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Van de redactie:
10e jaargang nummer 1

We zitten inmiddels in wat
men noemt “De donkere
dagen voor kerstmis”. Een
mooie en ook gezellige tijd
voor velen van ons.
Voor anderen is het ook
een eenzame tijd,
misschien iets om eens
even bij stil te staan.
Van de redactie wensen we
u fijne kerstdagen en een
voorspoedig nieuwjaar toe.
Alie Zuring
Han Sytsma
Harma Popken

Activiteiten Kalender

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

16 december

Crea-avond

22 januari 2005

Nieuwjaarsvisite

26 maart 2005

Paasei

13 april 2005

Het verdwenen verhaal (leeftijd 12+, kosten EU 5,-)

Voorjaar 2005

Buurtreisje

6-10 juni

Buurtvolleybal toernooi

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

523123
525207
526305

525997
522332
525207
523125
523806

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

Een oud nummer nalezen met de computer, dat kan. Surf naar:
http://halerbrug.pi8cdr.homelinux.org
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Noaberschap

Jaarvergadering

Ineke Smit is na een ziekenhuisopname weer thuis. Het gaat nog niet zoals het hoort
te gaan.
Ook Riëtte Blom is nog steeds herstellende. Laten we hopen dat volledig herstel niet
lang meer op zich laat wachten.
Blijdschap bij de familie Huisman nu hun zoon Henry weer thuis is uit Irak. Na zo'n
lange tijd 'in de zandbak' te hebben gezeten is het wel weer even wennen !
Allemaal veel sterkte gewenst.

Crea-Avonden

Komende avond hebben we op donderdag 16 december gepland. Aanvang 19.30 uur
bij Esther Kerssies. We gaan dan een alternatieve kerstboom maken. De kosten
hiervoor zijn 10,- Je moet nog wel zelf groen meenemen en evt. verlichting (max.
20 lichtjes) of versiering (kleine figuurtjes9. En een tangetje of schaar voor snijden
van het groen.
Opgave voor de alternatieve kerstboom voor maandag 6 december.
OPGAVE voor beide avonden kan bij
Betsy Huisman tel. 523125 of
Esther Kerssies tel. 523806

Om iedereen een beetje op de hoogte te houden van het reilen en zeilen van onze
buurtvereniging volgt hier een samenvatting van de gehouden jaarvergadering op 10
november j.l.
De voorzitter is blij met het aantal aanwezige leden, het is meer dan vorig jaar. Het
bestuur benadrukt nog eens het belang van deze jaarvergadering, met name omdat
we het huishoudelijk reglement gaan aanpassen.
Het financieel verslag geeft aan dat we als vereniging vooruit geboerd hebben, de
armslag wordt weer wat groter en dat is prettig om wat reserves te hebben. Het
bestuur zal zich beraden over de financiën van het komende jaar.
Er wordt besloten dat jongeren van 18 jaar niet langer via hun ouders lid kunnen zijn
van de buurtvereniging. Dat betekent dat ze zelfstandig lid kunnen worden voor
13,61 per jaar. Alle jongeren op wie dit besluit van toepassing is zullen een brief
ontvangen van de buurtvereniging met enige uitleg.
Het huishoudelijk reglement wordt op een aantal punten gewijzigd, iedereen
ontvangt t.z.t. een nieuw exemplaar.
We sturen als buurtvereniging een brief naar de gemeente naar aanleiding van hun
enquête wijkplan 2005. Deze brief staat ook in deze buurtkrant afgedrukt en wel op
de laatste 2 pagina’s. Dat neemt niet weg dat iedere burger ook zelf een brief of email naar de gemeente kan sturen als er klachten of opmerkingen zijn !
Het werd een lange vergadering maar de sfeer was erg goed, kortom een fijne
vergadering !

Verder willen we in het voorjaar een welkomstbord maken, versierd met servetten.
Hierover volgt meer in een volgende buurtkrant.
We hebben nog genoeg ideeën, maar is er nog steeds belangstelling uit de buurt ?
Een oproep aan iedereen die belangstelling heeft om zich te melden bij Esther of
Betsy. We kunnen dan in overleg de volgende datum vastleggen, zodat zoveel
mogelijk mensen mee kunnen doen
Tot ziens,

Betsy en Esther.
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Beste buurtgenoeten.

