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Van de Redactie
Activiteiten Kalender
Van de redactie:

7e jaargang nummer 2

Aan het begin van het zomerseizoen 2002 komt de buurtkrant uit met daarin een
grote selectie aan activiteiten waaraan jong en oud deze zomer mee kan doen. Naast
het volleybaltoernooi waar al jaren in meegespeeld wordt, zijn er mogelijkheden
voor o.a. handbal en dart liefhebbers. Voor deze krant heeft Alie Zuring veel stukjes
vanuit het bestuur aangedragen en daarom heeft de redactie haar naam ook onder
deze pagina geplaatst.
In dit krantje met daarin ''de Pen'' met Bernarda Sattler en Gert Heeling ook een
bijdrage van Melody Sytsma en vraagt Lambert Beugels reacties op een plan om
''ergens op de Halerbrug'' een kinderspeelplaats in te richten.

26 april

Bowlen (zie pagina 10)

begin mei

Beginnen met trainen voor buurtvolleybal toernooi

8 juni

Darten (zie pagina 7)

10-15 juni

Buurtvolleybal toernooi (zie pagina 10)

22 juni

Midgetgolf (zie

17 augustus

Buurtbarbecue

2-6 september

Buurthandbal toernooi (zie pagina 11)

Als nieuwe rubriek hebben we "Bedrijven uit de buurt" opgenomen. Bennie
Wildeboer geeft de lezer een idee waarvoor men bij hem terecht kan.
Verder natuurlijk een aantal verslagen van bijeenkomsten die geweest zijn. Ook
hebben we de eindstanden van de Sjoel- en Klaverjas competitie in de buurt weer
opgenomen, waaruit blijkt dat Janny Folkerts en Gert Dunning met de hoogste eer
naar huis gingen.

Veel leesplezier gewenst van:
Alie Zuring
Han Sytsma
Roelof Dolsma
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Verslag
buurtvergadering

Verslag bijzondere buurtvergadering Halerbrug 17 januari 2002.
Aanwezig: 19 leden.
1. Opening.
De voorzitter heet iedereen welkom. We praten even over de stukken die in de
kranten hebben gestaan; het mag duidelijk zijn dat deze woorden niet van het bestuur
afkomstig zijn, maar van individuele buurtbewoners. Contact met de pers is geen
eenvoudige zaak. De journalisten schrijven soms wat ze denken te horen en denken
te weten. Waarvan akte.
2. Discussie over de verkeersmaatregelen op Eursing.
Drie verschillende zaken: a. de in- en uitrit van de nieuwe begraafplaats
b. de plannen rond het kruispunt bij de brug
c. de verkeersveiligheid van onze hele buurt.
Zoveel mensen, zoveel zinnen, bleek in de discussie. De een wil dit, de ander dat.
We hebben gepraat over drempels, rotondes, strepen en druppels op het wegdek,
geluidsarm asfalt, flitspalen, en 60-km-borden.
Uiteindelijk kwamen we tot 1 duidelijke conclusie: WE WILLEN GEEN
DREMPELS.
Daarna is besloten dat er een 'verkeerscommissie' moet komen die onze belangen
gaat behartigen bij de gemeente en evt. bij de provincie.
3. De 'verkeerscommissie' gaat bestaan uit de heren Koopman, Uneken, Popken,
Mulder, L.Beugels en Veldman. We wensen hen veel succes.
4. Sluiting om 21.30 uur.

MEDEDELINGEN VAN DE 'VERKEERSCOMMISSIE"

P.Uneken.
p.s. Tot op heden (2 april) hebben wij van dhr. De Groot geen bericht ontvangen.

