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Van de redactie:
10e jaargang nummer 3

Het is inmiddels weer
volop zomer en we staan
vlak voor of zijn misschien
op dit moment aan het
winnen
in
het
buitendorpen volleybal
toernooi.
In de vorige krant stond
een brief van de gemeente
over een enquête voor
buurtveiligheid, in dit
exemplaar vind u het
antwoord van Wethouder
Bolhuis. Ben u het vorige
nummer kwijt, kijk dan
even op onze website!
Natuurlijk kunt u al weer
wat dagen vastleggen voor
aktiviteiten!
Veel
leesplezier
toegewenst 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

29 juni

Kinderen t/m 10 jaar gaan naar Zippo’s Zebra funjungle in
Hoogeveen

30 juni

buitendorpen volleybaltoernooi in Spier

3 september

de grote buurtbarbecue bij de familie van Es op de deel

8 oktober

dartstoernooi georganiseerd door ‘de Noorderhoek’

15 oktober

De bal is rond (zie berichten van het bestuur)

28 januari 2006

nieuwjaarsvisite

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

523123
525207
526305

525997
522332
525207
523125
523806

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

Een oud nummer nalezen met de computer, dat kan. Surf naar:
http://www.halerbrug.nl
Buurtvereniging Halerbrug
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Veranderingen in de buurt

Berichten van het bestuur

Het huis van de familie Britstra, Eursing 29, wordt nu bewoond door Sandra en Roel.
We wensen iedereen een fijne zomer toe. Voor wie op reis gaan: veel plezier en
veilig weer thuiskomen. Voor wie thuis blijven: loop eens binnen bij de buren
voor een praatje !

Noaberschap

De Tamboer
We hebben weer een keuze gemaakt uit het programma van de Tamboer in
Hoogeveen. Er worden briefjes rondgebracht met alle informatie. Opgave graag
z.s.m. zodat er in ieder geval genoeg plaatsen vrij zijn.
Het programma in het kort:
- 15 oktober: De bal is rond, een avondvoorstelling. (vanaf ± 8 jaar)
- 22 januari: Kabouter Plop, ze zijn er allemaal in levende lijve! (vanaf ± 3 jaar)
- 25 februari: Het volk van Grada speelt een mooi toneelstuk. (welke is nog niet
bekend)
NOTEER ALVAST DE DATUM IN DE AGENDA of OP DE KALENDER !!!!

Annie Tijhuis heeft een heupoperatie ondergaan. De nieuwe heup bevalt haar goed,
de pijn is weg. Voorspoedig herstel gewenst !
Willem van Es tobt nog steeds met vervelende hartritmestoornissen. Het geven van
schokken in het ziekenhuis heeft de laatste kereneigenlijk niet het gewenste
(blijvende) resultaat opgeleverd. Sterkte en beterschap gewenst.

Verslag Buurtvolleybal
Toernooi
Halerbrug heeft meegedaan met maar liefst 5 teams ! Ze waren niet allemaal
even succesvol maar het was (dat heb ik van verschillende kanten gehoord) heel
gezellig.
Volgend jaar moeten we er voor zorgen dat er iets meer gegevens op papier komen
voor de deelnemers. Dit verhoogd de duidelijkheid wie wanneer en waar moet zijn.
Wist u dat..
..er ook mensen uit het publiek werden geplukt om mee te spelen ?
..het heel gezellig is geweest ?
..sommige ‘nieuwe spelers’ volgend jaar weer mee gaan doen ?
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Verslag van Joke Wildeboer mini’s 1.
Een 7de plaats voor de jongens en meisjes van team Halerbrug 1 ( mini’s ).

EINDSTAND KLAVERJASSEN
seizoen 2004/2005.

Na een paar weken fanatiek getraind te hebben was het dan zover, klaar voor de
strijd.
Enthousiast waren ze wel, de jongens en meisjes, en het enthousiasme werd alleen
maar groter naarmate ze meer wedstrijdjes hadden gespeeld. Op de eerste avond
moesten er 3 partijtjes worden gespeeld, deze werden alle drie gewonnen. Een goed
begin en volle goede moed begonnen ze aan de tweede avond. Weer 3 partijtjes,
waar van er twee werd gewonnen en één gelijk gespeeld.
Het resultaat na twee avonden was dus dat ze als eerste eindigen in hun poule.
De derde avond verliep iets anders, twee keer verloren en één keer gelijk, dat was
wel even slikken, maar dat mocht de pret niet drukken. Er moest nog een vierde
avond worden gepeeld.
Enthousiast en vol goede moed stonden ze weer startklaar en werd er wéér
gevolleybald.
Het enthousiasme weer beloond en de laatste wedstrijd van dit toernooi konden ze
afsluiten met een overwinning. Een 7de plaats als eindresultaat.
Belinda, Marleen, Jessica, Jeroen en Emiel jullie hebben het heel erg goed gedaan,
en ik vond het fijn om er bij te zijn.
Joke Wildeboer.

