Buurtkrant “De Brug”
Als ergens geluk en voorspoed voor het oprapen lag
Zou ik daar heen gaan op eerste kerstdag
Handen vol zou ik opgooien dan, hoog in de lucht
Dwarrelend op de wind in vogel vlucht
Langs sterren en de maan zou het gaan
Al snel zou het jullie kant uitgaan
Al was het een klein beetje maar
Ik wens jullie een gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar!
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Autoshop en Automaterialen
B. Wildeboer
De Hanekampen 21
9411 XN Beilen
Tel. 0593 – 526269
www.autoshopwildeboer.nl

APK keuringsstation – banden
wasserette - kentekenplaten
onderhoud – sportvelgen
accu`s – autoaccessoires
enz.

2

Buurtkrant "De Brug"

De Brug
Jaargang 14, Nummer 4 - December 2009

Van de redactie:
14

de

jaargang nummer 4

Het seizoen 2008/2009 voor de
buurtvereniging
is
alweer
afgesloten
tijdens
de
jaarvergadering van
12 november jl. In deze buurtkrant
blikken we vooruit op een nieuw
jaar met daarin opnieuw gezellige
activiteiten,
zoals
de
Nieuwjaarsvisite
en
het
klaverjaskampioenschap.
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
verschijnen. De redactie wenst je
veel lees plezier.
Han Sytsma
Lambert Beugels
Sandra Schippers

Bestuur buurtvereniging:
Anneke Dunning secretaris

592462

Lambert Beugels lid
Sandra Schippers lid
Annemarie Adolfs
Harry Hunse

525644
523597
543366
526645

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:
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
30 januari 2010

Nieuwjaars visite (Brugpost volgt)

5 maart 2010

Klaverjaskampioenschappen Halerbrug (Brugpost
volgt)

maart 2010

buurtkrant voorjaar

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 2010 willen we graag eind februari hebben,
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
Op donderdag 12 november jl. heeft de jaarvergadering plaatsgevonden. Naast een
terugblik op het seizoen 2008 / 2009 stond deze avond ook de bestuursverkiezing
centraal. Onlosmakelijk verbonden met een verkiezing is het afscheid nemen en het
welkom heten. Zo hebben we in het bestuur afscheid genomen van Wout Boers en
Johan Blom en willen we beide nogmaals hartelijk danken voor hun inzet en
enthousiasme.
Ook hebben we twee nieuwe bestuursleden welkom mogen heten, namelijk Annemarie
Adolfs en Harry Hunse. Tijdens de vergadering hebben zij aangegeven zich graag in te
willen zetten voor de buurtvereniging en haar leden.
Het bestuur zal ook in 2010 weer haar uiterste best doen om een aantal leuke en
laagdrempelige activiteiten te organiseren.
Het bestuur wenst jullie allen een hele fijne feestdagen toe en voor het jaar 2010 alle
goeds.

Nieuwjaarsvisite 2010
Ook dit jaar is de tijd weer voorbij gevlogen! Voor we het weten zitten we alweer aan
de Rollade’s en Kalkoenen. Hoog tijd om weer naar het nieuwe jaar te kijken. Noteer
daarom alvast in de agenda:

Zaterdag 30 januari 2010 Nieuwjaarsvisite
De locatie zal zo spoedig mogelijk, middels een brugpost, bekend worden gemaakt.
Wel kunnen we alvast verklappen dat er deze avond een heerlijk buffet klaar zal staan.
Houd de brievenbus in de gaten, graag tot ziens op zaterdag 30 januari!

