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Van de redactie:
9e jaargang nummer 2

Activiteiten Kalender

Het nieuwe buurtkrantje is
weer uit .
Wij van de redactie hebben
besloten om de krant 4
keer
per jaar te laten
uitkomen. Het bestuur van
de buurtvereniging was het
hiermee eens. Wij wensen
u weer veel leesplezier en
allen goede paasdagen
gewenst. In juni verschijnt
de volgende krant.
Veel leesplezier van de
redactie.
Alie Zuring
Han Sytsma
Harma Popken

Bestuur buurtvereniging:
Alie Zuring
voorzitter
Greetje Haaijer penningmeester
Wout Boers
secretaris
Roelie van Es
lid
Jurrien Popken lid

526305
562179
540227
526086
525207

Brieven, kaarten, e.d. kunt u sturen aan de
secretaris. Ook voor vragen en opmerkingen
gericht aan het bestuur kunt u terecht bij het
secretariaat.
Redactie:
Han Sytsma
Harma Popken
Alie Zuring

Lay-out
Typewerk
Typewerk

Contactpersonen:
Klaverjassen
Sjoerd Ribberink
Sjoelen
Luchie Boer
Buurtkrant
Harma Popken
Crea-avonden
Betsy Huisman
Esther Kerssies

10 april
14:30 uur

Paaseieren zoeken in het bosje van Zuring

7 tot 11 juni

buurtvolleybal toernooi voor jong en oud

7 juli

optocht versierde wagens door Beilen (Lanijto)

4 september

Buurt barbecue

2 oktober

Bingo

voorjaar 2005

Buurtreisje

Over een aantal activiteiten vindt u verderop in het blad meer informatie, andere
activiteiten volgt nog apart bericht over.

525207
526305

525997
522332
525207
523125
523806

Iets te koop of te ruilen ? Dat kan in de
buurtkrant. Neem contact op met Harma
Popken.
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Nieuws uit de Buurt

De werkzaamheden van Gert
Kerssies

Vertrokken: Gezienus Gils en familie Sikken en Margreet Buning.
Lidmaatschap opgezegd: mevr. Spijker en Joke Vonk.
Lid geworden: Marco en Petra Ribberink, de Hanekampen 24a.
Geboren: op 6 januari 2004: Floor Brinksma, zusje van Lisanne en dochter van
Bouke en Woudy Brinksma, de Hanekampen 24.
Rene en Sally Gennilard, Eursing 51. Ze komen uit Engeland maar blijven hier
ongeveer 3 jaar wonen. Ze zouden het leuk vinden om contacten te leggen met
buurtgenoten.
Rectificatie:
In het vorige buurtkrantje stonden 2 fouten: familie Arnolds moet zijn familie
Adolfs, en ze wonen niet op nummer 6 maar op nummer 8.
In de pen van de fam. Tijhuis stond dat ze hier in 2003 zijn komen wonen, dat moet
zijn in 2002.
Excuses hiervoor.

Mij is gevraagd om een stukje te schrijven voor de buurtkrant, bij deze.
Sinds december 1994 ben ik werkzaam in de garage van Essent Milieu (VAM) te
Wijster. Met 7 monteurs voeren wij het onderhoud en de reparaties van rollend
materiaal uit.
Het werk wat wij uitvoeren gebeurt alleen aan eigen machines. We doen dit in
2-ploegendienst, zodat de garage geopend is van ïs morgens 6.00 uur tot ïs avonds
22.30 uur. Het aanbod is zeer groot en gevarieerd zoals dumpers, heftrucks,
tractoren, shovels, kranen, bulldozers, vrachtwagens, etc.
Al deze voertuigen komen bij ons binnen voor een onderhoudsbeurt of reparatie.
We hebben 100 eenheden op papier, dus werk genoeg.
Met vriendelijke groet, Gert Kerssies.
De Pen voor de werkzaamheden van wordt doorgegeven aan JOOP JANSEN.

De Pen
Noaberschap
Lars Wolters brak zijn sleutelbeen. Heel vervelend maar het is gelukkig helemaal
hersteld.
John Adolfs brak zijn been op een vreemde manier: toen hij uit de auto stapte. Ook
hij is weer volledig hersteld.
Wubbo Haaijer heeft zijn ogen laten laseren. Momenteel (12 maart) is hij nog niet
echt tevreden met het resultaat, misschien heeft het herstel nog enkele weken nodig.
Verder wensen wij alle zieken van harte beterschap !