Meer heb ik niet te vertellen

Laat ik me even voorstellen ik ben Lisette Blom.
En woon op eursing 5f.
Met mijn familie.
Johan Riette Lisette Rianne Aneemieke.
En wij hebben een eigen bedrijf. Ik ben tien jaar.
En zit op de cbs prinsesbeatrix school sportlaan 10.
Mijn hobby is: paardrijden.
En ik hou zelf heel veel van paarden.
Ik heb zins 9okt een eigen pony gekregen.
Maar die moet ik wel samen delen met mijn vader .
Ze heet Evelien en het is een hele liefe Haftinger .
Ik kan er echt alles mee doen.
En ze luistert heel goed naar mijn stem.
Ik heb ook nog een pony die ik met niemand hoef te
delen.
Die is namelijk van mij.
Het is een shetlander en ze heet Rianne.
Ze is drie jaar en krijgt volgend jaar een veulen.
En daarvoor zijn we naast de hal twee stallen aan het maken.
Waar we al best wel ver mee zijn.

Ik geef de pen door aan Ruben Zuring

groetjes Lisette Blom. (Ik geef de pen door aan Jesica Bosma)

Beste buurtbewoners,
Ik ben Jeroen Kerssies ik ben 9 jaar en woon op eursing 39.
Ik heb een zusje Dorien ze is 3 jaar en een broertje Roel van 1 jaar.
Mijn hobby is voetballen, bergbeklimmen in de zomervakantie, trampoline springen,
fietsen, achter de pc en game boy.
Ik ben geboren in Hoogeveen , toen ik 5 jaar was zijn we hier komen wonen. ik
voetbal bij FIT BOYS in E2 .
Ik zit op de Eshorst in groep 6.

Kerstkleurplaat

Elders in dit blad vind je een kerst
memory spel. Dit is eigenlijk maar het
halve spel... Je hebt dus een
buurtgenootje nodig om het spel te
kunnen spelen, of je download de extra
pagina van het internet.
Plak de bladzijden uit 2 buurtkranten op
een stukje gekleurd karton en knip dan de
kaartjes uit.. Klaar is je memory spel.

Op de middenpagina vind je een kerstkleurplaat
Kleur deze plaat zo mooi en origineel mogelijk in, lever hem vóór oudjaar in bij
Alie Zuring, Eursing 14.
Tijdens de nieuwjaars visite worden er leuke prijsjes verloot onder de inzenders. We
hebben 3 leeftijdscategorieën: 0-4 jaar, 5-8 jaar, 9-12 jaar.
Vermeld je naam en leeftijd dus op de kleurplaat !!!

Veel plezier.
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Lanijto Wagen:
De Boer en Zijn Toekomst

Hierbij doen wij een verslag over de lanijto wagen.
Zoals jullie weten was het thema van de wagen "De boer en zijn toekomst".
Ondanks dat het idee nog op het laatste moment inwerking is gegaan, hebben we
toch nog de vierde prijs behaald. Via deze weg willen wij iedereen bedanken die
hebben meegewerkt om de wagen op tijd klaar te krijgen .
En een ieder die een donatie hebben gegeven om dit te kunnen bekostigen.
Ondertussen is de boerderij die op de wagen stond verkocht en dat heeft 100 euro
opgeleverd, dit geld is dan ook met het prijzengeld in de kas van de buurtvereniging
gestort.
Groeten De Lanijto commissie

- Beide glazen opdlinken en de scherven van het eerste glav oplaapen.
- Nog een halff glav insjenke en opdlinke.
- Na een halff uuj de hoven opedoen om deend te sjekke
- Blandwondesalv in de batkaamer gaan naale en op de bovekant van de linkehand
doenn.
- Deh hove een sgop geve.
- Twee glave wiski insjenke ent middeste glav leegdwinke.
- De nove opedoen naadatte eerste glav leeggis en de sjotel vastpakke.
- Blantwondesalf op de binnekant van de regthand doenn en deend oprape.
- Deend noggis oprape en met een hantoek de bwantwondesalf van deend vege.
- De hande ontfette med viskey en de tupe salff weerr oprape.
- Tkapotte glazzepvege enn deent trug in de hove duuwe.
- Deentuitsgelde en hardur duuwe.
- De tweeede flez wiki opedoem en wee ofereindsette.
- Opsstan fan de floer en de zpekreepjus onder de kaast veege.
- Noggis plobeern opsstaan wan de vjoer en... togmaa blijfe sitte...
- Ui vless dlinke wandte glave sijn kabot.
- Denoven afsette, dooge sluite en omfalle.