Veranderingen

Op 26 maart is overleden onze buurvrouw

De commissie is tijdelijk samengesteld om in overleg met de
gemeente de vinger aan de pols te houden. Naar aanleiding van
vragen door deze commissie is dhr. J. de Groot van de gemeente
uitgenodigd door toedoen van dhr. Beugels via de wethouder
Bolhuis. Er is een afspraak gemaakt om op maandag 11 februari
Buurtvereniging Halerbrug

bij P.Uneken uitleg te geven over de tot dan toe voortgaande ontwikkelingen ten
aanzien van de uitvoering van de weg.
Dhr. De Groot kwam met een tekening waarop de weg ingetekend stond, zoals de
gemeente het plan van de Grontmij goed vond, daarop stond reeds de weg getekend
door het land en erf van de fam. Oosterloo, beter bekend als café Jantje.
Alle voorstellen van onze kant over een andere oplossing, zoals een rotonde,
ongelijke kruising werden afgedaan als te kostbaar.
De bedoeling van de gemeente is om het kruispunt veiliger en overzichtelijker te
maken. In principe is de gemeente met de familie Oosterloo overeengekomen om de
weg door hun land aan te leggen, werd ons meegedeeld. Om de snelheid van de weg
te verminderen worden veelal drempels toegepast met een snelheidsbeperking van 60
km, hierop werd door ons gezegd dat drempels geen goed voorstel was en wij een
wegversmalling beter vonden. Dhr. De Groot zei toen dat dat voorstel wel eens een
moeilijk geval kon zijn, aangezien de weg veel wordt gebruikt door de ambulance,
politie en tevens de busdienst zich aan de rijtijden moet houden.
Als er zich een opstopping voordoet moet al het verkeer hierop wachten en dat kan
niet. Na nog enige discussie over dit punt werd dhr. De Groot bedankt voor zijn
uitleg en aan hem meegedeeld dat voor ons drempels in de weg taboe zijn.
Nadat hij hiervan een aantekening had gemaakt werd het overleg en uitleg beëindigd
met de mededeling van hem, om van de voortgang van dit project aan de secretaris
P.Veldman.
Onder het genot van een kop koffie werd deze avond afgesloten.

Eleonore Augusta Schoevers
Zij woonde samen met mevrouw Spijker op Eursing 5e. Ze was al enige tijd ziek.
We herinneren ons de brief die ze schreef voor alle buurtgenoten op de
nieuwjaarsvisite. Op zaterdag 30 maart bezochten twee bestuursleden de plechtigheid
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voorafgaande aan de crematie.
We wensen buurvrouw Spijker veel sterkte toe de komende tijd.

Rest ons nog om de toneelclub en alle vrijwilligers die aan deze avond hebben
meegewerkt heel hartelijk te bedanken. Zonder jullie was het allemaal niet mogelijk
geweest. In het bijzonder Benny Wildeboer, die de hele avond als een rasechte
'dealer' de black jack tafel heeft bediend, grote klasse !

Verkocht: Marten en Dinie Martens hebben hun boerderij aan de Beilerweg verkocht
aan de fam. Tijhuis uit Borne. Ze hebben zelf een huis in Beilen gekocht en hopen
daar midden juli naar toe te gaan.
Na veel gewroet in de grond langs de spoorbaan is nu de spoorwegovergang Kanaal
NZ Hooghalen voorzien van een “halve spoorbomen” beveiliging. De overwegen
kanaal ZZ en bij Bruulsema/ van Es zijn voorgoed gesloten.
De A28 wordt tot juni nog flink onder handen genomen. Er komt een nieuwe
asfaltlaag op de ooster- en westelijke rijbaan tussen Beilen en ca 500m over het
Oranjekanaal. Menig automobilist zal de weg door onze buurt weer gaan gebruiken
van en naar Assen. Een voordeel is dat men door de drukte niet zo hard langs kan
scheuren maar oversteken wordt weer moeilijk.

Nieuwjaarsvisite
2001

02-02-2002, een avond om over na te praten.
Zoals op de uitnodiging voor de nieuwjaarsvisite stond, werd het inderdaad een
avond om over na te praten. Er was een grote opkomst, mensen gingen ook pas
laat naar huis.
Het toneel was van een goed niveau, maar had volgens de meesten wel wat korter
gemogen. De casino-tafels werden goed benut, zo goed zelfs dat enkelen bleven
zitten waar ze zaten aan de black jack-tafel. Jammer voor diegenen die ook graag
even wilden spelen, en niet aan de beurt kwamen. Over het algemeen was het een
geslaagde avond, ook voor de jeugd die in grote getale aanwezig was. Het bestuur is
blij dat zoveel mensen een cadeautje voor de verloting hadden meegenomen. En dat
er zoveel loten verkocht zijn. De opbrengst van de verloting was 210.20. Met dit
geld wordt een deel van de kosten gedekt.
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Jeugdpagina