Lidmaatschap
Onlangs hebben we de Familie Hepping, Gerben en
Barbara met hun dochters Carice en Nele Felicitas,
welkom mogen heten in de buurt. Zij wonen op
Eursing 32. Bij deze wensen wij jullie heel veel geluk
en woonplezier op de Halerbrug.
Buurtkrant "De Brug"
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Crea
Atelier “Pepijntje”VOF
Atelier “Pepijntje bestaat inmiddels bijna twee maanden. Twee maanden waarin
heel veel is gebeurd.
Zo is de zomer overgegaan in de herfst. Het is weer vroeg donker en dus willen we
het binnen weer gezellig maken. Er zijn al verschillende workshops bij ons gevolgd
waarbij mooie dingen gemaakt zijn. Naar ons gevoel waren het gezellige ochtenden en
avonden. Inmiddels hebben we ons assortiment ook flink uitgebreid. Zo verkopen we
nu ook pakketten en patronen van: ‘Tingeltangel’, ‘Annemoontjefloortjedoortje’ en
‘Septemberspring’. Natuurlijk verkopen wij hierbij ook al het benodigde materiaal.
Binnenkort hebben we ook pakketten van ‘Schatten van de natuur’ in ons assortiment.
Er staan voor dit jaar nog een paar workshops gepland. Mocht u nog belangstelling
hebben geef u dan snel op voor onder andere de volgende workshop:
De Kerstkrans:
donderdag 3 en op 10 december van 19.30 tot 22.00 uur.
Kosten: €. 35,Wilt u nog meedoen aan deze workshop, geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op.
Nieuw: kerstbloemstuk
Een mooi kerstbloemstuk maken voor op tafel ? Deze workshop wordt gegeven op
16 december vanaf 19.30 uur en op 21 december vanaf 9.00 uur. U dient allen zelf
kerstgroen mee te nemen.
Kosten: €. 20,—
Opgave voor maandag 7 december.
Groetjes en hopelijk tot ziens,
Betsy & Esther
Telefoon 0593-523125 of 523806
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Puzzel
Beter een half ei
Een boer met een kleine boerderij heeft een paar kippen. Vroeg in de ochtend
pakt hij een mandje en verzamelt alle eieren die zijn kippen hebben gelegd en
gaat naar de markt om deze te verkopen.
Het is een gekke dag op de markt; de eerste klant komt bij de boer en vraagt: Ik wil
graag de helft van alle eieren die je hebt en een half ei. Zo gevraagd•c zo verkocht.
De klant is koning immers.
Na een paar minuten komt de tweede klant en vraagt vreemd genoeg hetzelfde; de
helft van alle eieren die hij heeft en een half ei. Opnieuw is dit geen probleem.
Nou gekker kan het niet worden, maar ook de derde en laatste klant vraagt hetzelfde
als zijn twee voorgangers.
De boer heeft alle eieren verkocht en heeft geen ei kapot hoeven te maken.
Met hoeveel eieren ging de boer naar de markt?
Lever voor 15 februari de oplossing bij Lambert Beugels of Sandra Schippers in.
Mailen kan ook;
sandra@halerbrug.nl of lambert@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.

Oplossing
De Ronde Tafel
Gisteravond hebben Heleen en haar man hun buren (twee echtparen) uitgenodigd voor
een diner bij hen thuis. De zes personen zaten aan een ronde tafel. Heleen vertelt je het
volgende:
- Victor zat links van de vrouw die links zat van de man die links zat van Anna.
- Esther zat links van de man die links zat van de vrouw die links zat van de man
die links zat van de vrouw die links zat van mijn man.
- Jim zat links van de vrouw die links zat van Roger.
- Ik zat niet naast mijn man."
De vraag: Wat is de naam van Heleens man?

Buurtkrant "De Brug"
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Oplossing vervolg
Antwoord:
Door de tweede uitspraak weten we dat de zes personen aan de tafel zaten in de
volgende volgorde (met de klok mee en beginnend bij Heleens man):
H eleens man, vrouw, man, vrouw, man, Esther
Omdat Heleen niet naast haar man zat, moet de situatie als volgt zijn:
Heleens man, vrouw, man, Heleen, man, Esther
De overgebleven vrouw moet Anna zijn, en samen met de eerste uitspraak komen we
tot de volgende situatie:
Heleens man, Anna, man, Heleen, Victor, Esther
Vanwege de derde uitspraak kunnen Jim en Roger slechts op een manier geplaatst
worden, en weten we nu de volledige volgorde:
Heleens man Roger, Anna, Jim, Heleen, Victor, Esther
Conclusie: de naam van Heleens man is Roger
Onder de goede inzendingen is een attentie verloot. Als winnaar is uit de bus getrokken
Petra Ribberink. Petra was blij verrast met de heerlijke chocolade.