Recept Eend met Whisky
Benodigdheden:
- Een eend van ca. 2.1/2 kg.
- 2 grote flessen schotse whisky.
- 500 gr. speklapjes.
- 1 fles olijfolie.
Bereiding:
- De eend larderen met de speklapjes en de binnenkant inwrijven met peper en zout.
- De oven 10 minuten voorverwarmen op 180 graden (stand 6-7).
- Een longdrinkglas voor de helft vullen met whisky.
- De whisky opdrinken gedurende het voorverwarmen van de oven.
- De eend op een vuurvaste schotel leggen en een tweede glas whisky inschenken.
- Het tweede glas whisky opdrinken en de eend in de oven zetten.
- Na twintig minuten de oven op 200 graden zetten en twee glazen met whisky
vullen.
Buurtvereniging Halerbrug
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De werkzaamheden van
Margo Wolters

Rienko huisvader, opa ,en 50 jaar . Grietje kostwinnaar ,oma, en 47 jaar.
Wiebe lasser, oom, 21 jaar . Gert-jan , timmerman , oom 19jaar.
Magriet, schoollier, tante 15 jaar. en Sara, schoollier, tante ( ook van haar eigen
nichtje Meevf ) 14jaar.
We zijn ook de (schoon) ouders van Riekele en Jiska en van Lodewieka en Henri.
En natuurlijk de trotse opa en oma van Joanne en Emma.

Dag buurtgenoten
Of ik een stukje wil schrijven voor de rubriek: De werkzaamheden van. . . .
Nou bij deze. Ik zal beginnen met mij even voor te stellen, ik ben dus Margo Wolters
en woon sinds 10 jaar op Eursing 37, samen met mijn man Harm en onze 4 kinderen.
Lars van 7, Rianne van 6, Annora van bijna 4, en Ivar van anderhalf.
Onze "veestapel" bestaat uit 1 paard, 1 pony, 2 honden en 2 poezen.
Harm is vrachtwagenchauffeur bij Randstad transportdiensten en ik ben werkzaam
bij Essent Milieu in Wijster, voor de meesten beter bekend als de Vam.
Hier werk ik sinds 1994 op de financiële administratie. De eerste jaren fulltime, maar
bij elk kind ben ik een halve dag minder gaan werken. Momenteel heb ik nog 4 uur
ouderschapsverlof in de week, dus werk ik 20 uur .

Sara woont vanaf juni 2003 bij ons, en dat is reuze gezellig. In de weekends gaat ze
naar haar eigen ouders in Amsterdam.
Verder zijn we natuurlijk druk bezig met het opknappen van ons huis. Buitenom
schiet het al op. Maar ook binnen wordt het gezellig en knus
O ja niet vergeten: Bo (onze trouwe viervoeter) huppelend en blaffend bewaakt hij
ons erf.
Mochten jullie nieuwsgierig zijn kom gerust eens op bezoek
Groeten Familie Oosterloo

Zo dat waren mijn werkzaamheden in het kort.
Groetjes Margo Wolters

Even Voorstellen:
De familie Oosterloo

Het is onze beurt om ons aan jullie voor te stellen
Dus bij deze; Hallo wij zijn de familie Oosterloo
Wij zijn hier in oktober 2003 komen wonen aan de Beilerweg
( Snuffelschuur )
Het bevalt ons hier prima en de kids wennen al aardig. We wonen met z'n zessen.
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januari

Klaverjas Competitie

1

2

2 Rištte Blom

3

3 Hennie Hunse

4

4

5

5

6 Benny Wildeboer, Floor Brinksma

6

7

7

8 Sia Mulder, Tessa Sikken

8

9 Gert Kerssies

9

10 Albert Wolting

10

Klaverjassen Halerbrug
Stand
Sjoerd
Bo
Gert
John
Jannes
Pieter
Henk K
Jurjen
Lambert
Ineke/Jan
Henk H
Joop
Rieks
Reinko
Carla
Anton
Grietje
Rene
Aard
Harrie

na 5 ronden
26057
25738
24979
23832
23754
23740
23852
23480
23355
23318
22839
22778
22717
22577
22430
22370
22118
21857
21765
21568