De Pen
Hallo bewoners van de Halerbrug.
Het is nu aan ons de beurt, om een stukje in het nieuwe
buurtkrantje te schrijven en ons voor te stellen.
Wij zijn Gert Heeling en Bernarda Sattler. Wij wonen
sinds september op Eursing 17.
Wij zijn hier gaan wonen, omdat het plekje erg mooi is.
Gert werkt bij Klok betonboorbedrijf in Assen, en ik werk als docent VMBO
bovenbouw aan de Chr. Scholengemeenschap Vincent van Gogh in Assen. Dit doe ik
nu zeven jaar met veel plezier.
Gert zijn grootste hobby is motoren en ik lees het liefst een boek.
Verder gaan we samen nog regelmatig op stap.
Met vriendelijke groet,
Gert en Bernarda.
De redactie geeft de pen door aan: Katrinus en Luchie Boer.

Darten

Verslag van het PAASEIEREN ZOEKEN in het bosje van Zuring
Op zaterdagmiddag om twee uur verzamelden zich vele moeders met hun
kinderen, om deel te nemen aan het jaarlijks paaseieren zoeken. In totaal waren
er ruim 20 kinderen. Het was een stralende dag met een temperatuur van 18
graden, dat was aangenaam om de kinderen te laten zoeken.
De kinderen werden verdeeld in twee groepen, een groep in de leeftijd tot 7 jaar en
de andere groep van 7 jaar en ouder. Om kwart over twee werd het startsein gegeven
om te gaan zoeken, en in een mum van tijd waren alle eieren al verdwenen in de
zakken die de kinderen hadden meegenomen. De
buurtvereniging had het bosje verdeeld in een stuk voor de
kleine en een stuk voor de grotere kinderen, maar na een
ogenblikje werd het hele bosje doorzocht, dat brengt ons
op het idee om de volgende keer het stuk nog groter te
maken. Kinderen die erg weinig gevonden hadden kregen
van diegene die royaal voorzien was een ei erbij. Het was
een geslaagde zoekpartij die volgend jaar weer
gehouden wordt.
P.Uneken

Buurtvereniging Noorderhoek organiseert ook dit jaar weer een dartstoernooi
voor Beiler buurtverenigingen, en wel op zaterdagmiddag en -avond 8 juni
2002.
We mogen twee teams van drie spelers/speelsters opgeven, maar het is misschien
goed om teams van vier personen te maken zodat er een reserve-speler is.
Minimumleeftijd is 16 jaar en per team mag er 1 gastspeler deelnemen ( van buiten
je eigen vereniging). De inleg is 7,50 per team, deze worden betaald door de
buurtvereniging.
OPGEVEN: uiterlijk op 10 april bij Alie Zuring (526305). Op dit moment zijn er al 2
deelnemers.
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De Jeugdpen
Goeden dag.
Ik wil u wat vertellen wat mijn hobby's zijn.
Mijn hobby is tekenen maar als ik alles heb weet ik niet meer wat ik
wil tekenen.
Op school vind ik geschiedenis leuk eerst vond ik rekenen leuk
maar nu niet.
En ik heb veel kinderen in mijn klas er zitten wel 29 kinderen
in mijn klas in de hele school zitten ik weet het niet zeker
maar het zijn er 113 en ik ben ook overgegaan door mijn
dislectie.
Mijn school heet Prinses Beatrix school in de Sportlaan. Mijn
8
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lievelingsmuziek is Britney Spears
ik heb twee cd's van haar ik wil ook graag de film van haar. Soms ga ik zondags naar
mijn oma toe daar ga ik knutselen maar vaak ga ik pergomano [dat is een soort
gekleurde inkt] en als ik mij verveel ga ik achter de computer vaak speel ik The
Simms, o en ik vind ook Jenifer Lopez mooi zingen en het Franse meisje Alizee
mooi zingen. Ik heb ook veel huisdieren eerst had ik een parkiet die heette Indigo
toen ik thuis kwam lag hij dood in zijn kooi. Later kreeg ik twee parkieten, maar
weer eentje ging dood nu heb ik nog maar een parkiet: Oerwoud. Mijn moeder heeft
voor haar verjaardag een hond gekregen die heet Astor hij mag geen eiwit want daar
krijgt hij blaas ontsteking van en hij heeft ook epilepsie.

