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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.
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Van de redactie:
17

de

jaargang nummer 4

Winter 2012/2013. De wereld is
niet vergaan dus dat valt weer
niet tegen.
Of
de
Maya's
nu
een
rekenprobleem
hadden
of
sommige wetenschappers de
boodschap niet goed begrepen
hebben valt over te twisten, maar
maakt niet zoveel uit. We zijn er
nog.

Bestuur buurtvereniging:
Lambert Beugels voorzitter
Jannie Koopman secretaris
Sandra Schippers penningmeester
Roelfina Bosma lid
Vacature lid
Bankrekening:

525644
525945
523597
526819
000000

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:

Ook zien we dat de Riek weer
terug is van weggeweest, en
komen er in 2013 weer 4 nummers
van de buurtkrant uit.

Han Sytsma
Sandra Schippers

Lay-out
Redacteur

523123
523597

Contactpersonen:
Veel leesplezier toegewenst en een
Best Neijoar van de redaktie
Han Sytsma
Sandra Schippers

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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AKTIVITEITEN KALENDER
5 Januari 2013

Nieuwjaarsinloop bij Oosterloo

8 Februari 2013

Klaverjas Kampioenschap Halerbrug

April 2013

Buurtkrant 1

April 2013

Begin bouw nieuwe ijsbaan gebouw

Juni 2013

Buurtkrant 2

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 april 2013 willen we
graag eind maart 2013 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
Wat zal het nieuwe jaar ons allemaal weer brengen. De toekomst kunnen we niet
voorspellen. Wel kunnen we ervan dromen en ondertussen hopen dat deze dromen uit
mogen komen. Bijvoorbeeld over een nieuw IJsbaangebouw die op de streek staat te
pronken. Maar ook over druk bezochte activiteiten, zoals de nieuwjaarsborrel.
En voor al onze leden hebben we een wens;
“Laat het beste van het vorige jaar het slechtste worden voor dit jaar.
Een gelukkig nieuwjaar gewenst!”

JAARVERGADERING
Op donderdag 15 november jl. heeft de jaarvergadering plaatsgevonden waarin
we terugkeken op het seizoen 2011 / 2012.
Tijdens deze vergadering hebben we, ondanks zijn afwezigheid, afscheid genomen
van Harry Hunse die zich na een bestuurstermijn van 3 jaar niet herkiesbaar heeft
gesteld. Via deze weg willen we Harry nogmaals hartelijk danken voor zijn inzet.
Ondanks onze oproep hebben we helaas nog geen vervanger kunnen benoemen.
Het bestuur zal ook in 2013 weer haar uiterste best doen om een aantal leuke en
laagdrempelige activiteiten te organiseren, te starten met de nieuwjaarsborrel op
zaterdag 5 januari a.s.
Tijdens de rondvraag kwam de vraag naar
voren of het mogelijk is dat op de streek een
AED geplaatst wordt. Hierover is inmiddels
het een en ander uitgezocht en informeren wij
jullie graag via de meegezonden brief.
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GLASVEZEL KLEINE DORPEN
MIDDEN DRENTHE
Voorstanders van Glasvezelaansluiting in de kleine kernen en buitengebied van
Midden Drenthe, de website www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl is online.
De basis is gelegd en aanvullingen zullen volgen.
Via mail wordt u op de hoogte gebracht van een update.
Breng de site onder de aandacht bij uw naasten binnen de gemeente Midden Drenthe.
Elke inwoner mag persoonlijk zijn aanmelding doen als gebruiker van internet met
interesse voor glasvezel bij hem of haar thuis. Ook inwoners net buiten de drie kernen
van aansluiting door Reggefiber worden verzocht zich te melden via het
aanmeldformulier.
Zo valt ook te denken aan de industrieterreinen die vooralsnog niet meedoen in het
voorgenomen aansluitingbeleid. Meeliften op een ander initiatief als van Reggefiber
kan ook voor U interessant zijn.
Maak door het invullen van het aanmeldformulier zichtbaar aan: de Gemeente Midden
Drenthe; de Fractievoorzitters van de lokale politieke partijen en Provinciale Staten dat
U er belang aan hecht te worden aangesloten op Glasvezel vanuit de ontwikkelingen in
de maatschappij.
Met visie op de toekomst zijn wij dit initiatief gestart.
Een Initiatief om iedereen binnen de gemeente |Midden Drenthe te laten aansluiten op
glasvezel voor een concurrerend bedrag.
Alle suggesties ideeën en uitwerkingen van mogelijkheden tot aanleg zijn welkom.
Laat Uw stem horen dan maken wij hem Zichtbaar!
Namens de initiatiefgroep van www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl
P.J. de Vries
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NIEUWJAARSBORREL
Graag ontmoeten we jullie op zaterdag 5 januari a.s.
van 16.00 tot 18.00 uur bij Cafe Oosterloo.
Alle leden, van jong tot oud, zijn van harte
uitgenodigd.
Aanmelden is niet nodig, loop gewoon binnen om samen
met je buren een toast uit te brengen op een geweldig
2013!

