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Autoshop en Automaterialen
B. Wildeboer
De Hanekampen 21
9411 XN Beilen
Tel. 0593 – 526269
www.autshopwildeboer.nl

APK keuringsstation – banden
wasserette - kentekenplaten
onderhoud – sportvelgen
accu`s – autoaccessoires
enz.
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Van de redactie:
13

de

jaargang nummer 4

Het jaar zit er bijna op, tijd voor
de laatste buurtkrant van dit
jaar. We zijn er trots op dat het
4e nummer van 2008 bij jullie in
de bus is gevallen.
Wist je dat in 2009 de Lanijto weer
in Beilen wordt georganiseerd,
lees hier meer over in deze uitgave.
Ben je het vorige nummer kwijt,
kijk dan even op onze website.
Heb je iets voor de krant, dan
horen we dit graag. De volgende
buurtkrant zal in maart 2009
verschijnen.
De redactie wenst je veel lees
plezier.

Bestuur buurtvereniging:
Johan Blom voorzitter

522357

Wout Boers penningmeester 06-50540020
Anneke Dunning secretaris

592462

Lambert Beugels lid
Sandra Schippers lid

525644
523597

Bankrekening:

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
Lambert Beugels Redacteur
Sandra Schippers Redacteur

523123
525644
523597

Contactpersonen:
Han Sytsma
Lambert Beugels
Sandra Schippers

Klaverjassen
Sjoelen
Buurtkrant
Crea-avonden

Sjoerd Ribberink 525997
Luchie Boer
522332
Sandra Schippers 523597
Betsy Huisman 523125
Esther Kerssies 523806

Een oud nummer van de brug nalezen op de computer Dat kan!
Surf naar http://www.halerbrug.nl
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Activiteiten Kalender
24 januari 2009

Nieuwjaarsvisite (lees meer in deze krant)

27 februari 2009

Klaverjas kampioenschappen (lees meer in deze
krant)

maart 2009

Buurtkrant voorjaar

juli 2009

Lanijto

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

Kopij
Kopij voor de buurtkrant van maart 2009 willen we graag hebben eind februari,
dan kunnen we het zeker nog plaatsen.
Heeft u een stukje voor "De Brug", stuur dan een
e-mail naar redaktie@halerbrug.nl.
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Van het bestuur
Kerst staat weer voor de deur, vele lampjes geven onze buurt een prachtige sfeer.
En zodra we de kerstdagen achter ons hebben gelaten worden de carbidbussen
weer uit de schuur gehaald.
Terugkijkend op het jaar 2008 zien we dat de buurt zich zeer sportief heeft
gepresenteerd. Op een tweetal buurtvolleybal toernooien stonden we er zeer mooi op
dankzij nieuwe shirts aangeboden door diverse sponsors. Daarnaast mocht Sjoerd het
klaverjasseizoen 2007 - 2008 op zijn naam schrijven en had Albert de meeste punten
bij elkaar gesjoeld. De buurtbarbecue in augustus was een geweldig succes op een
prachtige locatie.
En wat brengt het jaar 2009 ons, de nieuwjaarsvisite staat gepland op 24 januari a.s.
Meld je hier nu voor aan, meer info over de nieuwjaarsvisite vind je in deze buurtkrant.
Het bestuur zal ook in 2009 weer haar uiterste best doen om een aantal leuke
activiteiten te organiseren.
Wij wensen jullie allen een hele fijne kerstdagen toe en voor het jaar 2009 alle goeds.

Shirt-sponsors buurtvereniging Halerbrug
Tuincentrum Omorika

Automaterialen Wildeboer

Zonna

Boerderijwinkel Zuring

Loodgieterbedrijf Blom

Spooktocht
Na een groot succes in 2007 is het ons niet gelukt dit jaar opnieuw een spooktocht
te organiseren.
Ook voor deze activiteit was er onvoldoende deelname.
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Contributie
Geachte leden,
Helaas hebben wij van een aantal leden, voor de periode 1 november 2007 t/m 31
oktober 2008,
nog geen contributie mogen ontvangen. Bij deze het verzoek om dit alsnog te voldoen.
Gezin:
2 personen:
1 persoon:

€ 27,23 per jaar
€ 22,69 per jaar
€ 13,61 per jaar

Rekeningnummer 30.65.37.583 van de Rabobank in Beilen
t.n.v. Buurtvereniging “Halerbrug”,
p/a Eursing 44
9411XD Beilen.
b.v.d. Wout Boers
penningmeester Buurtver."Halerbrug"

