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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:
16

de

jaargang nummer 2

De zomer staat weer voor de deur
en inmiddels hebben we al mogen
genieten van een aantal heerlijke
zomerse dagen. Her en der was de
zomer ook goed te ruiken, het gras
wat in de bult kwam alsook de
barbecues die op een aantal
plekken te ruiken waren. Dit
brengt ons ook bij onze eigen
buurtbarbecue
waarvoor
de
voorbereidingen alweer in volle
gang zijn om er net zo•fn succes
van te maken als voorgaande
jaren.
De volgende buurtkrant zal in
september
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
2 juli

Kinderuitje

8 juli

Buitendorpen Volleybal, lokatie IJsbaan Holthe

15 juli

Klootschieten: 19.00 uur vertrek Café Oosterloo

14 augustus

Klootschieten: 10.00 uur vertrek IJsbaan 't
Sietsenveen

3 september

Buurtbarbeque

september

Buurtkrant 3: Herfst

23 september

Klootschieten: 19.00 uur vertrek Café Oosterloo

5 oktober

Pompoenactiviteit

10 november

Ledenvergadering

3 februari 2012

Klaverjaskampioenschap Halerbrug

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 september 2011
willen we graag eind augustus 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
Hoewel we er niet te lang bij stil willen staan, willen we wel graag wijzen op het
belang van opgaaf voor activiteiten. Zonder voldoende deelname kunnen
bepaalde zaken niet doorgaan.
Dit is erg jammer, zeker als we achteraf horen dat er wel animo voor is.
Het bestuur probeert alles zo laagdrempelig mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door de
mogelijkheid van opgave via de mail. Daarnaast ontvang je, naast het buurtkrantje en
de brugposten, ook via de mail buurtpost. Hiermee hopen we jullie allemaal zoveel als
mogelijk tegemoet te komen.
Maar andere tips en trucs zijn uiteraard altijd welkom. Ook idee?n voor
buurtactiviteiten horen we graag van jullie.

Contributie Buurtvereniging Halerbrug
Leden van buurtvereniging de Halerbrug zijn de volgende contributie verschuldigd;
-

voor gezinnen bedraagt de contributie € 30,00 per jaar*
voor 2 personen bedraagt de contributie € 25,00 per jaar*
voor 1 persoon bedraagt de contributie € 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 op rekeningnummer 3065.37.583 t.n.v.
Buurtvereniging Halerbrug.
* Het activiteitenjaar van de buurtvereniging is van 1 november tot 1 november

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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Lidmaatschap
Onlangs hebben als lid Jan Popping (Eursing 25) mogen verwelkomen. Wij wensen
Jan erg veel woonplezier op de streek!

Klootschieten
Zondag 15 mei maakten, ondanks de donkere wolken, een groot aantal
buurtgenoten hun opwachting voor de eerste klootschietwedstrijd van dit
seizoen. 4 Teams gingen deze ochtend van start.
En de donkere wolken? Na een paar drupjes maakten deze snel plaats voor de
zonnestralen.
De vorige keren hebben we, om discussie te voorkomen, de uitslag niet bekend
gemaakt. Maar dit keer lag het aantal worpen per team zo dicht bij elkaar, dat we met
enige zekerheid kunnen zeggen dat de uitslag betrouwbaar is. Het team van Wiljanne,
Gerlof, Ren? en Sandra hadden de minste worpen nodig. Voor Klara, Aad, Janny en
Bernhard geldt dat ze nog even moeten oefenen.
Vrijdag 17 juni a.s. vertrekken we om 19.00 uur vanaf Caf? Oosterloo. Wie durft de
uitdaging aan?
Opgave vooraf is niet nodig! TOT VRIJDAG!

Barbecue
Noteer alvast in jullie agenda, zaterdag 3 september a.s is het weer tijd voor de
buurtbarbecue. Evenals vorig jaar mogen we ook dit jaar weer gebruik maken
van de voorzieningen van onze lokale ijsbaan.
De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang om er weer een heel gezellige avond
van te maken.
Houd de brievenbus in de gaten, er zal een brugpost verstuurd worden met daarin de
mogelijkheid tot opgave.
Tot 3 september!
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Wie gaat er mee klimmen ?
Hallo kinderen jeugd van de Halerbrug.
We nodigen alle kinderen van 4 tot 16 jaar uit om op zaterdag 2
juli mee te gaan naar Joytime klimpark te Grolloo
Omdat we om 11.00 uur in Grolloo worden verwacht,
verzamelen we ons om 10.15 uur op de parkeerplaats bij de
fam. Zuring. Rond 14.30 uur hopen we weer terug te zijn.
Natuurlijk zijn we ook een aantal ouders (met auto) nodig voor
vervoer. En m.n. voor de kinderen van
4 tot 8 jaar is het fijn als er een papa of mama bij is.
Kinderen van 4 t/m 8 jaar mogen gratis mee.
Voor kinderen vanaf 8 jaar geldt een eigen bijdrage van € 3,50
Durf je de uitdaging aan, geef je dan z.s.m. op bij: secretaris@halerbrug.nl
(uiterlijke opgavedatum: 21 juni!)
Iedereen vanaf 4 jaar kan meedoen, want het park beschikt namelijk over "kleintje
klimpark" helemaal gericht op onze jeugd van 4 tot 8 jaar.
Vanaf 8 jaar mag je meedoen met het grote parcours!
Er zijn diverse parcoursen, aangepast op leeftijd, lengte en durf!
Even wat informatie:
Je beweegt via de klim onderdelen van boom tot boom. De parcoursen zijn tot 7 meter
hoog en bieden uitdaging, plezier en avontuur.
De veiligheid is gegarandeerd door het gebruik van dubbele zekeringslijnen. Voordat het
echte werk beginnen mag krijgt iedereen een uitgebreide instructie over het te gebruiken
materiaal en de toe te passen techniek.
Na de instructie en het oefenparcours mag je individueel de overige parcoursen afleggen.
Eigenlijk iedereen die fysiek fit genoeg is en ook over voldoende durf beschikt.
Je verlaat de vaste grond onder je voeten om een ontdekkingstocht op hoogte te gaan
maken. Je klimt van boom naar boom, via balkjes, planken, netten, kabels en tonnen.
Je zwiert met de kabelbaan wel 131 meter over onze recreatieplas. Je
doorzettingsvermogen,
behendigheid en durf worden op de proef gesteld. Maar misschien wel het belangrijkste
van alles: Het is gewoon leuk......