Hoogste score
Laagste score

6021
3447

ronde 5
4842
5248
4888
5457
4624
4440
4294
4646
4580
4816
4562
4892
5592
5564
4293
4138
4138
3948
4872
4150

Wie is er jarig in de buurt
Het leek ons een leuk idee om de verjaardagen van onze buurtgenoten te publiceren,
op de volgende 2 bladzijden staan de verjaardagen die in Januarie, Februari of Maart
vallen.
Buurtvereniging Halerbrug
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februari

1 Wout Boers

11 Jaap Beuving

11

12

12 Roelof Smit, John Adolfs jr.

13 Janna Pomp, Tim Beugels

13

14

14

15

15

16

16

17 Harry Tijhuis

17 Sarah van Nes

18 Noortje en Annalies Adolfs

18 Roelie van Es

19 Jos Tijhuis

19

20 Maurice Heyting

20 Tim Bosma

21

21 Ineke Smit, Jurrišn Popken

22

22 Bram van Es, Jeroen Ribberink

23 John Adolfs sr.

32

24

24

25

25 Wubbo Haaijer

26

26 Lars Wolters

27 Rik Hunse

27 Janny Hepping, Onno Braam

28

28

29

29

30

30

31 Reinko Oosterloo

31
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maart

Brief aan gemeente Beilen

1 Johan Blom
2
3

Beilen, 11 november 2004.

4
5
6

Aan: Gemeente Midden-Drenthe
Van: Buurtvereniging Halerbrug te Beilen

7 Anneke Dunning
8

Buurtvereniging Halerbrug heeft gisteravond, 10 november, tijdens de
jaarvergadering aandacht besteed aan het wijkplan 2005.
Hoewel iedereen natuurlijk persoonlijk de enquête kan invullen hebben wij als
buurtvereniging gemeend om ook met elkaar hierover te moeten praten.
Het resultaat is deze brief geworden. We beantwoorden hierin niet de 6 vragen van
de enquête, maar we leggen u een aantal aandachtspunten voor die voor ons en onze
kinderen belangrijk zijn.

9
10 Annie Prijs, Gert Heeling
11
12
13
14
15

Onze aandachtspunten zijn (in willekeurige volgorde):

16

1.
2.
3.

17
18 Ingrid Mulder
19
20

4.

21
22 Piet Veldman
23 Alie Zuring

5.

24 Gea Ribberink
25 Geert Huisman, Evelien Zandbergen, Kevin Adolfs

6.

26
27

7.
8.
9.

28
29 Betsy Huisman, Anneke Boers, Alma Haaijer
30

10.

het gebrek aan verlichting langs de weg Eursing en Beilerweg.
het gebrek aan verlichting langs het fietspad op hetzelfde traject.
samenscholing van jeugd onder het viaduct bij de Hanekampen, veroorzaakt
overlast in de zin van angst bij jongere kinderen, en sommige ouders die er
langs moeten.
voor fietsers: de oversteek bij de Hanekampen. (Vracht-)wagens die van de
snelweg komen gaan met grote snelheid het kruispunt over. Het is niet echt
overzichtelijk want de fietser moet te veel verschillende richtingen op kijken
om te zien of het veilig is.
voor fietsers: er blijft na regenval erg veel water staan op het fietspad. Met
name bij Eursing 37a en bij Eursing 49.
de particuliere oprit bij Eursing 12 wordt gebruikt door derden om zó
Klatering in te rijden of om de wagen te keren.
Er ligt erg veel zwerfvuil langs de wegen en langs het fietspad.
Het maaisel uit de sloten blijft erg lang liggen.
Het nieuwe kruispunt bij de brug. Dit is voor zowel automobilisten als voor
fietsers onduidelijk geworden en daardoor onveilig.
voor fietsers: schoolgaande jeugd moet fietsend langs de Asserweg de uitrit

31
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11.

12.

