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Van de redactie:
9e jaargang nummer 3

Dit is de eerste juni uitgave
van de buurtkrant.
Hierdoor kunt u nu al de
verslagen van het
buurtvolleybal toernooi
lezen en andere activiteiten
na de zomervakantie.
Ook in dit nummer
aandacht voor het
programma van de Lanijto
die dit jaar weer Beilen
aandoet..
Veel leesplezier van de
redactie.
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

525207
526305

7-11 juli

Lanijto in Beilen (zie programma verderop in het blad)

4 september

Buurt barbecue voor jong en oud

2 oktober

grote bingo avond

19 november

Spelavond voor iedereen (jokeren, klaverjassen, rummicub)

22 januari 2005

Nieuwjaars visite

voorjaar 2005

Buurtreisje

Jeugd
programma

Zie eerder verspreide folder

22 september

Ik en mijn piano (leeftijd 2+, kosten EU 5,-)

20 oktober

Musical Alice in Wonderland (leeftijd 8+, kosten EU 12,-)

13 april 2005

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

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

525997
522332
525207
523125
523806

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

De Pen

Joke Wildeboer kreeg een heel naar bericht in het ziekenhuis te horen. Ze moest
geopereerd worden vanwege borstkanker. Na een week volgde een tweede
ingrijpende operatie. We hopen dat Joke weer helemaal gezond mag worden en we
wensen Joke, Benny, Marcel, Simon en Emiel veel sterkte toe de komende tijd.
Annemarie Adolfs had zich opgegeven voor het damesvolleybal maar helaas, door
een blessure aan haar Achillespees kon zij niet meedoen. Dat is nu gelukkig weer
hersteld. We rekenen volgend jaar op je !
Dan zijn er in onze buurt nog een aantal mensen waarvan we weten dat ze al langere
tijd ziek zijn of klachten hebben omtrent hun gezondheid. Ook deze mensen willen
we hier niet vergeten: allemaal veel sterkte en zo mogelijk beterschap gewenst !

Met dank voor het doorgeven van de pen . . . . .
Alweer dik een jaar wonen we aan de Hanekampen 24.
Wie we zijn ?
Even kort voorstellen dan: de familie Brinksma.
Bouke (42): zelfstandig ondernemer, handelt sinds 1994 in batterijen, lichtbronnen
en foto-film onder de naam Energiebron-groep Beilen.
Woudy (41): werkzaam bij de Districts Huisartsen Vereniging (DHV) in Assen voor
24 uur.
Lisanne (5): leerlinge van groep 1 van de Eshorst
Floor (5 mnd): bezigheden: lachen, drinken en slapen.
Hoe we aan de Hanekampen terecht kwamen ? De behuizing (qua opslag) in Assen
werd te klein. Er moest iets gebeuren: of daar of elders. Het werd elders en wel aan
de Hanekampen. Plannen, rekenen en uiteindelijk bouwen met als resultaat een huis
en een loods, waar we met heel veel plezier wonen en werken. En weet je .
. . . aan alle kanten hebben we leuke buren ! Een stel willen jullie vast
wel beter leren kennen ! We geven dan ook de pen door aan onze
buurtjes Marco en Petra Ribberink, Hanekampen 24a.

De werkzaamheden van Wout
Boers
Er is mij gevraagd om iets over mijn werk te vertellen
In 1997 ben ik in dienst gekomen bij het farmaceutisch bedrijf Yamanouchi
(voorheen Gist Brocades) in Meppel. Ik ben werkzaam in dit bedrijf op de afdeling
penicillline als operator mechanic. Het werk bestaat voornamelijk uit ombouwen van
productielijnen, voornamelijk blisterverpakkingsmachines, opstarten van een lijn na
ombouw, storingen oplossen en ondersteunen van de technische dienst bij groot
onderhoud of grote storingen. Dit doen wij in 3 ploegen, van zondagavond 22.00 uur
tot en met vrijdagavond 22.00 uur. Samen met 4 collega’s mechanic.

Meer weten ? Altijd welkom !
Het was ons een waar genoegen !
De Brinksmaatjes.

