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Van
dede redactie:
12 jaargang nummer 1

Bestuur buurtvereniging:
Reinko Oosterloo voorzitter

Welkom Wout. Ja we hebben
een nieuwe redacteur erbij in de
persoon van Wout Boers.
Als redactie waren we wat slordig
en vergaten zomaar een buurtkrant
uit te brengen (ons geweten Alie
hielp ons niet meer herinneren).
We hopen dit te verbeteren en
bieden onze excuses aan voor deze
Brugloze winter.
In het nieuwe seizoen, het is
inmiddels jaargang 12 hopen we
weer alle krantjes uit te brengen.
Heeft u dus iets voor de krant meld
het dan en kunnen we het plaatsen.
Veel leesplezier toegewenst van
de redactie .
Han Sytsma
Reinko Oosterloo
Wout Boers

543690

Wout Boers penningmeester 06-50540020
Anneke Dunning secretaris

592462

Roelie van Es

526086

Bankrekening:

lid
306537583

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
Lay-out
523123
Reinko Oosterloo Redacteur
543690
Wout Boers
Redacteur 06-50540020
Contactpersonen:
Klaverjassen
Sjoelen
Buurtkrant
Crea-avonden

Sjoerd Ribberink 525997
Luchie Boer
522332
Reinko Oosterloo 525207
Betsy Huisman 523125
Esther Kerssies 523806

Een oud nummer van de brug nalezen met de computer? Dat kan!
Surf naar http://www.halerbrug.nl
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Activiteiten Kalender
7 april

Paaseieren zoeken in bosje van Zuring aan de
Lotten om 13.30 uur

9 april

Paasbult aanvang 19.30 uur

mei

Trainen buurt vollybal toernooi

juni

Buurtvolleybal toernooi

juni

Buurtkrant 2 zomer

15 juni

Klootschieten

27 juni

Activiteit voor de Kleintjes

september

Buurtkrant 3 herfst

8 september

Buurt barbecue

januari 2008

Nieuwjaarsbijeenkomst

Van een aantal activiteiten krijgt u nog bericht. Houd daarom de brievenbus goed in de
gaten of er ook een Brugpost in ligt!

Redaktie heeft versterking
Na de laatste vergadering van de buurtvereniging heeft Wout Boers ook
plaatsgenomen in de redactie van de Brug.
We hopen nu dat onze krant weer met de
oude regelmaat verschijnt.
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Uitslagen Sjoelen

Naam

Punten

Aantal keer

Diny

5131

12x

Janny

4973

12x

Hoeke

4877

12x

Luchie

4795

12x

Marten

4718

12x

Katrinus

4529

12x

Albert

4305

10x

Annie

4023

11x

Geesje

4014

11x

Klaske

2681

6x

Veranderingen in de buurt
Er zijn weinig veranderingen in de buurt bij ons bekend, wel heten we Wim Pomp en
zijn jongens Jannes,Jasper en Robert Jan welkom bij de buurtvereniging.

Noaberschap
Beterschap aan Betsy Huisman en Gerlof Koopman
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Verslag waterspektakel van 8 juli
Het begon met regen dus het leek niet best die dag. We kregen de rug nat met het
voorbereiden van de spelletjes. Maar aan het eind van de ochtend brak de zon er
door en liep de temperatuur gelukkig op, dus konden we die middag van start
gaan.
Er waren 24 personen die zich opgegeven hebben. We zijn met kano varen begonnen
wat op zich zelf al een spektakel was.Daar werden de eersten al nat, dus de lol zat er
goed in.
Daar na begonnen de spelletjes op de wal.skilopen ging
ook met vallen en staan.
Toen was broeklopen aan de
beurt waarbij sommigen
behoorlijk in de knoop
raakten.

daarna werd de wals uit de stal gehaald dat viel ook
nog niet mee voor sommigen.
En toen werd het wiel uitgevonden wat voor
sommigen betekent zand happen.

En omdat iedereen weer opgedroogd
was in de zon was het water dragen
aan de beurt.
Wat door sommigen erg serieus werd
genomen en om meer cm te krijgen
werd er zelfs een flinke mond vol mee
genomen.
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Toen het grote spektakel touwtrekken over het
kanaal. Kijk maar naar de foto’s dat zegt genoeg.

Daarna werd de uitslag bekend gemaakt .

