Buurtkrant “De Brug”

Kerst Editie
Brengt December kou en sneeuw in ‘t land,
wast het koren zelfs in ‘t zand

Jaargang 15 - Nummer 4

December 2010

De Brug
Jaargang 15, Nummer 4 - December 2010

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.
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Van de redactie:
15

de

jaargang nummer 4

Het jaar zit er bijna op, tijd voor de
laatste buurtkrant van dit jaar. In
deze buurtkrant blikken we alvast
vooruit op de nieuwjaarsvisite.
Daarnaast attenderen we jullie er
graag op, dat mede op veler
verzoek, er ook in 2011 weer een
heus
klaverjaskampioenschap
wordt georganiseerd. Middels een
brugpost zullen we jullie zo
spoedig mogelijk informeren over
de datum.
Verder in deze buurtkrant een
sfeer
impressie
van
de
verschillende buurtactiviteiten.
De volgende buurtkrant zal in
maart verschijnen. De redactie
wenst je veel lees plezier..
Annermarie Adolfs
Han Sytsma
Sandra Schippers

Bestuur buurtvereniging:
Lambert Beugels voorzitter
Anneke Dunning secretaris
Sandra Schippers penningmeester
Annemarie Adolfs lid
Harry Hunse lid
Bankrekening:

525644
592462
523597
543366
526645

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. (secretaris@halerbrug.nl)
Redactie:
Han Sytsma
Lay-out
Annermarie Adolfs Redacteur
Sandra Schippers Redacteur

523123
543366
523597

Contactpersonen:
Klaverjassen
Buurtkrant
Crea-avonden

Sjoerd Ribberink 525997
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
29 januari 2011

Nieuwjaarsvisite

maart 2011

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 2011 willen we graag eind november
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
Onlangs was er onze jaarlijkse ledenvergadering. Gezien de hoge opkomst
kunnen we zeggen dat onze vereniging betrokken leden heeft.
Een belangrijke uitkomst van deze vergadering is de aanpassing van de contributie,
hierover meer in deze buurtkrant. Daarnaast hebben de leden zich erg enthousiast
uitgelaten over het Klaverjas Kampioenschap. Deze wordt dan ook zeker in 2011
opnieuw gehouden. Ook het klootschieten voor jong en oud is een zeer gewaardeerde
activiteit. Henk Koopman en Roel van den Berg hebben dan ook toegezegd dit in 2011
opnieuw te organiseren.
De eerstvolgende activiteit is de nieuwjaarsvisite, wij hopen deze avond vele leden te
mogen ontvangen.
Wij wensen alle leden een zalig kerstfeest en veel heil en zegen in het nieuwe jaar.

Contributie
Tijdens de ledenvergadering van donderdag 18 november jl. hebben de leden
unaniem ingestemd met verhoging van de contributie.
Dit betekent dat per direct, ingaande 1 november 2010, de contributie als volgt wordt
verhoogd;
−
voor gezinnen gaat de contributie van € 27,23 naar € 30,00 per jaar
voor 2 personen gaat de contributie van € 22,69 naar € 25,00 per jaar
−
voor 1 persoon gaat de contributie van € 13,61 naar € 15,00 per jaar.
Het is nog altijd mogelijk de contributie voor het gehele jaar ineens te voldoen, deze
per half jaar of zelfs per kwartaal te betalen.
De meeste leden hebben via internet bankieren een automatische opdracht tot betaling
opgenomen, hen willen we er graag op attenderen deze aan te passen naar de nieuwe
bedragen.
Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, dan kun je hierover contact
opnemen met Sandra Schippers.
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Nieuwjaarsvisite
Het jaar 2011 staat al weer voor de deur, hoog tijd om de jaarlijkse
nieuwjaarsvisite te plannen.
Op zaterdag 29 januari a.s. om 20.00 uur zijn jullie van harte uitgenodigd bij "Onder de
Hoge Dennen" te Witteveen. Na ontvangst met koffie en cake kunnen jullie je uitleven
op de moderne versie van Oudhollandse spelletjes.
De overige consumpties die deze avond genuttigd worden zijn voor eigen rekening.
Ook zo nieuwsgierig hoe de Oudhollandse spelletjes er in een modern jasje uitzien?
Meld je dan direct aan bij één van de bestuursleden of via e-mail

sandra@halerbrug.nl
(let op: aanmelden vóór 21 januari 2011)

Lidmaatschap
Onlangs hebben de familie Lenting (Eursing 35) en de familie Haaijer (Hanekampen
22) het lidmaatschap opgezegd.

