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Van
dede redactie:
11 jaargang nummer 3
Het is een warme maand, dat is
natuurlijk mooi als je vakantie
hebt en lekker in de Brug zit te
lezen onder het genot van een koel
drankje.
Dat merk je ook als je achter de
computer zit om de krant in elkaar
te zetten, het wil niet zo lekker met
al dat zweet op je lijf. En dan wil je
nogal eens spijbelen. Vandaar is
het juni nummer dan ook in juli
verschijnt, we hopen dat u ons het
vergeeft.

Bestuur buurtvereniging:
Wout Boers
voorzitter 06-50540020
Reinko Oosterloo vice-voorzitter 453690
Greetje Haaijer

penningmeester 562179

Anneke Dunning secretaris
Roelie van Es

lid

526086

Bankrekening:
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:

Wel zoeken we nog steeds een
derde redactielid, wie helpt ons uit
de brand?

Han Sytsma
Lay-out
Reinko Oosterloo Typewerk

Veel leesplezier toegewenst van
de redactie .

Contactpersonen:

Han Sytsma
Reinko Oosterloo

Klaverjassen
Sjoelen
Buurtkrant
Crea-avonden

523123
543690

Sjoerd Ribberink 525997
Luchie Boer
522332
Reinko Oosterloo 525207
Betsy Huisman 523125
Esther Kerssies 523806

Een oud nummer van de brug nalezen met de computer? Dat kan!
Surf naar http://www.halerbrug.nl
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Activiteiten Kalender
5 juli

voor de kinderen bij mooi weer sprookjeshof
Zuidlaren of zippo zebra in Hoogeveen

8 juli

150 jaar oranjekanaal waterspektakel bericht
volgt

september

buurtkrant herfst

9 september

buurt barbecue

oktober

puzzeltocht of dropping bij avond

december

Buurtkrant winter

januari 2007

Nieuwjaarsvisite

Van een aantal activiteiten krijgt u nog bericht. Houd daarom de brievenbus goed in de
gaten!

Redaktie zoekt nog steeds versterking
Nadat Harma en Alie de redactie verlaten heeft Reinko een van de plaatsen
opgevuld. Helaas zijn we dan nog niet compleet en we zoeken nog een derde
redactielid.
Het zou helemaal mooi zijn als het een
redactie van mannen en vrouwen blijft, maar
een ieder is natuurlijk welkom.
Dus heeft u zin om ons te helpen met de krant
meldt u dan aan bij Han of Reinko. De
telefoonnummers vindt u hierboven.
Een e-mail aan redaktie@halerbrug.nl mag
natuurlijk ook.
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Berichten van het Bestuur
Het bestuur heeft voor de nazomer en herfst al wat activiteiten gepland. Zo willen we op
9 september barbecue bij de familie Oosterloo achter in de schuur houden.
Hou die datum vrij, nader bericht volgt.
In oktober proberen we een puzzel dropping te organiseren.
Ook hier horen jullie ook nog van.

Klaverjassen
Tot slot nog even een oproep aan de klaverjassers in onze buurt. De eerste dinsdag van
oktober starten we weer met een nieuwe competitie en een nieuwe beker nu Bo Verhoef
de oude definitief in zijn bezit heeft. Ieder die met ons mee wil doen is van harte
welkom.
Graag opgave voor 20 september, zodat ik het programma weer kan opmaken
Sjoerd Ribberink

Veranderingen in de buurt
Jeroen Bakker is op de select mesterij komen wonen welkom