Team F 1
Team B 2
Team D 3
Team E 4
Team C 5
Team A 6
Iedereen gefeliciteerd.
We hadden natuurlijk ook een
stamtafel, waar het ook gezellig was.
Iedereen bedankt we kunnen terug kijken op een geslaagde dag
Reinko

Buurtkrant "De Brug"

7

De Brug
Jaargang 12, Nummer 1 - April 2007

De Sprookjeshof

Woensdag 5 juli was het dan zover. De thermometer gaf die dag een waarde aan
van ca. 35 C en wat gaan we doen met de buurtvereniging….?
Gezellig met de kids naar de Sprookjeshof.
Na wat overleg; Gaan we wel of gaan we niet met zulke warme
weersomstandigheden, hebben we maar besloten om toch te gaan.
Want als je het gaat verzetten, regent het misschien wel. En de vakantie stond voor de
deur.
Dus daar gingen we dan.
Allemaal de airco aan, had je deze niet dan was je aangewezen op de arko (alle ramen
kunnen open). En zo kwamen we in Zuidlaren aan.
Bij de kassa melden wij ons met 19 kinderen en 10 volwassenen.
Gelukkig stonden er heel wat picknicktafels beschut onder de bomen in de schaduw.
En daar maakten wij als moeders natuurlijk dankbaar gebruik van.
De kinderen hebben de hele middag heerlijk gespeeld en het was aan de kinderen niet
echt te merken dat het zo warm was. Wel ging er liters ranja door.
Er werd gespeeld in de speeltuin en ook de sprookjestuin werd goed bekeken. Leuk
gemaakt allemaal. Rond een uur of drie werd iedereen getrakteerd op een ijsje en aan
het eind kregen we een patatje en zo gingen we rond 16.30 weer huiswaarts. Aan de
reacties van de kinderen konden we opmaken dat ze zich ondanks de warmte prima
vermaakt hadden. Want ze vonden het eigenlijk nog te vroeg om weg te gaan! En de
moeders…. die hebben even heerlijk kunnen bij’kletsen’.
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Buurtbarbeque
De zomer van 2006 liep teneinde dus tijd voor de jaarlijkse buurtbarbecue.
Zaterdag 9 september hebben we bij de familie Oosterloo achter in de schuur
gebarbecued
Vooraf moest er nog het één en ander gebeuren. Auto’s eruit. Tafels, stoelen, en
natuurlijk de tap niet te vergeten, erin. Achter de schuur werd een stuk afgezet met zeil.
En zo werd er een gezellig onderkomen gecreëerd.
Vanaf 20.00 uur werd iedereen ontvangen met koffie en cake. Na een tijdje werd de
barbecue aangestoken en konden we beginnen.
Buiten onder een partytent werd er door een aantal
‘prive-koks’ vlees gegrild en aardappeltjes
gebakken.
Binnen was er volop salade, stokbrood en salades
te krijgen. We hoefden niet te verdorsten want er
stond een mooie tap en ook aan overig drinken
was er geen gebrek.
De echte volhouders hebben doorgedaan tot in de
kleine uurtjes!
Volgens mij heeft iedereen het wel naar zijn zin
gehad en kunnen we terugkijken op een geslaagde
bbq.
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Heb ie,t ok al heard
Dat het op een 350cc ook zo kan af lopen.

Dat tijdens het waterspektakel niemand droog is gebleven.
Dat er zelfs aan het eind van de middag iemand de vriezer leeg had.

Dat mensen de halerbrug eens van een hele andere
hoek hebben gezien.
Dat ze allemaal schoon en droog zijn gebleven.
Dat ze volgend zomer nog een keer willen.

Dat
als
er
nog
meer
belangstelling voor is ze zich op
kunnen op geven bij Reinko.
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April
1

Mei
1

Woudy Brinksma, Emiel Wildeboer

2

2

Pieter van der Molen

3

3

4

4

5

Annet Sytsma

Wiebe Oosterloo

5

6

6

7

7

8

Henk Hepping

8

9
10

9
Han Sytsma

10

11
12

Jeroen Kerssies

11
12

Femia Uneken

13

13

Gerrit Weurding, Margriet Oosterloo

14

14

15

15

16

16

17

Marloes Beugels

Sjoerd Ribberink

18

17

Willem van Es

18

Wiljanne Boers

19

Jennifer Verhoef

19

20

Niek Hunse

20

21
22

Wemmy Beugels

21
Margo Wolters

22

23

23

24

Bram Brandsema jr.

24

25

Esther Kerssies, Eduard Mulder

25

Henk-jan Boers

26

26

27

27

28

28

29

29

Luchie Boer, Lisanne Brinksma

30

30

Karina Zandbergen

31
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Juni

Verjaardagen

1
2

Annie Tijhuis

3

Barend Haaijer

4

Melody Sytsma

5

Joop Jansen, Lucas Ribberink

6

Grietje Oosterloo

7
8
9

Katrinus Boer

10

David Zuring

11

Nick Heyting

Op deze pagina's weer de
verjaardagen
van
onze
buurtgenoten in de maanden jli,
augustus en september.
In september komt alweer de
nieuwe buurtkrant uit en komen de
maanden oktober, november en
december aan bod.
Klopt er iets niet, geef dit even aan
het bestuur door dan zullen we het
herstellen.

12
13
14
15
16
17
18
19

Jessica Bosma

20

Ronan Brandsema

21
22
23
24
25
26
27

Gerlof Koopman

28
29
30
14
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