Adverteren
Ondernemers opgelet! Het is mogelijk te adverteren in onze buurtkrant.
Heb je interesse, informeer dan naar de mogelijkheden bij Sandra Schippers (tel
0593-523597 of via e-mail sandra@halerbrug.nl).

Noaberschup
Er is gezinsuitbreiding bij Roel en Sandra, ze hebben een zoontje gekregen met de
naam Wessel, van harte!
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De Riek
Weet u het nog? In de buurtkrant van juni dit jaar stond het volgende artikel:
'Op de Halerbrug heerst er enige onrust. Wellicht hebben jullie het vreemde obstakel
al gesignaleerd. Her en der in de omgeving doet deze zich zo nu en dan op. Ligt
het•'ding' niet in de sloot, dan staat ie wel tegen een schuurtje of zelfs bij je in de tuin.
Speculaties zijn al volop aan de gang, wat kan het zijn. Wij kunnen maar één tip geven,
houd oren en ogen open.
Ook wij tasten in de duisternis, maar zodra wij meer informatie hebben zullen wij
jullie middels het buurtkrantje op de hoogte brengen!'
Inmiddels is bekend wat dat voor ding was. Namelijk een Riek. De buurtbewoner die
de Riek aantreft wordt in de eerstvolgende buurtkrant aan het woord gelaten.
Lambert Beugels zal het spits afbijten.
De Riek van Lambert!
Ga ik op een zaterdagmorgen om 07.00 uur de krant uit de brievenbus halen, staat er
een oude hooivork met een groen A4 tje aanvast geknoopt. Mijn eerste gedachte was,
oh iemand heeft een oude vork over en geef hem aan mij. Maar na het verhaal op de
meegestuurde brief gelezen te hebben, wist ik waar ik aan toe was. Schrijf een stukje
over jezelf of wat je bezighoudt voor in de buurtkrant. Goed daar gaan we dan maar.
Ik ben dus Lambert Beugels, geboren op 28 augustus 1962 in Beilen aan de
Eursingerweg. Tegenover de sporthal, waar toen nog boerderijtjes stonden. In 1967
zijn we verhuisd naar de Halerbrug, Eursing 30, waar nu mijn broer Jannes woont.
Mijn vader en moeder zijn daar een varkensfokkerij begonnen, die Jannes in 1980
heeft overgenomen. Wij zijn toen verhuist naar Eursing 43. In 1987 heb ik het huis
over gekocht van mijn ouders, die toen in Beilen zijn gaan wonen.
En vanaf 2001 wonen we dus op onze nieuwe stek Eursing 37 A. Ik ben getrouwd met
Klara, en we hebben drie kinderen; Bert Jan, Marloes en Tim.
In mijn dagelijkse leven werk in 5 ploegendienst bij vuilverwerker Attero(voorheen
Essent en daarvoor VAM). Hier werk ik als hoofdoperator in een ploeg van 8
operators, waar nog weer een teamleider boven staat. Mijn werkzaamheden zijn heel
verschillend en uitgebreid en iedere dag weer anders.
Meestal is het controle rondes in de fabriek of het oplossen van storingen en het
bijstaan van de teamleider, zoals het uitgeven van werkvergunningen en de
ochtendvergadering bijwonen. Een leuke baan waar ik nog steeds veel zin en
uitdaging in heb.
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Als hobby heb ik, zoals de meesten wel weten, enkele hectares grond voor verbouwen
van landbouwgewassen. Daarnaast verbouwen we ongeveer 20 are kalebassen en (eet)
pompoenen.
Deze hobby vergt soms wel veel tijd en energie.
Verder heb ik als nevenactiviteiten nog twee bestuurlijke functie.
Ten eerste secretaris van de ijsbaan Sietsenveen, waar we de laatste drie jaar weer druk
mee zijn door de echte winters die we hebben.
Ten tweede voorzitter van de buurtvereniging Halerbrug, waar we ook deze zomer
weer goed actief zijn geweest.
Voor beide verenigingen geldt, als de teamspirit en verdraagzaamheid naar elkaar goed
is, is het leuk om te doen. En volgens mij zit dat bij beide wel goed.
Verder wens ik iedereen prettige kerstdagen en een gezond en saamhorig 2011.
Lambert Beugels