Met vriendelijke groet, Wout Boers
De Pen voor de werkzaamheden van wordt doorgegeven aan WUBBO HAAIJER.
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Programma Lanijto 2004

Deze aflevering hebben we 2 jeugdpennen, de eerste is van Roelof Beugels en de
tweede van Wendy Rispens.
Hallo, ik ben Roelof Beugels en ik ben uitgenodigd door Stefanie Verhoef om een
stukje in de buurtkrant te zetten. Ik ben 15 jaar en ik heb net examen gedaan op het
Terra College te Assen.
Ik hoop dat ik 17 juni de vlag buiten kan hangen, daar gaan we wel vanuit. Als ik
geslaagd ben ga ik naar het Terra College te Groningen. Ik ga daar de opleiding
veehouderij doen. En ik schat dat ik dan in 4 jaar klaar ben.
Verder help ik mijn vader door de weeks. Mijn hobby is schapen houden. Ik heb
ruim 12 schapen en zaterdags werk ik bij een schapenhouder. Nou, dit was het wel
zo ongeveer en ik geef de jeugdpen door aan Bert-jan Beugels.
Groeten, Roelof Beugels.

Dinsdag 6 juli
16.00
18.30
20.30
22.30

opening
optreden openluchtspel
optreden openluchtspel
vuurwerk

Woensdag 7 juli
18.30
18.45
19.00
21.00
22.30
22.30

start promotieoptocht\sponsoren
start optocht versierde fietsen\karren
start OPTOCHT VERSIERDE WAGENS
feestavond m.m.v. ‘No name”
bekendmaking prijzen
trekking verloting

Eursingerweg (start)
Eursingerweg (start)
Eursingerweg (start)
feesttent
feesttent
feesttent

Donderdag 8 juli
10.00
18.30
19.00
20.30

creatieve ambachtelijke hobbymarkt
openluchtspel
vijfkamp
openluchtspel

feesttent
Raadhuisplein
in/om de feesttent
Raadhuisplein

Kwipi en Kwappi
Het feestteam
Kwipi en Kwappi
veulenkeuring
paardenshow
paardenspringen cat B, L, pony’s
dressuur voor alle categorieën
Hollandse Avond

Drenthehal
feesttent
Drenthehal
evenemententerrein
evenemententerrein
evenemententerrein
evenemententerrein
feesttent

Ik ben Wendy Rispens. Ik woon nu een jaar hier. Ik ben 15 jaar en ik heb een
broertje en een zusje, ze zijn 6 jaar en 11 jaar. En ik heb een vader die is 42 jaar en
mijn moeder is 32 jaar.
Ik zit in Hoogeveen op school. Mijn hobby’s zijn tafeltennissen, computeren. Mijn
lievelingserie is gtst, onm, costa, dok 12, spoed.
Mijn lievelingsfilm is Abeltje. Lievelingseten is aardappelpuree. Lievelingsmuziek is
Britney Spears en Do en Marco Borsato en Frans Bauer.
Ik wil later wat met kinderen doen of de horeca.
Ik hoop dat je nu genoeg weet over mij

Vrijdag 9 juli
8.45
9.30
10.00
10.00

Groetjes, Wendy Rispens.

Zaterdag 10 juli
9.00
paardenspringen cat.M,Z,ZZ
Nationaal Concours Hippique
Diverse shownummers

Wendy geeft de jeugdpen door aan Julia Hunse
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17.00
20.00
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feesttent
Raadhuisplein
Raadhuisplein
terrein voormalig zwembad
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10.00
20.00
Zondag 11 juli
11.00
13.30

jongveekeuring/veebeoordeling
Back to the Seventies

evenemententerrein
feesttent

goederenmarkt
shantykorenmiddag

rondom feesttent
feesttent

Team 1 ging welgemoed van start en won de eerste partij ! Helaas moest de tweede
partij tegen Vosseveld zonder punten afgemaakt worden. De derde partij leverde een
halve punt op. Zo was er al 1 avond voorbij.
Dinsdag opnieuw vol frisse moed op het veld aanwezig: enkele sets gewonnen en
enkele sets verloren. Het resultaat mocht er zijn: DERDE PLAATS IN DE POULE !
Dit betekende voor woensdagavond strijden om de 9e t/m 12e plaats in het toernooi.
De jeugd had de smaak te pakken en won alle sets :NEGENDE PLAATS !

Lichtroute 7 t/m 10 juli
Kermis
7 t/m 11 juli
(Bron: Stichting Beilen Promotie, mei 2004)
Tip van het bestuur: Ga kijken naar de optocht !!! Zoek een plekje langs de route en
bewonder alle moois wat er in de afgelopen maanden gemaakt is. Een blijk van
waardering voor alle harde werkers is alvast op z’n plaats.

