus-September 2022 
 
 

 

 

 

redactie@mandieligneis.nl 

 VERENIGING  

 DORPSBELANGEN 

Ees / Eesergroen 

VERENIGING  
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Verenigingen  

in Ees-Eesergroen 

 

 

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

Toneelvereniging 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 
 
Voetbalvereniging EEC, Veld- en zaalvoetbal 
Voorzitter: R. Wanders, Turfdijk 3, 9537TD, Eesergroen, tel. 0599-287280 

Vereniging Dorpsbelangen Ees/Eesergroen 

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

secretariaat@mandieligneis.nl 

website: www.mandieligneis.nl 

kopij insturen: redactie@mandieligneis.nl 

Golfvereniging Country Golf Ees 

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

vereniging@countrygolfees.nl 

 

Zangkoor Popoeties 

Secr. Herma Winters  tel. 0591-522542 

hermawinters@ziggo.nl 

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