13.

uit de Plattenkamp kruisen. Vanwege hoge hagen, aan beide kanten, is deze
kruising erg onoverzichtelijk geworden. De middenberm in het fietspad
belemmert ouders om hun kinderen naast zich fietsend te houden, de
versmalling wordt als erg ongewenst beschouwd.
Het fietspad/de secundaire weg langs de Asserweg van de rotonde
Hijkerweg tot aan kruising Hanekampen vertoont steeds meer gaten in het
asfalt.
Er is overlast van discogangers elke 14 dagen op zaterdagavond. (Disco in
Hooghalen). Er worden brievenbussen en lampen vernield of elders
neergegooid langs de oneven kant, dat is de kant van het fietspad. Veel
mensen halen hun brievenbus eens in de 14 dagen naar binnen om
vandalisme te voorkomen.
De wijkagent ? Die kent niemand hier.

We hopen dat deze aandachtspunten ook uw aandachtspunten zullen worden. Wij
zijn graag bereid om het één en ander ter plekke toe te lichten of anderszins nog
meer informatie te geven.

Veilig op Internet?
Veilig op Internet is de titel van dit stuk, maar we weten ondertussen allemaal
wel dat “veilig op internet” surfen niet echt meer mogelijk is.
Wel wordt het internet meer en meer gebruikt, kijk alleen maar naar de
buurtvereniging en de buurtkrant. Kreeg je vroeger de informatie in de
brievenbus (op zaterdagavond ook niet altijd veilig zoals je iets verder terug
kunt lezen) nu kun je het per elektronische brievenbus: e-mail krijgen.
Een paar zaken die voor kunnen komen heb ik hier even op een rijtje gezet. Ook
staat er bij wat je kunt doen.

We willen u er echter ook op wijzen dat sommige punten al bijna 10 jaar
aandachtspunt zijn. Dat betekent dat de gemeente Beilen en de gemeente MiddenDrenthe daar tot nu toe geen afdoende oplossing voor hebben aangedragen.. . . . .

1. Heb je ADSL of Kabel internet dan kan je (windows) computer aangevallen
worden door mensen die het op de gegevens van je bankrekening en dergelijke
hebben voorzien. Remedie hiertegen is een firewall, een programma of een kastje dat
zorgt dat de mensen op het internet je pc niet meer zien.
De mooiste oplossing is een kastje, beter gezegd een ADSL/kabel router die vaak
ook nog internet voor meerdere pc’s beschikbaar maakt. Deze zijn te koop tussen de
dertig en honderd euro.

Achterom kijken heeft meestal niet zoveel nut. Wij, de buurtvereniging Halerbrug,
willen graag tijd en energie steken in verbetering van onze buurt. Het wijkplan 2005
is daarvoor een prima middel. We realiseren ons wel dat een aantal aandachtspunten
wellicht buiten de marges van dit wijkplan valt. We hopen echter dat de gemeente
Midden-Drenthe alle aandachtspunten mee wil nemen in het beleid.

2. Heb je een modem, dan kan je computer ook aangevallen worden, de kans is wel
kleiner, maar ook hier is het goed een firewall te gebruiken. Hiervoor is alleen een
software firewall te gebruiken. Windows XP heeft die ingebouwd, sinds service pack
2 is die wel beter geworden. Werk je met een oud systeem dan kun je iets als
zonealarm installeren (gratis op internet te krijgen). Dit werkt ook met ADSL/kabel.
3. Voor alles geldt: installeer een goede virusscanner, gratis alweer op internet is
AVG personal te verkrijgen, een programma dat zichzelf regelmatig via internet kan
updaten.

Met vriendelijke groet,
Namens buurtvereniging Halerbrug

4. Spyware. Het zijn allemaal programma’tjes die je computer erg druk bezig houden
(hij wordt dus traag) en dingen over je gedrag aan anderen vertellen (wat je koopt,
waar je kijkt op internet enz). Wil je hier iets tegen doen dan kun je het programma
Spybots installeren en zo nu en dan even kijken wat er zoals op je computer “aan het
werk “ is.

Alie Zuring, voorzitter
Wout Boers, secretaris

Voor meer info kijk eens op: http://www.firewallguide.com/ (helaas Engelse taal)
Buurtvereniging Halerbrug
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