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Van de Redactie

Activiteiten Kalender

Van de redactie:

5e jaargang nummer 2

Hierbij gaat de voorjaarseditie van de buurtkrant de streek weer op. Aan het begin
van het zomerseizoen gevuld met een aantal belangrijke datums, om al vast op de
kalender te noteren. Ten opzichte van vorig jaar hebben we geprobeerd om ook de
jeugd meer bij de krant te betrekken. Jeroen Ribberink schrijft voor het eerst over de
hobby`s die hij heeft. Mogelijk het begin van "de jeugdpen"?
Na haar verhuizing naar Brunsting is Alice Brockhus uit de redactie gegaan. Vanuit
het bestuur heeft Riëtte Blom haar plaats ingenomen. Alice kijkt in een korte
bijdrage nog even terug.
De nieuwe bestuursleden van de buurt, Alie Zuring (Voorzitter) en Pieter Uneken
(Lid), stellen zich even voor.
De familie van Es had de pen doorgekregen van de fam. Boers en geeft op hun
manier aan wie de paardenliefhebbers van de familie zijn.
Na de aandacht voor de familie Zuring in de vorige krant , is het nu de beurt om de
familie Bakker eens een aantal generaties te volgen.

22 april
aanvang 13:30

Paaseieren zoeken in het bosje van Zuring aan de Lotten.
Als de kinderen van te voren geen kleurplaat hebben
ontvangen kunt u dan even bellen met Riëtte?

01 mei en verder

weer trainen voor het buurtvolleybal toernooi, zie ook
elders in het blad.

5 - 8 juni

Buurtvolleybal toernooi (opgave bij Alie Zuring)

17 juni

huifkartocht jeugd (opgave bij Janny Koopman)

12 of 13 juli

Klootschieten. Opgave bij Pieter Uneken (Vertrek bij
Familie Zuring)

19 juli
aanvang 15:30

Fietstocht opgave bij Janny Koopman

2 september

Buurtbarbecue in schuur fam. Dolsma.

Van de laatste 4 activiteiten krijgt u nog apart bericht. Maar u kunt ze alvast in de
agenda zetten.

Rest ons nog om alle oude en nieuwe buurtgenoten veel leesplezier te wensen aan
deze buurtkrant.
De redactie:

Riëtte Blom
Han Sytsma
Roelof Dolsma

Toneelkleding
Bent u al aan de voorjaarsschoonmaak begonnen? Moeten de kledingkasten
opgeruimd worden?
Denk dan eens aan de toneelclub van de buurtvereniging.
“Ouderwetse” kleding, pakken, hoeden en tassen, maar ook
stola’s en brillen zijn zeer welkom!
Mocht u iets tegenkomen waarvan u denkt: dat kunnen ze
wel gebruiken op het toneel, belt u dan even met Alie
Zuring, telefoon 526305 of breng het even langs op
Eursing 14.
Alvast heel erg hartelijk bedankt.
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Najaarsvergadering

Verslag Najaarsvergadering buurtvereniging Halerbrug, 23 november 1999.
I.

Opening
De voorzitter heet iedereen welkom en opent om 19.45 uur de vergadering.
Er zijn 21 leden aanwezig. Met kennisgeving afwezig zijn: fam. Beugels,
fam. Vos en fam. Turkstra.

2.

Verslag vorige vergadering
Het verslag wordt onveranderd goedgekeurd. Secretaris bedankt.

3.

Mededelingen
Familie Kuitert en familie Rechts bedanken als lid i. v .m. verhuizing. Als
nieuwe leden hebben zich aangemeld de familie Doddema en de familie van
der Bij.

4.

Jaarverslag
Niemand heeft op- / aanmerkingen. Secretaris bedankt.

5.

Financieel verslag
De kascommissie heeft het verslag gecontroleerd en goedgekeurd. De
vergadering merkt op volgend jaar graag een uitgebreider verslag te willen.
Dit ml gebeuren. Penningmeester bedankt.

6.

Benoeming nieuwe kascommissie
De kascommissie wordt bedankt. Aftredend en niet herkiesbaar is Jan
Britstra. Geesje Turkstra en Trijnie Britstra zullen in 2000 de boeken
controleren.