Bij mien op de Boerderie
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Landschapsprogramma Oranjekanaal
West
Tijdens de jaarvergadering van 2010 hebben Pieter Uneken en Henk Koopman
de aanwezige leden bijgepraat over de ontwikkelingen binnen het
Landschapsprogramma Oranjekanaal West.
Het doel van het programma 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.
Voor de diverse onderdelen van het landschapsprogramma (zoals beplanten oevers
Oranjekanaal i.o.m. waterschap,verwijderen exoten (met name op erven), poelen
graven, landhekken plaatsen en erfbeplanting) kunnen ge?nteresseerden zich nog
altijd aanmelden. (het project loopt door tot 2013)
Wil je graag jouw erf opsieren met een prachtig landhek, de tuin opnieuw beplanten of
hierover advies inwinnen? Neem dan snel contact op met één van onderstaande
contactpersonen. Pieter, Henk en Wybe informeren jullie graag over de
mogelijkheden die het landschapsprogramma te bieden heeft.

Henk Koopman
Oranjekanaal 22
93414 TL Hooghalen
henk.janny@kpnmail.nl

Pieter Uneken
Eursing 38
9411 XD Beilen
p.uneken@kpnplanet.nl

Wybe Wiekema
Beilerweg 14
9414 TK Hooghalen
berith@kpnmail.nl

Halloween
Gezien het grote aanbod aan pompoenen bij ons op de streek, hebben we op
woensdag 20 oktober jl. de schuur van de familie Dunning omgebouwd tot een
waar crea-paleis.
Deze middag hebben totaal 9 kinderen van de Halerbrug mooie maskers gemaakt van
pompoenen. Diverse voordeuren werden met de creaties opgefleurd en ongetwijfeld
is dit bij een ieder niet onopgemerkt gebleven.
Ben je nieuwsgierig naar de resultaten? Bekijk dan onze website om de foto's van de
schitterende creaties te bekijken
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Raadsel
De bijgelovige directeur
Peters is nachtwaker in een groot bedrijf. Op een zekere ochtend als Peters naar huis wil
gaan zegt zijn baas tegen hem: “Ik ga op zakenreis naar Noorwegen. Morgen vertrek ik
vanaf Schiphol.” Peters raadt hem echter dringend aan om de boot te nemen. “Hoe dat
zo?” vraagt de directeur. “Wel,” is het antwoord, “ik droomde vannacht dat het
vliegtuig naar Noorwegen vlak voor de landing neerstortte.” De directeur lacht er eerst
om, maar bijgelovig als hij is, hij gaat toch met de boot. In Noorwegen aangekomen
hoort hij dat het vliegtuig waarvoor hij in eerste instantie gekozen had inderdaad een
ongeluk heeft gehad. Terug in Nederland laat hij bij Peters een grote bos bloemen
bezorgen, geeft hem een grote beloning en ontslaat hem op staande voet! Kun je dit
volgen???
Antwoord
Een nachtwaker hoort niet te dromen als hij aan het werk is.

WWW.HALERBRUG.NL
Buurtvereniging Halerbrug heeft een prachtige website, de meesten van jullie zullen
hier wel eens een kijkje nemen. Maar wellicht heb je zelf leuk materiaal of een leuk
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Kerststukje Maken
Benodigdheden
1 hoge vaas of windlicht
2 takken safaribolletjes
Blok groen steekschuim
1 kerstbol op stok
conifeer
2 denne appels
dennetakken
5 witte roosjes
dennetak met lange naalden
eucalyptus
1 glanskrans muehlenbeckia
1 dennekrans
3 satéstokken
Werkwijze
Het groene steekschuim laat je een half uur in water zich volzuigen, niet onder water
drukken anders kan er binnenin een droge plek blijven door aanwezige lucht.
Het steekschuim laat je ongeveer 12 cm boven de vaas uitsteken. Afhankelijk van de
hoogte van de vaas kan je werken met 1 krans of 2 kransen op elkaar. Leg de kransen
schuin op het steekschuim.
Zet de krans vast door aan de voorzijde aan elke hoek een stokje door de krans te steken
in het steekschuim.Één stokje steek je achterin om de krans ook hier vast te zetten.
Zet de tweedekrans ook vast met stokjes.
Je begint onderaan de rand van de eerste krans, steek het groen in groepjes bij elkaar.
Zorg dat je een watervaleffect krijgt.
Hier werd er gewerkt met 4 soorten groen, vul alles op, het moet niet te compact gevuld
te zijn.
Vervolgens steek je de roosjes in een 1groepje, de safaribolletjes verdelen, de denne
appels en tenslotte de kerstbol.
De achterzijde van het stukje kun je opgevullen met de rest van het opvulgroen en
safaribolletjes.
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