Lidmaatschap
Onlangs hebben we René Strijker en Carla Bazuin welkom mogen heten in de buurt,
zij wonen op Eursing 47 (voorheen Boerhof). Heel veel geluk en woonplezier gewenst
op jullie nieuwe stee.
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Crea-avonden
Betsy en Esther hebben onlangs het initiatief genomen om een creatieve avond te
organiseren. Op 30 oktober jl. konden buurtbewoners zelf een mooi sieraad
maken.
Maar........... 2 aanmeldingen was echt te weinig om deze avond te kunnen
organiseren.
Voor het maken van kerststukjes op 17 december is meer animo en wij wensen de
deelnemers een zeer gezellige en creatieve avond toe.
Het bestuur wil Betsy en Esther hartelijk bedanken voor het genomen initiatief. Het is
erg jammer dat er voor de eerste avond niet meer belangstelling was, maar we zijn
ervan overtuigd dat dit de pret op 17 december niet zal drukken.

Oplossing puzzel vorige nummer (3)
In de puzzel van de buurtkrant september jl. waren we op zoek naar 10
straatnamen uit de gemeente Midden-Drenthe.
Wij hebben 1 goede inzending gekregen en wel van Klara Beugels, zij heeft hiervoor
een leuke attentie ontvangen.
De straatnamen die wij zochten waren;
1. Vorrelveenseweg
2. Eursingerweg
3. Ronskamp
4. Zwaluwlaan
5. Emelangen
6. Tulpenstraat
7. Suermondsweg
8. Moraineweg
9. Oranjestraat
10. Noordveen

(E.R. Wolven- Veegers)
(R.W.E. Geusinger)
(Kars Nomp)
(Lauw Walanz)
(E. Legemann)
(A.T.T. Pleunstra)
(S. Grond- Meeuws)
(Mona Wieger)
(A. Strontje- Aar)
(E. den Voorn)
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Rioleringsproblemen op de Halerbrug
In de rondvraag van de jaarvergadering van de buurtvereniging is duidelijk
geworden dat diverse bewoners in deze buurt regelmatig last hebben van een
slecht functionerende riolering. Tot op heden heeft de gemeente ons willen laten
geloven dat er nauwelijks problemen zijn met de riolering, wij hebben daarover
een andere mening.
Veel voorkomende problemen zijn een verstopt riool doordat de pompen niet goed
werken (vlotter problemen). Na een flinke regenbui stuwt het water terug naar de
huizen met als gevolg een smerige wc en geruime tijd geen waterafvoer. Volgens
ingewijden is het probleem met de vlotters op te lossen door deze door sensors te
vervangen, de gemeente lijkt hieraan niet mee te willen
werken.
We willen dit verder in kaart brengen om de gemeente te
dwingen de problemen op te lossen, ons plan is:
1. Bel de gemeente bij ieder probleem, ook buiten kantooruren
kunt u bellen met 06-55873909, ook als u weet dat de buurman
ook gebeld heeft.
2. Meldt via e-mail (roelvdberg.beilen@planet.nl) of telefoon
bij Roel (523597) dat u de gemeente gebeld heeft.
3. Met de in 2 verzamelde gegevens gaat de buurtvereniging
de gemeente aanspreken over de riolering.
We hopen hiermee in de toekomst de rioleringsproblematiek
op te gaan lossen.

Mini-marktplaats
Gevraagd stoeptegels (30 m2) en spoorbielzen (22 m) voor de ijsbaan Sietzeveen.
Heb je deze nog liggen, neem dan contact op met Lambert Beugels (525644).
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Nieuwjaarsvisite
Het jaar 2008 is alweer bijna ten einde, dus hoog tijd om een datum te prikken
voor de nieuwjaarsvisite. Noteer daarom in je agenda, zaterdag 24 januari 2009
Nieuwjaarsvisite.
Je wordt om 20.00 uur verwacht bij Camping de Eikenhorst. Er staat ons deze avond
een heerlijk warm buffet te wachten, hier zijn geen kosten aan verbonden.
De consumpties deze avond zijn echter wel voor eigen rekening.
Heb je zin om te komen, geef je dan op voor 15 januari 2009 bij één van de
bestuursleden;
Wout Boers
06-50540020
Lambert Beugels
525644 (lambert@halerbrug.nl)
Johan Blom
543690
Anneke Dunning
592462 (anneke@halerbrug.nl)
Sandra Schippers
523597 (sandra@halerbrug.nl)
Graag tot ziens op zaterdag 24 januari!