7.

Bestuunverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Roelof Dolsma en Ernst Kuitert. Nieuw
gekozen bestuursleden zijn: Alie Zuring en Pieter Uneken.

8.

Nieuwjaarsvisite
De nieuwjaarsvisite ml worden gehouden op 15 januari 2000 in het
Halerhuis.
Buurtvereniging Halerbrug

9.

Rondvraag
Voorgesteld wordt om de nieuwjaarsvisite in het vervolg achter in de maand
januari te houden, zodat de toneelspelers / -speelsters wat meer
voorbereidingstijd hebben.

10.

Sluiting
De voorzitter sluit om 20.30 uur de vergadering en geeft het woord aan de
heer Bouma van Politie Middenveld. De heer Bouma vertoont dia' s van
nieuwe verkeersborden en verkeerssituaties. Na de diapresentatie was er
gelegenheid voor het stellen van vragen. De presentatie was zeer interessant
en leerzaam.

Opgesteld: 24-12-1999. Piet Veldman.

Veranderingen
Er zijn alweer heel wat verandering in onze buurt. Er zijn 4 families vertrokken en er
komen ook vier bewoners terug.
Even op een rijtje:
Voorheen

Nieuw

familie Staal

familie Sattler

familie Brockhus

familie Kerssies

familie Regts

familie Mulder

familie Morsink
familie Zandbergen
We wensen de vertrekkende en de nieuwe bewoners veel plezier in hun nieuwe
woningen.
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winkelen
t.v.-kijken
haar vriend
uitgaan

De Pen
Hallo Buurtgenoten,
Hierbij willen wij Wout en Anneke bedanken dat ze ons "de Pen" hebben gegeven.
Wij hopen dat we een mooi stukje van kunnen maken.
Wij zijn dus de familie van Es (Willem, Roelie, Bram en Anja). Wij wonen op
Eursing 36. Wij wonen hier in mei 2000 alweer twee jaar. En het bevalt ons hier
uitstekend!
Willem werkt als Allround Timmerman bij Bouwbedrijf Bart Gaasbeek. Anja (zijn
dochter) werkt daar op kantoor als administratief medewerkster . Roelie werkt twee
morgens in de week in de huishouding (Alfa-hulp ). Verder doet zij de huishouding
thuis. Bram werkt bij Stal Zoer te Echten, daar rijdt hij dagelijks paarden. In het
weekend heeft hij vaak paardrijwedstrijden.
Nu weten jullie ook hoe wij de kost verdienen, dan nu onze hobby' s:

Zoals jullie misschien wel weten hebben wij enkele paarden bij huis. Hier hebben de
mannen het na hun werk erg druk mee. Verder hebben wij een hond (Jackie) en een
rooie kat (Snoepie).
Wij (fam. van Es) wonen niet alleen op Eursing 36. Jaap Beuving woont ook bij ons.
Het huis is opgesplitst in twee woongedeelten. Dus er kunnen makkelijk twee
gezinnen wonen. Jaap werkt bij het Funderingsbedrijf Bart Gaasbeek. Hobby's van
Jaap:
paarden (hij gaat vaak met Bram mee naar de wedstrijden)
bij huis is hij vaak in de stallen bezig
naar de manege (Stroomruiters Beilen) gaan
Eigenlijk hebben wij nu niets meer te vertellen, dus dan stoppen wij maar!

Willem:
paarden (hij is parcoursbouwer en jurylid)
zelf paardrijden
sport kijken ( elke avond om 22.15 uur)
uitslapen
Roelie:
country-dansen (line-dancing)
toneelspelen
lezen
paarden (in het weekend bij zoon Bram
kijken)
Bram:
paardrijden
uitslapen ( jammer genoeg kan dat niet zo vaak, hij heeft vaak wedstrijden
in het weekend)
zijn vriendin
uitgaan

Wij geven "de Pen" door aan onze buren de familie Bruulsema.