Noaberschap
Harry Tijhuis heeft zijn enkel gebroken vanaf deze plaats beterschap
Op woensdag 12 juli is onze oud buurtgenoot Hendrik Zuring overleden, we wensen de
familie Zuring sterkte toe in deze moeilijke tijd voor hen.
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Verslag Buurtvolleybal toernooi
In de week van 10 tot en met 14 juli hebben vijf teams van onze buurtvereniging
meegedaan aan het jaarlijkse buurtvolleybaltoernooi. Door slechte
weersomstandigheden was het toernooi twee weken later dan gepland.
Doordat we in een tweetal categorieën te weinig volleyballers voor handen waren,
hebben we contact gezocht met onze naaste buurt Klatering. Aangezien zij ook in deze
categorieën geen team op de been konden brengen is er samengewerkt.
Er is met wisselend succes gestreden met heel veel plezier.
Het herenteam (aangevuld met 2 dames) kon geen potten breken en eidigde op de
laatste plaats. Iets beter verging het 35+ team
e
en het team van de jeugd. Ze werden beide
e 3 ine
de poule en moesten spelen om de 5 een 6
plaats. Het jeugdteam won
e en werd 5 . Het
35+team verloor en werd 6 .
Dan nu onze aandacht voor onze jonge sterren.
Zowel de maxi’s als de jongsten de mini’s
kwamen in de halve finale. De maxi’s wonnen
de halve finale, maar verloren de finale.
De mini’s verloren de halve finale maar
wonnen de wedstrijd om de derde en vierde
plaats.
Al met al een heel geslaagd toernooi,
e e evooral
e
ook
in
sportief
opzicht,
met
een
2
, 3 ,5 , 6 en
e
13 plaats.
Dit opent perspectieven voor de toekomst. We
hopen volgend jaar weer met net zoveel succes
en misschien nog wel met meer teams mee te
doen. We misten toch wel een damesteam.

Verslag Buitendorpen Volleybaltoernooi
Nu ik toch aan het schrijven ben wil ik ook nog even melden dat er ook dit jaar
door ons meegestreden is om de Thijs Hilbertsbokaal. (het
Buitendorpenvolleybaltoernooi)
Hier hebben we met drie teams meegedaan. Alleen werden alle drie teams derde in hun
poule, waardoor dit toernooi na de eerste ronde voor ons over was.
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Het paasvuur een groot succes
Toch wel spannend zo’n eerste keer een Paasbult in de buurt!
Vooraf werd er heel wat snoeiafval gebracht en dat resulteerde in een behoorlijk
grote bult. Het vergt nog best heel wat inspanning om zo’n bult toch een beetje een
model te geven. Er zijn dan ook heel wat mensen druk mee geweest! (Bedankt
allemaal!)
Op tweede Paasdag was het dan zover, de bult mocht eindelijk in de fik!
Zo rond 19.30 uur was de planning. Alleen jammer dat het rond die tijd ook spontaan
begon te regenen. Maar dat weerhield de mensen uit de buurt niet om zich toch te komen
warmen aan de vlammen. De
toeschouwers kwamen niet alleen uit
onze eigen buurt, maar zelfs vanuit
Beilen kwamen ze een kijkje nemen.
Onder het genot van een pilsje of een
ander nat goedje was het een heel
gezellig gebeuren. Zelfs de kinderen
vermaakten zich goed. Na verloop van
tijd zagen we zowaar zwarte vegen op
sommige gezichten verschijnen!
We kunnen terugkijken op een leuke
happening, dat zeker voor herhaling
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De Jeugdpen
Hoi,
Wij zijn Sara en Ingrid. Wij wonen aan de Hoalerbrug, zoals de meesten weten!
Wij moesten van Reinko Oosterloo een stukje schrijven. Eigelijk hebben we daar
geen zin in, maar het moest.
Sara is 16 jaar, is de buurvrouw van Ingrid die 15 jaar is. Wij gaan naar de CSG in
Beilen naar school. We zitten niet bij elkaar in de klas, maar in de pauze zien we elkaar
wel is.
Zo ik ben klaar en ga nu iets vertellen over Sara.
Sara is een Amsterdammer. En woont bij Reinko, Grietje, Wiebe, Gertjan en Magriet.
Ze vind het hier erg leuk in Drenthe. Want ze heeft voor het eerst een ree gezien in het
echt! En ze heeft op een avond bij Mulder het grasgemaaid (voor het eerst!!) En het zag
er goed uit joh.
Dit was het. Als je meer over ‘de Amsterdammer’ wil weten, moet je haar maar vragen.
Nu gaat Sara wat over Ingrid schrijven. Ingrid is een heel gek meisje van 15 jaar. Ze
woont naast mij. Je kunt altijd naar elkaar toe lopen en zo. Ik ken Ingrid nu al 3 jaar en
ben tot nu toe nog niet gek van haar geworden.
We zien elkaar elke dag wel, behalve in het weekend. Want dan ga ik naar Amsterdam.
Naar mijn eigen ouders en zus. En dan op Maandagmorgen het zelfde ritueel; opstaan,
wassen, aankleden, eten, Ingrid komt binnen en op de fiets. En zo gaat dat op dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag! Jullie zullen wel
denken, wat een saai leven? Nou nee hoor, ik maak
het zelf gewoon leuk. Als de school is afgelopen ga ik
met Ingrid gezellig thee
drinken. Koekje d’r bij? Ja lekker Ingrid. Nou ik weet
niks meer te vertellen over dit meisje. Als je ook meer
over deze ‘Hoalerbrugger’ wil weten, moet je het haar
maar vragen.
Zo wij zijn klaar met dit leuke stukje. Nou Reinko,
hopen dat je tevreden bent!?
>Wij geven de pen door aan: Magriet Oosterloo!
>Wij hopen dan ook, dat zij daar heel erg blij mee zal
zijn. Hahaha.
>Groeten, Sara en Ingrid.
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De Paashaas is weer vertrokken
Zaterdag 15 april was het weer zover. De paashaas had zijn uiterste best gedaan
om de jonge jeugd van de Halerbrug weer bezig te houden.
De paashaas had het bosje in de Lotten
verdeeld in twee gedeelten. Eén gedeelte
was voor de grotere kids en de andere kant
van het bosje was voor onze kleinere kids.
En na flink zoeken, vonden ze inderdaad
heel wat lekkere paaseieren. De kleintjes
werden hierbij een beetje geholpen door de
ouders, maar de wat groter jeugd kon zich
prima redden! Toen er in het bosje geen
paasei meer te vinden was, hebben we de
balans opgemaakt. Iedereen had wel een
aantal eieren gevonden. De één wat meer
dan de ander, maar dat mocht de pret niet
drukken.
Daarna moest er nog een winnaar
getrokken worden uit de kleurplaten die
waren ingeleverd.
De gelukkige was Wiljanne Boers,
gefeliciteerd meid! Wiljanne kreeg als
prijs een chocoladepaashaas.
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Heb ie,t ok al heard
Dat de fam. Thijhuis met hun koe
melenium bij de Europese
kampioenschappen plaats 3 heeft
gehaald.namens redactie en
buurtvereniging gefeliciteerd.