Klaverjaskampioenschappen Halerbrug
Wie gaat er in 2010 de strijd aan om Wout Boers van zijn troon te stoten. Wout zal
zijn titel van Klaverjaskampioen met verve verdedigen.
Wie durft de uitdaging aan?
Binnenkort volgt een Brugpost met
meer info over het aanstaande
kampioenschap!
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Landschapsprogramma Oranjekanaal
West
Tijdens de jaarvergadering van 12 november jl. heeft Hanneke van Daatselaar
(medewerker landschap, landbouw en plattelandsontwikkeling van de gemeente
Midden-Drenthe)
de
aanwezigen
geïnformeerd
over
het
Landschapsprogramma Oranjekanaal West. Onderstaande informatie is
tijdens deze vergadering aan de orde gekomen.
Aanleiding
In 2007 / 2008 heeft de gemeente het omgevingsproject Veur Uutzicht uitgevoerd in
de Broekstreek en Nieuw Balinge. Bij de afsluiting van dit project werd de gemeente
door de provincie uitgedaagd om met een vervolg te komen. Daar is de gemeente
direct op ingesprongen door aan de slag te gaan met het Landschapsprogramma
Oranjekanaal West.
Keuze van het gebied
Net als bij Veur Uutzicht is Oranjekanaal West gebaseerd op al bestaande dorpsvisies.
Omdat er voor de dorpen Oranje, Hijken en Hooghalen net een dorpsvisie was
opgesteld, toen de provincie de gemeente uitdaagde, leende dit gebied zich voor een
vergelijkbare aanpak als met Veur Uutzicht.
Op onze website staat een kaart waarop de afbakening van het gebied te zien is.
Doelstelling
De doelstelling van het project "Landschapsprogramma Oranjekanaal West" is om
samen met de bewoners de regionale identiteit van het landschap te versterken, door
het herstel en de ontwikkeling van streekeigen elementen op het gebied van groen,
cultuurhistorie en recreatie.
Projectplan
De dorpen hebben in overleg met de gemeente en een extern bureau een dorpsvisie
opgesteld. Dit is een hele brede visie over b.v. wonen, welzijn, recreatie, groen,
sociaal enz. De onderdelen met betrekking tot groen, recreatie en cultuurhistorie is uit
elke dorpsvisie gehaald en gebundeld tot het landschapsprogramma Oranjekanaal
West. Daarnaast is ook gemeentelijk beleid (uit het groenbeleidsplan en
landschapsbeleidsplan) opgenomen in het projectplan. Waar mogelijk houdt de
gemeente bij de uitvoering rekening met geplande / wenselijke ecologische
verbindingszones.
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Onderdelen
Beplanten oevers Oranjekanaal i.o.m. waterschap
Wegbeplanting
Verwijderen exoten (met name op erven)
Plaatsen van (veekerende) rasters
Houtsingels en wallen aanplanten
Poelen graven (10)
Bestaande poelen opschonen
25 landhekken plaatsen
Erfbeplanting
5 dorpsommetjes
ruiterroute
8 (picknick)bankjes
2 infopanelen (zwaaikom Hijken, Tankgracht)
3 aanlegsteigers Oranjekanaal
Financiering
Voor de financiering van het project is subsidie aangevraagd bij de provincie. Dit
betreft 2/3 deel van de totaal kosten. De rest moet de gemeente zelf betalen en ook de
projectdeelnemers dienen een bijdrage te betalen voor de aanschaf van een landhek.
Inmiddels is ook de aanbestedingsprocedure van start gegaan. Het is de bedoeling dat
de gemeente de beschikking / toezegging van de provincie ontvangen en zij de
opdrachtnemer de opdracht kunnen gunnen. Deze processen lopen dus parallel aan
elkaar.
Werkwijze
Voor de uitvoering wordt een stuurgroep opgericht. In deze stuurgroep hebben de
volgende partijen zitting:
Gemeente (voorzitter)
Opdrachtnemer (secretaris)
St. Welzijn Midden-Drenthe / Dorpenoverleg Midden-Drenthe
Elk dorp vertegenwoordigd door 2 personen.
Drenst Landschap (als grondeigenaar)
De stuurgroep komt elke 6 á 8 weken bij elkaar en bespreekt de stand van zaken.
Van de dorpsbewoners wordt ook inzet verwacht. De vertegenwoordigers van de
dorpen hoeven dit werk niet allemaal zelf te doen. Voorstel is dat zij per onderwerp, dat
zich ervoor leent (ommetje, ruiterroute, erven, landhekken) een werkgroepje
oprichten. Het werkgroepje geeft zijn / haar bevindingen mee aan de
vertegenwoordiger in de stuurgroep.
.
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De gemeente probeert van start te gaan met een onderdeel dat ook op relatief korte tijd
resultaat laat zien. Op deze manier gaat het project ook meer leven bij de bevolking.
Het project heeft een looptijd van 3 jaar; 2010 t/m 2012.
Hoe kan buurtvereniging de Halerbrug participeren in het project?
Er kunnen geen nieuwe projectonderdelen meer worden ingebracht. Maar het is wel
mogelijk om in te schrijven op bestaande projectenonderdelen, zoals erven /
landhekken / poelen.
Op de kaart (zie website) is te zien, dat niet het hele werkgebied van de buurtvereniging
binnen het projectgebied valt. De gemeente moet hierbij streng zijn. Buiten het
projectgebied: geen deelname. Anders moet de grens continu worden verlegd. De
gemeente heeft al andere verzoeken grenzend aan het projectgebied afgewezen.
Contactpersonen vanuit Hooghalen zijn: Geert Geertsema en Martijn van Middelaar.
Dorpscontactambtenaar binnen gemeente Midden-Drenthe is Jan Kogelman.
Voor de personen die een beter beeld willen krijgen van het project, willen wij je
verwijzen naar een presentatie op de gemeentelijke website. Hierin is een beeld van
Veur Uutzicht gegeven, vóór en ná uitvoering van het project. De presentatie is te
vinden op:

www.middendrenthe.nl
Tijdens de jaarvergadering is gebleken dat er vanuit de buurt animo is voor dit project.
Buurtbewoners (wel of geen lid van de buurtvereniging) die voor de Halerbrug een rol
willen spelen in het programma, kunnen zich bij één van de bestuursleden aanmelden.

Paasbult
De afgelopen jaren (m.u.v. 2009) hebben we op de Halerbrug een mooie paasbult
weten te maken. Ook in 2010 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 2010 een mooie paasbult
kunnen maken"
Mocht je belangstelling hebben of meer informatie willen, neem dan contact op met
Anneke Dunning (880125) of Lambert Beugels (525644).
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Herfst Kleurplaat
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