Buurtvolleybal
toernooi

Zoals ieder jaar willen we weer goed voor de dag komen
op het buurtvolleybal toernooi. Het toernooi wordt van 5
tot en met 8 juni gehouden op de korfbalvelden naast de
Drenthe hal.
Van te voren wordt er getraind op de middag of avond.
We rekenen er eigenlijk op dat iedereen die verleden
jaar meedeed ook dit jaar weer van de partij is. Maar
omdat er een paar spelers uit de buurt vertrokken zijn
hebben we dringend behoefte aan nieuwe spelers.

Anja:
géén paarden ( daar wil ze weinig van weten)
Buurtvereniging Halerbrug
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Mini’s
Maxi’s
Jeugd
Dames
Heren
35 Plus (gemengd)

Even voorstellen
Nieuw in het bestuur.

Welke teams we kunnen inschrijven hangt af van wie zich aanmelden.
Het is gebleken dat we de administratie niet altijd goed voor elkaar hebben en om te
voorkomen dat we iemand overslaan, verzoeken we u zich toch allemaal even op te
geven bij Alie Zuring (526305). Graag zo spoedig mogelijk.

Zadenactie langste
Zonnebloem

Het voorjaar komt er aan en dus ook de zadenaktie van
de Halerbrug.
Dit jaar hebben we gekozen voor de reuze zonnebloem.
(Helianthus annuus voor de kenners)
De zaden worden in de maand april rondgebracht, zodat u aan
de slag kunt.
Hier volgt de teeltbeschrijving:
Zaaien april-mei ter plaatse of op zaaibed. Uitdunnen of verplanten op minimaal 50
cm.
Bloei van eind juli tot in oktober, afhankelijk van de zaaitijd.
Hoogte van 2-3 meter.
Vraagt een goede losse en vruchtbare grond.
Aanbevolen voor gebruik in kleine groepjes tegen muur of schutting.
Enkele bestuursleden zullen in september of oktober bij u langskomen om uw
zonnebloemen te meten en voor de kweker van de langste bloem is eeuwige roem en
een verrassing weggelegd.
Veel succes!!!!

Buurtvereniging Halerbrug

Mijn naam is Alie Zuring-van Ens. Ik ben geboren en getogen in Heerenveen, als
jongste in een gezin met drie broers en 1 zus. Na de middelbare school ging ik
"voeding en dietiek" studeren in Groningen. Het was een veelzijdige, leuke, maar
soms ook zware studie.
Ik heb Aard leren kennen door gezamenlijke vrienden en in 1989 zij we getrouwd en
aan de Lijsterlaan in Beilen gaan wonen.
Aard werkte bij zijn vader op de boerderij en ik als medisch secretaresse op de
polikliniek van Beileroord totdat onze oudste zoon Albert geboren werd in 1991.
In februari 1992 zijn we naar de boerderij verhuisd (natuurlijk nadat we Aards
ouders naar de Linthorst Homanweg verhuisd hadden).
Ik voelde me al gauw thuis in de buurt, die ik al had leren kennen sinds onze
verkeringstijd.
We kregen er nog twee kinderen bij, David in 1993 en Ruben in 1995. Een drukke
maar o zo gezellige tijd.
Nu Ruben ook naar de basisschool gaat is er voor mij iets meer tijd voor andere
dingen, zoals het bestuur van de buurtvereniging.
Ik hoop op een prettige tijd waarin we met elkaar de buurt levendig kunnen houden,
Samen aan activiteiten deelnemen en samen plannen maken versterkt de band tussen
mensen, en dat is belangrijk in deze drukke tijden!
Tot Ziens.

Nieuw bestuurslid buurtvereniging Halerbrug -Pieter Uneken -vertelt

Als nieuw bestuurslid werd mij door de redactie gevraagd
naar mijn werkzaamheden.
Zoals ik al in "de pen" heb verteld, was ik werkzaam bij de
technische dienst van " Speelstad Oranje" in Beilen. Door
reorganisatie is deze afdeling opgeheven.
Dagelijks rij ik nu naar mijn standplaats Slagharen. Van daaruit
verricht ik, als installateur van elektriciteit, gas en water, verschillende
werkzaamheden in de nieuwbouw, verbouw, onderhoud en reparatie van storingen
Buurtvereniging Halerbrug
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bij de diverse vestigingen van Van der Most . Zoals in Zenderen, Almelo, Slagharen,
Nieuw Leusen, Oranje of Assen.