En dat Bert Mulder met zijn oude
Yamaha 350cc met een alternatieve
races op de T.T baan heeft mee gedaan .
word vervolgd.

Dat er tijdens het paasvuur ook races
waren

Dat de w,c pot tegenwoordig ook al
word gebruikt als bewaarplaats voor
een mobieltje
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juli

augustus

1

1

2

2

Henk Koopman

3

3

Dorien Kerssies

4

Carla Brandsema

4

5

5

6

Marco Ribberink

6

7

Janny Folkers

7

8
9

Stephanie Verhoef, Ivar Wolters

8

Rianne Wolters

9

Nina en Megan Heijting

10

10

11

11

12

12

13

Bernard Bosma, Belinda Dunning

13

Julia Hunse

14

Bert Mulder

14

Manon Hunse

15

Anton Boerhof

15

Piet Hunse

16

Rianne Blom

16
17

Roelfina Bosma, Harm Wolters

17

18

Gert Dunning

18

19

Marja van der Velden

19

Britt Heeling, Roel Kerssies

20

20

Renate Popken

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

Rene Heijting, Mariët Zandbergen

26

26

Egbert Popken

27

Geesje Turkstra

27

28

Bea Zandbergen

28

Lambert Beugels

29

29

Bram Brandsema sr.

30

30

31

31

Karin Hunse
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september
1

Marjolein Adolfs

Verjaardagen

2
3

Henri Huisman

4

Bo Verhoef

5

Greetje Haaijer

Op deze pagina's weer de
verjaardagen
van
onze
buurtgenoten in de maanden jli,
augustus en september.
In september komt alweer de
nieuwe buurtkrant uit en komen de
maanden oktober, november en
december aan bod.

6
7
8
9
10

Albert Zuring

11

Freerk Niemeyer, Aaltje Boerhof

12

Petra Ribberink, Roelof Beugels

13

Janny Koopman

14

Joke Wildeboer

Klopt er iets niet, geef dit even aan
het bestuur door dan zullen we het
herstellen.

15
16
17

Bernarda Sattler, Simon Wildeboer

18
19

Mirjam Ribberink

20
21

Marcel Wildeboer

22
23
24
25
26
27
28

Aard Zuring

29

Sasker van der Woude, Toine Haaijer

30
31
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