Hallo luitjes, hier zijn wij dan; Ren‚ Heijting en Annie Prijs.
De Pen werd aan ons gegeven om iets over ons te vertellen.
Om te beginnen: Ren‚ is 34 jaar geleden geboren aan de
Beilervaart en ik 36 jaar geleden te Witteveen.
Al met al hebben we hierna nog heel wat verhuizingen achter de rug gehad en zijn
uiteindelijk samen aan de Eursing 7d (sinds maart 2003) beland.
Ren‚ heeft een full-time baan bij IPG en ik ben full-time moeder. Samen hebben we
vijf kinderen; Richard, Nick, Megan, Maurice en Nina.
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Richard, Nick en Megan komen 1x in de 14 dagen een weekend bij ons. Onze
hobby’s: Ren‚ (sommigen hebben hem al leren kennen via de kaartavonden) heeft als
hobby klaverjassen, ikzelf mag graag schilderen (aquarelleren). Op dit moment staat
dat op een laag pitje maar ik ben van plan dit binnenkort weer op te pakken.
Tja, genoeg over ons verteld. We geven de pen door.
Vriendelijke groeten van Ren‚, Annie en de kinderen en wie weet komen we elkaar
eens tegen, misschien op een kaartavond, barbecue of met paaseieren zoeken.

Verslag Ballorig
Na een verzoek van een lid van de buurtvereniging, om eens iets te organiseren
voor de wat jongere kinderen, werd het idee geboren om eens naar Ballorig in
Assen te gaan. Ballorig is een binnenspeeltuin voor kinderen. Met onder andere
springkussens, ballenbakken, glijbanen, enz, .enz.

De redactie geeft De Pen door aan de familie BRINKSMA.

Hallo, ik ben Jennifer Verhoef. Ik ben 15 jaar jong, woon in Hooghalen, op de
Kanaal noordzijde 20. Ik heb een zusje van 12 jaar. Voor de rest hebben we nog 4
honden en 6 katten rondlopen en waar 4 friese paarden in de stal staan.
Ik vind het van de eerste dag tot aan nu toe leuk dat ik hier woon. Ik vind het leuk
om voor de pen te schrijven ook al is dit voor de eerste keer. En trouwens ik ben 19
april jarig.
Maar ik heb niks meer te vertellen en geef De Pen door aan WENDY RISPENS.

Woensdag 18 februari was het zover, maar liefst 24 kinderen ! hadden zich
opgegeven. Er werd om half drie verzameld bij de familie Zuring. Allemaal een
plaatsje gevonden in de auto’s en daar gingen we.
Aangekomen bij Ballorig kregen eerst alle kinderen een lekker spekje, daarna gauw
naar binnen, schoenen uit, jassen uit en het feest kon beginnen. De meegekomen
moeders (9 stuks) zochten een tafeltje uit op een strategisch plekje zodat de boel
goed in de gaten gehouden kon worden. De iets oudere kinderen waren al gauw druk
aan het spelen. De jongsten moesten even op weg geholpen worden, maar hadden al
snel door dat het hier toch wel heel erg leuk was.
Toen iedereen druk aan het spelen was, gingen de moeders aan de koffie, en was er
tijd om gezellig bij te praten. Na een poosje meldden de eerste kinderen zich. Ze
hadden het van al dat rennen en klimmen behoorlijk warm gekregen. De truien
gingen uit en ook een aantal sokken werd ingeleverd. Iedereen kreeg ook nog een
beker ranja. De hele middag werd er verder gespeeld, het was zo vijf uur. Tijd om
naar huis te gaan, iedereen nog een lekkere lollie, toen was het echt afgelopen.
Van de reacties die ik kreeg van de achterbank heb ik begrepen dat de kinderen het
hardstikke leuk hebben gevonden. Het was een zeer geslaagde middag, die zeker
voor herhaling vatbaar is.

Greetzzz kusjes aan jullie allemaal

Een moeder.