Verder wensen we Anneke Pomp een voorspoedige zwangerschap toe, zonder al te
veel mankementen en hopen op haar terugkomst in de toneelclub.
Ook danken we Klara Beugels, die op zo'n korte termijn de rol van Alie Zuring heeft
overgenomen, wegens het overlijden van haar vader.
Alie en familie van onze kant nog veel sterkte.
Nou beste mensen dit was het voor dit jaar.
Op naar het volgende seizoen.
Tot slot nog even dit:
Ale er heren of jonge mannen of wat oudere heren zijn, die eens een keertje mee
willen doen met het toneel spelen, wij ontvangen jullie met open armen. Kom op wie
durft???
Het is reuze gezellig!!
Verder wensen we ieder die ziek is of geweest bijzonder veel gezondheid en
beterschap toe.

Ook ben ik praktijkbegeleider van leerlingen in de diverse vestigingen en ben ik twee
keer per jaar examinator bij de VEV.
Privé werk ik graag in de tuin, autowassen etc. en als hobby rij ik graag motor en
sleutel ik aan auto`s en motoren.
Pieter Uneken

Nieuwjaarsvisite 2000
Allereerst heette de voorzitter de leden van harte welkom en wenste een ieder nog
een goed en gezond 2000 toe.
Er waren +/- 70 personen aanwezig.
Daarna werd het woord aan Betsy Huisman gegeven, die de supervisie had van het
toneelclubje. Ze gaf enige uitleg over de gang van zaken.
Er was namelijk wegens ziekte en een sterfgeval, ondanks
alle goede bedoelingen geen toneelstuk, terwijl de
speelster het stuk bijna onder de knie hadden.
Ja, en wat dan te doen binnen 14 dagen.
We hebben als de toneelgroep de koppen bij elkaar
gestoken en gezamenlijk er alles aan gedaan om er
toch een gezellige avond van te maken en zo het
bestuur niet in de steek te laten.
En beste mensen, het was toch gezellig, nietwaar?!
We hadden Riëtte Blom met "Ode aan de pot", dat was ook heel erg leuk. En dan
nog de stukjes van de club zelf en de playback van Ineke Smit met Sugar Lee
Hooper en een medley.
Verder was de muzikale omlijsting van onze buurtgenoot, Gerrit Weurding weer zeer
geslaagd. Alleen jammer voor Gerrit dat er niet meer mensen op de dansvloer
kwamen.
De country club deed het ook erg leuk. Wat een verrassing, al die mensen op de
dansvloer om mee te doen, de hele vloer stond vol! Alles en iedereen in het zweet,
zeer de moeite waard.
De verloting was ook goed. En een ieder heeft goed gesmuld van het buffet.
Wij vonden het in ieder geval een zeer geslaagde avond.
Buurtvereniging Halerbrug

Vriendelijke groet van Betsy en Ineke.

Werkzaamheden van

Gert Dunning
Ik ben sinds 1989 werkzaam op het loon- en
akkerbouwbedrijf van Gebr. Graafstra te Appelscha.
Omdat dit bedrijf niet alleen bestaat uit loonwerk
maar ook beschikt over een eigen boerderij is er
bijna het hele jaar werk. Je hebt echter wel te
maken met pieken in het voor- en najaar, waarin
het soms zeer druk kan zijn.
Mijn werkzaamheden bestaan zoal uit: aardappels
poten, lelies planten, aardappels selecteren, het
rooien van aardappels en de lelies en in de
wintermaanden wordt het pootgoed voor het
komende jaar gesorteerd. Verder hou ik me bezig
met de werkzaamheden die nodig zijn bij het telen van
bovenstaande producten.
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Omdat je elk jaar weer afhankelijk bent van het weer is het altijd weer afwachten hoe
de opbrengst is. Het ene jaar ‘ loopt alles op rolletjes’ en het volgende jaar heb je
moeite om ‘je hoofd boven (het teveel gevallen) water te houden.’