Buurt Volleybal
De maatschappij draait op vrijwilligers. Dat weten ze in Den Haag maar dat
weten we hier in Beilen ook. Het bestuur is blij dat er altijd weer mensen zijn
die meehelpen met de activiteiten van de buurtvereniging.
Neem nu het buurtvolleybal toernooi !. Er komen mensen die de werving voor hun
rekening nemen, mensen die de trainingen begeleiden, mensen die willen tellen en
fluiten tijdens de wedstrijden, mensen die de kinderen begeleiden tijdens het
toernooi. Geweldig ! Zonder vrijwilligers is dit allemaal niet mogelijk, BEDANKT
hiervoor. Tevens een bedankje voor Lambert en Klara Beugels die hun grasmat
beschikbaar stelden om op te trainen, hartelijk dank!

Verslag volleybal mini’s
Dit jaar konden er twee teams meedoen. De trainsters hebben in al hun wijsheid de
teams als volgt ingedeeld:
Team 1: Tim Beugels
Team 2: Niek Hunse
Twan Kleinheerenbrink (klatering)
Gerlof Koopman
Jeroen Kerssies
Jessica Bosma
Marleen Koopman
Ruben Zuring
Evelien Zandbergen
Julia Hunse
David Zuring
Buurtvereniging Halerbrug
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Team 2 ging eveneens welgemoed van
start en trof andere tegenstanders. De
eerste twee partijtjes geen punten behaald
maar in de derde wedstrijd keerde het tij:
1 set gewonnen, 1 set verloren. Er werd
hard gestreden, de hoofdjes waren rood
van de warmte en de inspanning.
Dinsdag ging het ineens stukken beter; in
de eerste partij werden beide sets
gewonnen, in de tweede partij 1 gewonnen
set. Resultaat: VIERDE PLAATS IN DE
POULE ! Dus moest er woensdag
gestreden worden om de 13e t/m 16e
plaats. Team 2 kreeg echter sterke
tegenstanders en belandde dus op de
ZESTIENDE PLAATS !
En als je dan weet dat er 26 teams meespeelden dan hebben onze mini’s het heel erg
goed gedaan.
Jongens en meisjes: allemaal bedankt voor het meedoen !

Verslag volleybal 35+ team
Er was dit jaar weer een 35+ team bestaande uit 5 heren en 3 dames die het plan
hadden tot flink in de top van het toernooi door te dringen. Sommigen konden echter
niet alle avonden deelnemen en op de dinsdag waren er twee leden van het
damesteam die moesten bijspringen om toch de vereiste hoeveelheid dames te halen.
Met dank aan deze dames, want zij moesten 4 wedstrijden op die avond spelen.
De deelnemers:
Sjoerd Ribberink
8

Aard Zuring

Han Sytsma
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Lambert Beugels

Klara Beugels

Karin Hunse

René Heijting

redden en werden we de beide laatste sets helemaal ingemaakt.

Roelfina Bruggink (hulp van het dames team)
Het bleek dat de oudjes aan het begin van de avond niet zo goed op dreef konden
komen en maandag werd de eerste wedstrijd dan ook 1 set verloren en 1 set
gewonnen. Hierna hadden we het ritme te pakken en wonnen we beide sets van de

Oproep Buitendorpen
Volleybal Toernooi

Wie heeft er zin om mee te doen aan het buitendorpen-volleybaltoernooi ???
Dat wordt dit jaar gespeel op vrijdagavond 20 augustus. Er kan worden gespeeld in
damesteam, herenteam of in 35+ team.
Opgeven moet door Sjoerd Ribberink gebeuren voor 1 juli dus geef je snel op bij
Sjoerd (525997).

tweede wedstrijd.

Dinsdag speelden we met hulp van het dames team 4 redelijk goede sets en dachten
al aan een finaleplaats....
We begonnen de woensdag goed, de eerste 2 sets werden gewonnen, maar helaas
bleek Lambert Beugels die avond niet aanwezig om met zijn grote handen nog wat te
Buurtvereniging Halerbrug
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Klaverjas Competitie
Eindstand klaverjassen 2003-2004
Bo
Sjoerd
Aard
Anton
Lambert
Gert
Henk H
Rieks
Karin
René
Jannes
Lucas
Albert
Jan S
Joop
Henk K
Jan B
Jurrien
Ineke
Harrie

70223
69603
69535
69401
69299
67040
65675
65391
65306
65130
64594
64524
64469
64188
63602
63503
61927
61320
61221
59366

We starten weer met de nieuwe competitie de eerste dinsdag van oktober. Nieuwe
leden zijn altijd welkom. Bent u geïnteresseerd neem dan even contact op met Sjoerd
Ribberink, tel: 0593-525997. Opgave mogelijk tot 24 september a.s.
Reactie van het bestuur: Sjoerd bedankt voor de tijd die jij in de organisatie steekt
van het klaverjassen. Gezien het aantal deelnemers is er duidelijk behoefte aan zo’n
gezellige avond eens in de 14 dagen !!!
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