De zusjes Verhoef schrijven de JeugdPen als Duo

Veel liefs, Jennifer.
Hallo, ik ben Stephanie Verhoef, ben 12 jaar jong en ja ik heb niet ze veel te
vertellen want dat heeft mijn zus al gedaan. Maar ik vind het ook hartstikke leuk hier
maar wel raar hoor, in het begin was het heel stil hier.
Ik geef De Pen door aan ROELOF BEUGELS.
Groetjes, Stephanie.
Buurtvereniging Halerbrug
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Nieuwjaarsvisite

Buurt Volleybal

Op de allerlaatste dag van januari 2004 hadden we de nieuwjaarsvisite. Deze
keer op een andere plek met een andere invulling. We waren in het gebouw De
Eikenhorst in Hooghalen. Toch mooi in de buurt.
Na de koffie met krentenbrood kwam het Boertien uut Aalden ons deze avond
vermaken. Dit is hem prima gelukt met zijn mooie, leuke en grappige verhalen.
Hij had dan ook nog nooit zoïn goed publiek gehad, aldus het boertien. (wat hij elke
avond zegt natuurlijk).
Zo tussen de pauze door werd er goed voor een hapje of snack gezorgd. Na die tijd
kon iedereen nog gezellig met elkaar napraten en drinken tot in de kleine uurtjes.
Kortom het was en gezellige avond die goed was verzorgd.
Groetjes, Janny Koopman.

Het lijkt nog vrij vroeg maar voordat je het weet is het weer zover:
buurtvolleybal toernooi!
Het bestuur vraagt om vrijwilligers. Dat wil zeggen trainers, begeleiders tijdens het
toernooi, scheidsrechters en tellers en natuurlijk SPELERS EN SPEELSTERS.
Het toernooi valt in de tweede week van juni (7-11 juni). Trainingen beginnen in de
eerste week van mei.
Voor alle duidelijkheid nog even de leeftijdscategorieën:

Mini’s: zij die op 1 oktober 2004 nog geen 11 jaar zijn.(advies: niet jonger dan 8
jaar)

Maxi’s: zij die op 1 oktober 2004 nog geen 13 jaar zijn.
Jeugd: zij die op 1 oktober 2004 nog geen 16 jaar zijn. (max. 3 jongens per team)

Lanijto
Dames: zij die op 1 oktober 2004 16 jaar zijn, en ouder.
De Lanijto-commissie draait sinds een paar weken op volle toeren. Er zijn
plannen gemaakt, de eerste attributen die op de wagens moeten, zijn al gekocht,
er wordt gewerkt aan een bouwtekening en de taken worden verdeeld onder
diegenen die twee rechterhanden hebben.
Kortom: ze zijn goed bezig en we hopen dat alles zo uitpakt als men gedacht heeft.
Zo tegen het eind van de rit, in juni , wordt de wagen opgemaakt in de schuur van
transportbedrijf Mulder-Bos. Als je wilt komen kijken dan is dat natuurlijk altijd
goed, belangstelling wordt zeker op prijs gesteld !
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Heren: zij die op 1 oktober 2004 16 jaar zijn, en ouder.
35+: zij die op 1 oktober 2004 de leeftijd
van 35 jaar hebben bereikt. (max. 4 heren
per team)
Tellers: minimaal 16 jaar.
OPGAVE: Graag zoveel mogelijk mensen,
jong en oud, vraag je buurvrouw en je
buurman, zodat we zoveel mogelijk teams
kunnen samenstellen.
Opgeven kan bij Alie Zuring, Eursing 14,
Tel: 526305.
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Paaseieren Zoeken
Sjoel Competitie
Op 10april is er weer het traditionele paaseieren zoeken in het bosje van Zuring
aan de Lotten, we beginnen om 13.30 uur.
Sjoelen over het seizoen 2003/2004 is weer ten einde. De puntenstand is als volgt:
Het eieren zoeken is voor alle kinderen van de basisschool en
jonger. Wie van jullie is de paashaas ook dit jaar weer te slim
af en vind alle eieren?
Als je ook de kleurplaat in het blad mooi inkleurt, neem
hem dan mee en misschien win je wel een leuke prijs !

Buurtreisje Voorjaar 2005

Het bestuur had een buurtreisje gepland dit jaar. Helaas lukt dit niet en het
tijdstip van het reisje is verplaatst naar voorjaar 2005.
De juiste datum staat op de uitnodiging die wordt rondgebracht op aparte papiertjes.