Mina en Roelof Timmer gingen naar Emmen. Willy en Jan Oostra naar een boerderij
in Nieuwediep. Jan en Willy Dolfing verhuisden naar Witteveen.
Luchienus trouwde met Rita Schuitemaker en ging naar Ooosterbeek.
Jantinus bleef vrijgezel en bleef op de ouderlijke boerderij.( 37) Na het overlijden
van Jantinus werd de boerderij verkocht aan de fam. Wolters.

Halerbrug vroeger
In de vorige krant is de fam. Zuring beschreven. Nu
de beurt aan de fam. Bakker, waarvan de wortels ook ca 5 generaties teruggaan.
Evenals vorige keer zijn het erg veel namen op een rij, maar ik hoop dat de lijn
zichtbaar blijft.
Rond 1875 woonde Willem bakker met zijn vrouw Jantje Hulzebos op Eursing
49/51.
In het gezin werden 4 kinderen geboren. Ze heetten Willem, Gerritjan, Roelof en
Willempje.
Om samen aan de Halerbrug te kunnen blijven wonen werd Eursing 51 van een
voorhuis voorzien en werd no 37 familiebezit. Het meeste land dat gebruikt werd lag
aan de westkant van de weg Beilen/ Hooghalen.

Het huis van Roelof en Tiestje werd na hun verhuizing naar Beilen verkocht aan de
fam. van der Spoel. Zoon Anne gebruikt het land achter de snelweg nog. Hij woont
echter met zijn vrouw en kinderen in Smilde.
Op no 49 bleven Jantje en Jan Dolsma nog een tijd doorboeren totdat ze op 42B een
huis met kippenstal bouwden. Geesje zette samen met Hoeke Turkstra het
veebedrijf voort. Daar wonen ze nu nog. Hun kinderen zijn allemaal naar elders
verhuisd.
Op no 42b kwamen uiteindelijk Roelof en Lammy Dolsma te wonen. Nu nog met
dochter Joke, maar die gaat waarschijnlijk deze maand ook nog in Beilen wonen, de
vorige generatie aan de Halerbrug achterlatend.

Van de vier kinderen stichtten er twee een gezin.
Willem trouwde Femmigje Koerts , ging op no 37 wonen en ze kregen 7 kinderen.
Roelof huwde met Geesje Timmerman. Ze kregen twee kinderen, waarvan er n
al heel jong overleed. Gerritjan ging met Dina Beugel op no 51 wonen. Het huwelijk
bleef kinderloos. Willempje bleef ongehuwd bij broer Roelof op no 49 wonen.
In en direct na de oorlog waren er op deze manier drie huizen bewoond door de fam.
Bakker.
Rond 1940 trouwde Jantje, de enige dochter van Roelof Bakker, met Jan Dolsma.
Vanwege de oorlog en schaarste aan woonruimte gingen ze bij de fam. op 49
inwonen. Ze kregen drie kinderen, Geesje, Coba en Roelof.
Coba trouwde met Martinus Jonkers en verhuisde naar Kuinre.
Ook de kinderen van Willem Bakker werden groter en kregen trouwplannen.
Willem ging met Griet Oosterloo op no 38 wonen, voordat ze later naar Smilde
verhuisden.
Roelof en Tiestje Bosma kwamen met oom Gerritjan overeen om de boerderij op no
51 voort te zetten.
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Jeugdpagina

Stand Sjoelen en klaverjassen

Eindstand sjoelen 1999-2000

Eindstand klaverjassen

Janny Folkers
Albert Bruulsema
Katrinus Boer
Luchie Boer
Marten Martens
Dinie Martens
Eppie v. Boven
Klaske Bruulsema

Gert
Sjoerd
Albert
Henk K 66186
Roelof
Lambert 65001
Brunet
Henk H 64628
Aard
Anton
Harrie
Pieter
Fred
Ineke
Jannes
Joop

Klazien Vos
Rieks Bening
Hoeke Turkstra
Geesje Turkstra

4500 pt. (11x)
4401 pt. (10x)
4372 pt. (11x)
4297 pt. (11x)
4279 pt. (11x)
4204 pt. (10x)
4070 pt. (11x)
4012
pt.
(9x)
3283 pt. (9x)
3192 pt. (9x)
3096 pt. (8x)
2403 pt. (7x)
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69899
69091
67925
65364
64853
63984
63834
63558
63422
62787
62610
62552
59632