Verslag van mini’s 2.
In de week van 6 t/m 10 juni gingen we van start met de buurtvolleybal. Op tijd eten
en om kwart voor 6 aanwezig zijn. Terwijl we anders om deze tijd in zomertenue
konden, deden we nu onze winterjas nog maar aan. Maar vol goede moed gingen we
van start, de eerste avond moesten we 2 wedstrijden, allebei gewonnen. Op naar de
tweede avond. Deze wilden we ook allemaal winnen. 3 wedstrijden maar helaas 1
gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren. De derde avond moesten we voor de plekken 9 t/m
12. We werden 11e, niet slecht van de 26. We hebben het leuk gevonden, hadden een
leuk team, lekker actief en aan elkaar gewaagd.
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72893
70126
70074
68213
67556
66491
65948
65820
65246
65143
64956
64829
64352
64276
64208
63658
63362
63161
60019
59673

EINDSTAND SJOELEN
seizoen 2004/2005..

Albert
Janny
Klaske
Diny
Marten

Groetjes van Niek, Ruben, Lars, Gerlof en de coach Janny.
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1. Bo
2. Sjoerd
3. Gert
4. Aard
5. Jannes
6. Anton
7. Jurriën
8. Pieter
9. Henk K.
10.John
11.Rieks
12.Lambert
13.Henk H.
14.René
15.Carla
16.Reinko
17.Joop
18.Ineke /Jan
19.Harrie
20.Grietje
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5469
5147
4931
4772
4600

13 keer gesjoeld
13 keer
12 keer
12 keer
12 keer
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Luchie
Katrinus
Hoeke
Geesje
Annie
Rieks
Klazien

majorette,&:buiten spelen,
Meer heb ik niet te vertellen.

4571
4444
3965
3637
3612
3494
3310

12 keer
12 keer
11 keer
10 keer
11 keer
10 keer
10 keer

Groetjes Belinda Dunning

Hallo

Paaseieren zoeken

Er kwamen ook dit jaar weer veel kinderen (24 !) naar het bosje aan de Lotten
om de verstopte eieren te zoeken. En wat een verrassing toen bleek dat er twee
paashazen aan het werk waren geweest ! Eén met lekkere chocolade-eieren en één
met verse eieren ! De verbazing bij de kinderen was groot, maar de voorkeur ging uit
naar de vrolijk verpakte chocolade-eieren. Julia Hunse heeft de grote paashaas
gewonnen met haar kleurplaat, gefeliciteerd ! (Wat win jij veel de laatste tijd, Julia!)

Andere sporten vind ik ook leuk zoals meedoen met
schoolkorfbal. De avondvierdaagse en de buurtvolleybal { waar
we nu mee bezig zijn
De eerste avond alles gewonnen }, en de zwemvierdaagse
Als het niet zo mooi weer is mag ik ook graag computer of
spelletjes op de televisie.
Helemaal tof vind ik als ik meemag met mijn papa op de
traktor. Terwijl mijn mamma dit op de computer doet ben ik
aan het lezen in het boek
Dolfje Weerwolfje
Zo nu weten jullie een beetje van mij en ik geef de pen door
aan Tim Beugels.

Beste Buurtbewoners
Ik ben Belinda Dunning, en ik woon op Beilerweg 28a,
Ik ben 7 jaar en zit in groep 4b van de Eshorst.
Mijn haar is bruin en ik heb bruine ogen.
Harold is mijn broertje van 5,
En Janine is mijn zusje van 2,5
Mijn hobby’s zijn:lezen, kleuren, schommelen, computeren,
Buurtvereniging Halerbrug

Ik ben Gerlof Koopman, ben
8 jaar en woon samen met
mijn papa en mama en
zus marleen op de halebrug
ik zit op voetbal bij ,Vvbeilen
in F1 vind dit erg leuk om te doen.
Ik zit op de Harm Smeengeschool te beilen
In groep 4 a en heb het erg naar mijn zin met mijn
vriendjes.
Verder mag ik ook graag vissen bij het kanaal
Met echte madden aan de haak cooljoh

Groetjes en jullie zien me wel weer langs fietsen
GERLOF
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Wist u dat:

Buurtreisje, een ooggetuige verslag

28 mei. Wij werden opgehaald om 9 uur bij de familie Zuring met de antieke
bus. De reis ging eerst naar het Wapen van Oudeschans voor de koffie en
frisdrank voor de kinderen.
Het was heerlijk weer dus met zijn allen op het terras. Daarna gingen we een
smokkelroute volgen. Het was behoorlijk warm voor de picknick dus die werd
onderweg gedaan in de schaduw. Daarna konden we een molen bekijken en toen
naar Tantie Fischer (de kroeg)
Daar kregen we een drankje aangeboden en de kinderen een ijsje. Het was gezellig in
de kroeg en er kwam zelfs nog een pastoor langs maar ja, we moesten weer verder
met de bus. Net in de bus: controle, politie en blazen. Te veel drank (de chauffeur).
Dus uit de bus en lopend verder naar de boot.
De Westerwoldse Aa op. De stemming was goed. Muziek aan boord en de koelkast
net te vergeten. Vissers aan de kant, maar ja die konden het niet waarderen dat wij
langs kwamen. Er was een mannetje behoorlijk kwaad, wij moesten stoppen en aan
wal komen. Wij met hem mee, wat was de verrassing: zoute en zure haring ! Dat was
echt heerlijk. Even een korte plaspauze (brandnetels, dames). Na ongeveer 2 uur
varen weer de bus in en op naar Duitsland. Nar de Gasthof voor een heerlijk
schnitzelmenu. Allemaal tevreden en voldaan weer op weg naar huis. Om half 8
werden we weer afgezet bij de fam. Zuring. Het was een mooi reisje en hopelijk tot
volgend jaar.

..de bus te laat was.
..hij bij Betsy Huisman stond te wachten
..Betsy het niet meer had.
..wij met 23 personen waren
..de pastoor langs kwam
..tantie Fischer een gezellige kroeg was
..de politie op bezoek kwam
..er een boze visser was
..dit allemaal bij de reis hoorde.
..wij op de boot een waterballet hebben gehouden
..de pet van Roelie daarvoor werd gebruikt
..je moet oppassen voor brandnetels als je gaat plassen
..het een geslaagd reisje was.

Roelie van Es

Buurtvereniging Halerbrug
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TE KOOP
aangeboden

Een trapskelter zwart met rood. Familie Zuring, Eursing 14 tel:
526305.
Ook iets te koop, te ruilen, iets gezocht ? Plaats het in deze rubriek !

NIEUWS
uit de kranten

Janna Pomp en Thessa Sikken zijn allebei geslaagd en hebben nu hun
koetsiersbewijs, gefeliciteerd dames !
Het E-voetbalteam waarin Tim Beugels speelt (onder leiding van papa Lambert
Beugels) is kampioen geworden. Een knappe prestatie !
Bram en Astrid van Stal Eursing vallen ook regelmatig in de prijzen, sla de kranten
er maar eens op na. Gefeliciteerd en succes verder !
Verder: iedereen die is geslaagd, iets heeft gewonnen, waarvan wij nog niet wisten:
gefeliciteerd ! Iets te melden (bijvoorbeeld als zoon of dochter slaagt voor school- of
zwemdiploma), geeft het door aan de redactie en we zullen het in de eerstvolgende
buurtkrant vermelden.
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juli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Carla Brandsema
Marco Ribberink
Janny Folkers
Stephanie Verhoef, Ivar
Wolters

Bernard Bosma, Belinda
Dunning
Bert Mulder
Anton Boerhof
Roelfina Bosma, Harm
Wolters
Gert Dunning
Marja van der Velden

Geesje Turkstra
Bea Zandbergen

augustus
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rianne Wolters
Nina en Megan Heijting

Julia Hunse

10
11
12
13

Albert Zuring
Freerk Niemeyer, Aaltje Boerhof
Petra Ribberink, Roelof Beugels
Janny Koopman

14
15
16
17

Joke Wildeboer

Henk Koopman
Dorien Kerssies

10
11
12
13
14
15
16
17

Manon Hunse
Piet Hunse
Rianne Blom

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Britt Heeling, Roel Kerssies
Renate Popken

Rene Heijting, Mariët Zandbergen
Egbert Popken

Buurtvereniging Halerbrug

september
Marjolein Adolfs

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lambert Beugels
Bram Brandsema sr.
Karin Hunse

15

Henri Huisman
Bo Verhoef
Greetje Haaijer

Bernarda Sattler,
Simon Wildeboer

18
19
Mirjam Ribberink
20
21
Marcel Wildeboer
22
23
24
25
26
27
28
Aard Zuring
29Sasker van der Woude, Toine Haaijer
30
31
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