Buurtkrant "De Brug"

7

De Brug
Jaargang 16, Nummer 2 - Juni 2011

8

Buurtkrant "De Brug"

De Brug
Jaargang 16, Nummer 2 - Juni 2011

Buurtkrant "De Brug"

9

De Brug
Jaargang 16, Nummer 2 - Juni 2011

Buurtvolleybal
Dit jaar waren de maxi's vertegenwoordigd op het buurtvolleybaltoernooi in
Beilen, van 6 tot en met 8 juni.
Onze maxi-volleyballers zijn 3e in de poule geworden! Een super prestatie van deze
sportieve deelnemers. Op naar het volgende jaar en wie weet kunnen ze het resultaat
dan zelfs verbeteren.
Over het volgende jaar gesproken, we hopen in 2012 met meerdere teams onze buurt
sportief te kunnen presenteren! Tijdige opgaaf is belangrijk.

Buitendorpentoernooi
Op vrijdag 8 juli 2011 wordt het buitendorpen toernooi door Holthe Lieving
Makkum georganiseerd. In 2010 waren zij de kampioen van het toernooi en
daarom aan hun de eer om het toernooi te organiseren.
Dat wij het toernooi ook prima kunnen organiseren hebben we afgelopen jaar wel
bewezen. Wat ons betreft nemen we dit jaar de beker mee naar de Halerbrug.
Hoe groter de deelname, hoe groter de kans. Meld je daarom voor 27 juni a.s. aan bij
Anneke Dunning - telefoon 592462 of via secretaris@halerbrug.nl
Minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar!
Helaas is (achteraf) gebleken dat voor
het buurtvolleybaltoernooi in Beilen wel
animo was, maar geen opgaaf. Om deze
reden zijn we dit jaar op dat toernooi
slechts
met
één
maxi-team
vertegenwoordigd.
Aan deelname aan dit soort toernooien
zitten kosten verbonden, we geven dan
ook alleen teams op bij voldoende
deelname. In 2010 waren we op het
buitendorpentoernooi met 3 teams
aanwezig, moet in 2011 toch ook zeker
lukken!
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Atelier Pepijntje
De zomer begint over een paar dagen, en we hebben al van vele mooie zomerse
dagen kunnen genieten.
Om de zomer ook bij u op tafel te krijgen hebben we een mooie zomerse krans
ontworpen, die weer om het windlicht past van de voorjaarskrans.
De krans wordt in twee dagdelen gemaakt.
Kosten € 35,00 incl. windlicht en kaars en € 30,00 excl. windlicht en kaars. Bij opgave
graag aangeven of je met of zonder windlicht wilt.
Data:
dinsdagochtend 26/6 en 5/7 van 9.00 uur tot 11.30 uur.
donderdagavond 30/6 en 7/7 van 19.30 uur tot 22.00 uur.
Natuurlijk is de workshop incl. alle materialen en
koffie/thee met iets lekkers.
Geef u snel op.
Groet Betsy en Esther
atelier Pepijntje
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Barbeque Tips
De zomer is al weer in volle gang en u heeft vast wel weer eens trek aan een lekker
stukje vlees op de barbeque. We vonden enige tips om te zorgen dat het vlees mals
blijft en ook lekker smaakt.
Vlees barbecuen gaat het beste op een rooster.
Rund- en lamsvlees moeten op een goed heet rooster worden gelegd, om het vlees dicht
te schroeien.
Kalfs- en varkensvlees grilt u op een matig vuur en laat u langer bakken.
Prik altijd in worsten om te vermijden dat ze openbarsten tijdens het barbecuen.
Prik nooit in vlees dat aan het bakken is. Hiermee gaat het vleessap verloren en wordt
het taai.
Draai de stukken om met een barbecuetang.
Vermijd dat vet uit stukken vlees loopt door ze in te smeren met olijfolie of met een
marinade op basis van plantaardige olie.
Marineer het vlees de dag voor het barbecuen. Hierdoor wordt het vlees malser.
Dep gemarineerd vlees voorzichtig af met keukenpapier om het teveel aan marinade te
verwijderen, voordat u het vlees op het barbecuerooster legt.
Zout het vlees pas op het einde van de baktijd, zout onttrekt de sappen aan het vlees.
Tijdens het barbecuen kunt u kruiden op barbecue gooien. De smaak trekt hierdoor in
het vlees en het ruikt lekker.
Op de volgende bladzijde vindt u een recept om een lekkere kip of varkens saté te
maken. Smakelijke barbeque toegewenst!
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