Lanijto 2009
Van 2 tot 11 juli 2009 is de Lanijto in Beilen (ook wel Middenveldtentoonstelling
genoemd). Voorgaande jaren heeft de Halerbrug zich met een mooie versierde
wagen op de Lanijto laten zien.
Tijdens de jaarvergadering is de vraag gesteld of we ook in 2009 weer met een wagen
aanwezig zullen zijn.
Indien er voldoende belangstelling is, willen we graag met een comité de eerste
plannen smeden. Uiteraard houdt het hiermee niet op en zijn vele helpende handen
nodig om de wagen te maken. Mocht je het leuk vinden om te helpen en hier ook tijd
voor vrij willen maken, geef je dan op bij Lambert Beugels tel: 525644 of Sandra
Schippers tel: 523597
(via e-mail kan ook: lambert@halerbrug.nl of sandra@halerbrug.nl).
Meer informatie over de Lanijto vind u op de website
lanijto.beilenpromotie.nl/lanijto/.
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Klootschieten
Tijdens de jaarvergadering is geopperd dat het wellicht leuk is om een aantal
klootschiet-avonden te organiseren. Henk en Roel hebben zich spontaan
aangemeld om dit te organiseren in het jaar 2009.
Zodra de avonden weer langer worden zullen de heren van zich laten horen, kortom
wordt vervolgd.
Heb je nog een ander idee: vertel het de secretaris (secretaris@halerbrug.nl).

Paasbult
De afgelopen jaren hebben we op de Halerbrug een mooie paasbult weten te
maken. Ook in 2009 zouden we dit graag weer realiseren. Daarom doen we bij
deze een oproep aan onze buurtgenoten:
"Wie wil er land beschikbaar stellen zodat we daar in 2009 een mooie paasbult kunnen
maken"
Mocht je belangstelling hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met
Wout Boers (06-50540020) of Lambert Beugels (525644).

Klaverjaskampioenschappen Halerbrug
Op vrijdag 27 februari a.s. wordt het kampioenschap Klaverjassen Halerbrug
georganiseerd. Er zijn mooie prijzen te winnen en voor iedere deelnemer staat een
kopje koffie klaar.
Iedereen die het leuk vind om een avondje te kaarten is van harte uitgenodigd, aanvang
20.00 uur in Oosterloo's café.
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De Jeugdpen
Hallo ik ben Harold Dunning
Ik ben 9 jaar en zit op de Eshorst in Beilen, Ik zit in groep 5B. Mijn hobbie is
voetballen. Ik speel in de E4 van Fitboys. In de zomer spelen we op het veld in de
winter in de zaal. Verder zit ik vaak voor mijn playstation. Mijn favoriete spel is Pes 6
dat is een voetbalspel. Ik ga ook nog wel eens naar mijn vader op het werk, trekker
rijden of mee op de zelfrijdende aardappelrooimachine. Thuis speel ik vaak met mijn
skelter die ik omgebouwd heb tot een Valmet trekker. Mijn beste vrienden zijn Tim en
Nick. Tim houd van trekkers en Nick van voetbal. Ik heb ook nog 2 zussen; Belinda,
groep 8, en Janine, groep 2. Zo nu weten jullie wel genoeg over mij. Ik wens jullie
prettige kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.
Ik geef de jeugdpen door aan Henk-Jan Boers.

Cryptische Puzzel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Met dit knaagdier kun je iets uitproberen.
Zo te horen heeft dit Friese dorp geen kleur.
De hals van de vogel houdt de stank tegen.
Als ze gaar zijn staat de boel op springen.
Die vogel stinkt.
Deze humor stelt niet veel voor.
De wandeling naar het effect.
De vaarroute staat droog.
Het jasje van de Trompettist.
Plakband om op te nemen.

Lever voor 15 februari de oplossing bij Lambert Beugels of Sandra Schippers. Mailen
kan ook;
lambert@halerbrug.nl of sandra@halerbrug.nl
Onder de goede inzenders zal een leuke attentie worden verloot.
De oplossing en de winnaar zullen in de volgende buurtkrant bekend worden gemaakt.
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Kerst Kleurplaat
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