Hallo, ik ben Jeroen en ik heb kippen.
Het begon met een project op school, wat ik zo leuk vond.
Er werden eieren uitgebroed.
Ik heb zelf ook gezorgd voor eieren.
De kuikens mochten we na het project mee naar huis nemen.
Ik vond dat zo leuk, dat ik later ook speciale kippen heb gekocht; baardkuifkippen.
Toen ben ik ook lid geworden van BKC (= Beiler klein dieren club)
Op een keuring bleek dat deze kippen niet goed genoeg waren om mee door te
fokken. Daarom heb ik ze verkocht. Ik ga in mei nieuwe
kopen.
Ik heb nog wel 4 gewone Wiandotten. Deze zijn bruin
met zwart gezoomd.
Groeten van Jeroen Ribberink.
Heb jij ook een leuke hobby, waar je over wilt vertellen?
Lever je verhaal in bij een van de redactieleden en in het
volgende buurtkrantje kan iedereen het lezen!
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Terugblik naar de Halerbrug

Beste Buurtgenoten,
Het is al weer zo`n zes weken geleden , dat we van de Halerbrug zijn vertrokken en
onze intrek hebben genomen in Brunsting. Natuurlijk zijn we erg blij met onze
nieuwe stek, maar het is best wennen. De meeste rotzooi is uit de dozen, toch heeft
nog niet alles zijn plek.
Hoewel we minder tuin hebben, hebben we onze handen vol aan de huidige siertuin
en zoals jullie weten zijn we niet van die echte tuiniers.
De nabije buren hebben we al op de koffie gehad, heel gezellig, maar nog niet zo
eigen als de Halerbrug, dat moet groeien. We zijn inmiddels lid van de
buurtvereniging en hebben begrepen dat er ook allerlei activiteiten georganiseerd
worden, maar het klaverjassen is helaas wat voorbehouden voor een vaste club
mensen (8) en heel soms is er enige verschuiving in leden.
Bij het buurtvolleybal zijn we vast weer van de partij en hopen de "strijd" met ons
oude team aan te kunnen knopen.
Geregeld gaan onze gedachten nog naar de Halerbrug en Bastiaan komt zo nu en
dan op zijn vaste adresjes nog koffie drinken. Joost is al aardig gesetteld, woont
dichter bij vrienden en school en kan samen met een kameraadje richting CSG
fietsen.
Binnenkort gaat Eursing 39 over aan de nieuwe eigenaars,
de familie Kerssies uit Hoogeveen.
We hopen dat ze met net zo veel plezier
daar zullen wonen als wij 14 jaar lang
gedaan hebben.
Een ieder die zin heeft eens langs te komen
of op een fietstochtje ons huis passeert is
welkom. De koffie staat klaar!
Veel groeten en tot ziens, Fred, Alice,
Bastiaan en Joost.
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Riolering in de buurt

Na jaren praten is het er dan toch van gekomen. Afgelopen winter heeft de fa. van
Gelder veel graafwerk
gedaan voor de
verschillende leidingen en
putten, en op 1 maart onze
buurt weer verlaten.
Hierbij werden de
verschillende bermen op veel plaatsen
weer zwart en modderig achtergelaten,
maar dat zijn we na elke graafbeurt
wel gewend.
De afronding van het hele karwei loopt
bij iedereen weer anders. De oudste
inwoner van de buurt was volgens mij het eerst aan het graven voor zijn aansluiting,
en gaf daarmee het voorbeeld aan de rest, die daarna spontaan of met de nodige
tegenzin volgden.
De eerste storingen zijn hier en daar ook al gemeld. Meestal betrof het een pomp die
weigerde. Volgens de gemeentelijke lieden echter allemaal kinderziektes die er nu
eenmaal bij horen. Een pomp iets anders ingesteld of een vlotter in een andere stand
was meestal genoeg voor een verbetering. Hopelijk blijft het daarbij en is het vanaf
nu gedaan met alle vuil en stank vanuit de bermsloten in onze buurt.

Telefoon Nummers (Bestuur)

Alie Zuring
Janny Koopman
Riëtte Blom
Piet Veldman
Pieter Uneken

526305
525945
542312
523601
526423
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