Buurtvolleybal Toernooi

VOLLEYBALTOERNOOI

10 tot 15 juni 2002

Natuurlijk ook dit jaar in juni weer een buurtvolleybal toernooi. Het zou mooi
zijn als we dit jaar meer volwassenen kunnen laten spelen dan het afgelopen
jaar. Overleg eens met elkaar en probeer je buurman of buurvrouw enthousiast
te maken voor dit zomerse en sportieve evenement.

Groetjes prettige dag nog Melody Sytsma.
OPGEVEN: zo spoedig mogelijk bij Alie Zuring (526305)
zodat we teams kunnen samenstellen. Bij opgave van 3 of 4
mensen is het dan nog mogelijk contact te zoeken met andere
buurtverenigingen met hetzelfde probleem. Samengestelde
teams zijn dan een goede oplossing, maar dit moet wel tijdig
gebeuren anders vissen we achter het net !

Uw mening
gevraagd

Naar aanleiding van een vraag door onze kinderen, waarom onze
buurtvereniging geen speeltuintje en/of voetbalveldje heeft en andere
buurtverenigingen wel, is dit een onderwerp geworden om iets dieper over na te
denken.
Het is nog niet zo'n raar idee. Daarom aan u, buurtgenoten met of zonder kinderen
de vraag: Wat is uw mening hierover ?
Stel dat er een stukje grond beschikbaar komt. Vindt u het dan een goed idee om hier
een soort speelveldje van te maken voor onze buurtkinderen ? Een speelveldje,
simpel ingericht met bv. Een voetbaldoel, volleybalnet, schommel en wip-wap of
andere speeltoestellen.
Het bestuur kan subsidie aanvragen bij de gemeente om zo de buurtvereniging in de
kosten tegemoet te komen.
Naar aanleiding van de reacties kan bekeken worden of er voldoende belangstelling
voor is.
Dus laat uw meningen en ideeën horen. Reacties graag naar iemand van het bestuur.

Met vriendelijke groet,
Lambert Beugels.
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TRAINING: vanaf begin mei. Het mag wel bij Aard en Alie
Zuring, maar een andere locatie kan natuurlijk ook.

Bowlen
Uit de "inventarisatie" die we in november 2000 hebben gehouden bleek dat er
belangstelling was voor een avondje bowlen. Inmiddels heeft de jeugd al een
avond gehad en zijn dit jaar de volwassenen aan de beurt.
Op vrijdagavond 26 april kunnen we bowlen in partycentrum Nooitgedacht. Het
bestuur heeft geprobeerd een optie te nemen op 4 banen voor 2 uur
achter elkaar; dit is helaas niet gelukt.
We vragen iedereen zich dan ook ZO SPOEDIG MOGELIJK
(bijvoorbeeld VANDAAG)
Op te geven zodat de kans dat er nog 4 banen vrij zijn het
grootst is.
De tweede mogelijkheid was: alle banen reserveren (en
betalen) met de kans dat de deelname te klein was en de kosten te hoog.
OPGEVEN: is zo spoedig mogelijk gewenst.
10
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KOSTEN: 5,= per persoon (inclusief 2 kopjes koffie of thee)
We verzamelen op het plein bij Aard en Alie Zuring, zodat we
kunnen carpoolen.

mogen gemengd jongens\meisjes zijn. Overige teams mogen niet gemengd zijn.
Combinatie-teams met naastgelegen buurtverenigingen zijn toegestaan !
OPGEVEN: bij een van de bestuursleden, voor 30 mei.