KLAVERJASKAMPIOENSCHAP
HALERBRUG
Vrijdag 8 februari a.s. vind opnieuw het klaverjaskampioenschap plaats. Wie durft
het aan de huidige kampioen van zijn troon te stoten?
Er zijn mooie prijzen te winnen en voor iedere
deelnemer staat een kop koffie klaar.
Locatie:
Inleg:

Oosterloo
€ 2,50

Meld je aan voor zaterdag 2 februari a.s. bij:
Sandra Schippers via telefoonnummer 523597
of e-mail sandra@halerbrug.nl
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IJSBAAN SIETSENVEEN
Zoals jullie wel gezien hebben, is er op 15 juli 2012 brand geweest in de kantine
van de ijsvereniging. Alles wijst er op dat het hier gaat om brandstichting. De
kantine is daarbij zo erg beschadigd, dat de helft van de kantine nog maar
bruikbaar is. Alleen de keuken en het sanitair zijn nog intact.
Het verwoeste gedeelte is in eigen beheer gesloopt en afgevoerd. Het bestuur van
IJsbaan Sietsenveen zijn vele avonden bezig geweest om de kantine weer dicht te
maken en te reinigen. Als Koning Winter zijn intrede doet, kan het bespaard gebleven
gedeelte gewoon gebruikt worden. Tevens zal een grote partytent gebruikt worden om
de koek en zoopie enigszins behaaglijk te kunnen nuttigen. Het wordt dus best weer
gezellig. Maar dit is slechts een noodoplossing.
Het moge duidelijk zijn dat er iets nieuws moet komen, de bouwaanvraag is inmiddels
ingediend bij de gemeente. Het zou fijn zijn dat er, vanuit de leden en donateurs,
vrijwilligers zijn die ons bij allerlei activiteiten willen komen helpen. Het gaat hier om
ondersteuning van het bestuur tijdens de
ijsperiode maar ook om hulp ten tijde van
de bouwactiviteiten. Je kunt je als
vrijwilliger opgeven bij Lambert Beugels;
beugl@hotmail.com.
Medio april 2013 wil men beginnen met het
bouwen van een geheel nieuw clubhuis
voor de leden. Sinds augustus is men druk
bezig met het maken van de plannen.
Financieel is het helaas nog niet mogelijk
deze plannen uit te voeren. De verzekering
heeft dan wel de schade tot het verzekerde
bedrag uitgekeerd maar dit is bij lange na niet
toereikend om een nieuw onderkomen te realiseren.
IJsbaan Sietsenveen verzoekt al haar leden en
donateurs om een vrijwillige financiële bijdrage te
schenken voor een nieuw onderkomen.
Een vrijwillige bijdrage kan overgemaakt worden op
bankrekeningnummer 30.65.04.596 ten name van IJsvereniging `t Sietsenveen onder
vermelding van vrijwillige bijdrage.
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SPOOKTOCHT
Op zaterdag 24 november 2012 hebben we met de buurtvereniging een spooktocht
gelopen. We werden om 20:00 uur verwacht bij Landgoed Het Timmerholt in
Westerbork.
Na het nuttigen van een kopje koffie of thee werden we ingedeeld
in groepjes van vier personen. Wij startten als eerste groep. We
liepen een tocht van ongeveer een uur en werden diverse keren
opgeschrikt door een spook. Na afloop van de tocht hebben we
met z’n allen nog wat gedronken. Het was een leuke avond en het
was gezellig om onze buurtgenoten weer te zien en te spreken.
René en Carla