Albert Bruulsema
Marten Martens
Diny Martens
Luchie Boer
Janny Folkers
Katrinus Boer
Klaske Bruulsema
Hoeke Turkstra
Annie Tijhuis
Geesje Turkstra
Klazien Vos
Rieks Bening

Geef je massaal op voor een gezellige dag uit !

Dartstoernooi voor Beiler
buurtverenigingen

11 x gesjoeld
12 x
11 x
12 x
12 x
12 x
10 x
10 x
11 x
10 x
7x
7x

Verkeersquiz 18 maart

.

Op zaterdag 12 juni 2004 organiseert buurtvereniging Noorderhoek weer een
dartstoernooi.
Liefhebbers kunnen hieraan meedoen (minimaal 16 jaar) als ze zich opgeven bij Alie
Zuring, tel: 526305 of bij een van de andere bestuursleden. Er wordt gespeeld in
teams van 3 darters en de wedstrijden zijn ‘s middags en ‘s avonds.
OPGAVE: Voor 30 april as. Elke buurtvereniging mag 2 teams leveren, vol is vol !

Buurtvereniging Halerbrug

4862 punten
4806
4580
4566
4510
4508
4310
4179
3865
3551
2517
2440

9

De verkeersquiz is gehouden in zaal Muller aan de Paltz in Beilen. En werd
georganiseerd door de Verenigde VerkeersVeiligheidsOrganisatie (3VO).
Deze quiz werd weer geleid door dhr. Gerko Harms, rijschoolhouder. In 2003 is er
geen verkeersquiz gehouden wegens ziekte van Harms.
Dit jaar namen 19 groepen er aan deel, allemaal groepen van verenigingen of straten,
die vallen binnen de gemeente Midden-Drenthe.
De buurtvereniging Halerbrug heeft een groep van 5 personen gestuurd. De groep
bestond uit Anneke Boers, Anneke Dunning, Harma Popken, Marko Ribberink en
Pieter Uneken. We hebben allemaal het rijbewijs en dachten hiermee met de nodige
ervaring een goede kans te maken op een plaats boven het midden.
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De quiz bestond uit een theoretisch en een dia-gedeelte. Het theoretisch gedeelte
bestond uit het deelnemen aan het examen zoals die geldt voor het huidige
rijexamen, hiervan mag men 6 fouten hebben van de 50 vragen.
Normaal voor een avond zoals deze, is dat er geen een slaagt voor dit gedeelte, maar
er zaten twee hele goeie deelnemers in de zaal die dit wel goed hadden.
Het tweed gedeelte van de quiz bestond uit dia’s die in 5 blokken van 10 vragen
werden getoond. Na een blok werden de formulieren verzameld en werden de vragen
puntsgewijs behandeld. Hieruit bleek dat invaliden meer rechten hebben dan normale
weggebruikers. Tussendoor kon van een drankje of sigaret worden genoten,
omstreeks half 11 werden de prijzen bekend gemaakt en toen bleken er drie groepen
te zijn die gemiddeld 90 punten hadden gehaald. 45 punten voor deel 1 en 45 punten
voor deel 2.

Begraafplaats Eursing
De meesten zullen al wel gezien hebben dat de begraafplaats vorm aan begint te
nemen. De redaktie was even ter plekke om een paar foto’s te maken van het
resultaat tot nu toe.

Nummer 1 werd het Woltingshof
Nummer 2 werd de Rozenlaan
Nummer 3 werd de Hoofdstraat
Onze groep werd 14e van de 19 groepen, en behaalde 66 << punt, hetgeen niet goed
maar ook niet slecht was.
Alle deelnemers van de buurtvereniging ‘Halerbrug’ vonden het een gezellige en
leerzame avond en hebben veel lol gehad.
P. Uneken.
P.S. De bob van deze avond was Anneke Dunning. bedankt !

Buurtgenoot Barend
Haaijer naast zijn
Husqvarna haalde de
krant.
Hij rijdt dit jaar voor het
Husqvarna team en hoopt
daarmee in de nationale
klasse bij de eerste 5 te
horen.
We verwachten nog veel
van hem te horen!
Buurtvereniging Halerbrug
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