Midgetgolf
Uitslag Buurt
Klaverjassen

Op zaterdagmiddag 22 juni kan jong en oud een balletje slaan op
de midgetgolfbaan van de bospub in Lhee.
We beginnen om 14.30 uur met koffie of thee en eindigen na de laatste
hole met een ijsje (evt. iets anders).
OPGEVEN: voor 1 juni bij Janny Koopman (525945)
KOSTEN: 3,- per persoon.
Tip: wie dat wil kan er op de fiets naar toe.

Buurt handbal
toernooi

Na een succesvol toernooi in 2001 organiseerd handbalvereniging Beilen ook dit
jaar weer een buurt-handbaltoernooi en wel van 2 t/m 6 september.
De ploegen worden ingedeeld naar leeftijd:
senioren:
geboren in 1985 en eerder
B-jeugd:
geboren in 1986, 1987 en 1988
C-jeugd:
geboren in 1989, 1990 en 1991
D-jeugd:
geboren in 1992 en 1993
Mini's :
geboren in 1994 en later
Mini's spelen met 5 per team, overige teams bestaan uit 7 personen.
D-jeugd en mini's spelen wedstrijden op woensdagmiddag 4 september. Deze teams
Buurtvereniging Halerbrug
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Gert Dunning

69444

Gerrit Weurding

68985

Sjoerd Ribberink

67479

Brunet Weurding

67160

Roelof Dolsma

66618

Aard Zuring

66144

Lambert Beugels

66075

Fred Brockhus

65361

Jan Seubring

64845

Henk Hepping

64771

Gert Kerssies

64696

Aard Zantinge

64567

Albert Hepping

64431

Ineke Smit

64081

Henk Koopman

63457

Joop Jansen

62798

Jurjen Popken

62629

Jannes Beugels

62348

Harrie Hunse

61968
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Anton Boerhof

59703

Bedrijven uit de
buurt

Uitslag Sjoelen

Janny Folkerts

4687

Diny Martens

4674

Albert Bruulsema

4610

Klaske Bruulsema

4554

Katrinus Boer

4206

Luchie Boer

4186

Marten Martens

4105

Hoeke Turkstra

3974

Geesje Turkstra

3436

Riek Bening

3273

Klazien Vos

3247

Eppie van Boven

In deze nieuwe rubriek geven we ondernemers uit onze buurt de gelegenheid om
iets over hun bedrijf te vertellen. Aan Benny en Joke Wildeboer de eer om de
spits af te bijten.
Het bedrijf Automaterialen en Autoshop Benny Wildeboer.
Gevestigd aan de Hanekampen no. 21, sinds november 1988.
Bemanning: Bennie en Joke, Harm Bakker, Remmie Brunsting, Karel Popken en
Bert Everts.
Het Bedrijf bestaat uit een shopgedeelte waar je de meest uiteenlopende zaken voor
in, aan en op de auto kunt kopen.
Denk bijvoorbeeld aan zaken als:
Autoradio`s, navigatiesystemen, stoelhoezen, wieldoppen, gereedschappen voor auto
onderhoud, spuitbussen autolak, plamuur, tectyl, lampen, trekhaken, uitlaten, filters,
bougies, schokdempers, olie, ruitensproeier vullingen, wisserbladen, claxons,
acculaders, poetsmiddelen, enz. enz.
Verder is er een werkplaats waar je de gekochte spullen etc. kunt laten monteren,
maar ook voor onderhoud en APK keuringen van auto`s tot 3500 kg kun je bij
Wildeboer terecht.
Daarvoor is er bij voorbeeld een rollenrembank, uitlijnapparatuur, diverse
hefbruggen, uitlaatgas testapparatuur enz. aanwezig.
Voor het wassen
en stofzuigen van
auto`s is er dan
nog de doe het zelf
wasser ette +
stofzuiger.

2573
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Kleurplaat

Buurtbarbecue
Het lijkt nog ver weg maar voor je het weet is de zomervakantie weer voorbij: tijd
voor onze jaarlijkse barbecue.
Datum : 17 augustus 2002.

Telefoon Nummers
(Bestuur)

Alie Zuring
Janny Koopman
Roelie van Es
Piet Veldman
Pieter Uneken
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526305
525945
526086
523601
526423
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