DUURDER OF GOEDKOPER
We zien dat onze regering een aantal maatregelen neemt om de staatsschuld terug te
brengen. Nu zijn daar de meningen wat over verdeeld, het komt er feitelijk op neer
dat de Nederlandse burger meer moet betalen. En dat zijn wij!
Het kan goedkoper.
Om te beginnen zou je eens in Duitsland kunnen kijken, de benzine is er goedkoper en na
de BTW verhoging veel electronica ook. Denk ook eens aan bouwmaterialen, zeker het
elektra deel is daar aanzienlijk lager geprijst.
Vergelijk de diverse winkels een aanbiedingen eens op Internet, het kan zijn dat je 10 km
verderop €60,- minder betaald voor hetzelfde apparaat.
Kopen op internet
Maar ook kun je op internet goedkoper terecht, met name in China. Kijk maar eens op een
site als www.everbuying.com. Belangrijk is dat je weet hoe je betaald, je geeft liever niet
je credit card nummer aan een willekeurig bedrijf en je wilt ook graag je spulletjes
thuisgestuurd krijgen.
Dit laatste kun je bijvoorbeeld doen met een Paypal bankrekening (www.paypal.nl)
waarmee je verzekerd kunt kopen, krijg je het artikel niet, dan vraag je via Paypal je geld
gewoon terug.
Zker de moeite waard om eens op een regenachtige dag te bekijken.
Buurtkrant "De Brug"
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KLEURPLAAT WINTER
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DE RIEK
De Riek is weer terecht!!
Gelukkig heeft hij niet bij de ijsbaan gestaan en is dus niet verbrand.
Hij hing ´gewoon´bij ons in de vlaggenmast. De Vlaggenmast die aan onze kroeg
hangt. Oosterloo’s Café dus. De kroeg van Jannes en Aukje Oosterloo.
De kroeg waar wij al 41 jaar met heel veel plezier wonen.
De snackbar waar Aukje jaren in gestaan heeft staat ook nog bij het huis, deze is nog
steeds open maar er staat nu iemand in die met net zoveel plezier de snacks klaarmaakt.
Wij zijn dus Jannes en Aukje Oosterloo, hebben heel vroeger in Hijken gewoond maar
wonen nu dus alweer 41 jaren op de Halerbrug.
Hebben meegemaakt dat de treinkaping was in Wijster, het was een apart
gezicht dat die trein vol met kogelgaten voorbij reed.
Hebben meegemaakt dat de Halerbrug en heel Eursing onbereikbaar was
vanwege de hele grote hoeveelheid sneeuw die viel in 1978-1979.
Uiteraard hebben we ook meegemaakt dat de weg ´verhuisd´ is. De weg
ging natuurlijk eerst achter de kroeg langs naar Hijken en nu voor de
kroeg langs naar Hijken.
We hebben zelfs meegemaakt dat het fietspad voor de kroeg er nog niet
lag en dat het muurtje voor de kroeg dus ook nog niet nodig was.
Elk jaar met de TT is het ook weer een groot feest hier in de kroeg, dan
doet dat zelfde muurtje mooi dienst om op te zitten en goed naar het
voorbij rijdende verkeer te kijken.
In de kroeg hangen heel veel foto´s van paarden, de zogenaamde
Dravershoek. Dit is een jarenoude hobby. Er zijn nog een aantal dravers
die bij verschillende trainers staan en in het land op een drafbaan. (een
draver is een paard waar niemand op zit, maar die voor een karretje staat
met daarop een trainer en die samen met de trainer rondjes draaft tegen
andere paarden. Wie het snelste paard heeft wint) Ook staan er nog 2
paarden in het land. Dat is ook een hobby.
Uiteraard moeten we de grote Rottweiler ‘Leo’ niet vergeten, hij sjouwt
ook altijd om huis rond. (hij doet niks hoor, is alleen een beetje lomp,
maar wel lief)
Kom gerust een biertje, wijntje of sinasje drinken in de kroeg.
Het bier is altijd koud! De wijn en de sinas trouwens ook.
Tot ziens in de kroeg op Eursing 53
Groet Jannes en Aukje Oosterloo.

Buurtkrant "De Brug"

13

De Brug
Jaargang 17, Nummer 4 - December 2012

GOEDE VOORNEMENS
We zijn weer beland in een nieuw jaar, dus vanzelfsprekend zijn er weer de
welbekende voornemens, maar maken we deze ook waar?
Een nieuw jaar, met nieuwe kansen, nieuwe uitdagingen, en nog meer. De bekende
voornemens, maar houden we ons er ook aan?
Zoals elk jaar gaan veel mensen stoppen met
roken, meer aan sport doen, meer socializen,
afvallen, gezonder eten en ga zo maar door,
waarom geven we dit elk jaar met het nieuwe jaar
in zicht een nieuwe kans?
Helaas wil dit vaak niet lukken, want na verloop
van tijd zakt het voornemen op de achtergrond en
soms verdwijnt het voornemen om te stoppen met
iets, of om iets nieuws aan te pakken helemaal.
De bekende voornemens die er zijn, zijn stoppen
met roken, meer bewegen, afvallen, beter met geld
omgaan, schulden afbetalen, meer tijd besteden
aan persoonlijke relaties, zoals familie en
vrienden, en dan natuurlijk niet alleen via sites
zoals Twitter en Facebook, andere voornemens
zijn een partner vinden, een betere baan, nieuwe
dingen leren, vrijwilligerswerk doen, en beter met
tijd omgaan.
Tips om de voornemens te bereiken zijn bijvoorbeeld;
- schrijf de voorgenomen voornemens op,
- vertel familie en vrienden van de voornemens die je hebt, zij kunnen je dan
ondersteunen,
- maak je voornemens specifiek en meetbaar,
- stel een beloning in het vooruitzicht als je een voornemen tot een goed eind gebracht
hebt.
Wat zijn jullie voornemens voor 2013?
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