Buurtkrant “De Brug”
Een boon in juni geplant,
geeft er vijftig in de hand.
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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 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’n succes
van te maken als voorgaande
jaren.
De volgende buurtkrant zal in
september
verschijnen.
De
redactie wenst je veel lees plezier.

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

525644
525945
523597
526819
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
Sandra Schippers

Lay-out
Redacteur

523123
523597

Contactpersonen:
Klaverjassen
Buurtkrant
Crea-avonden

Sjoerd Ribberink 525997
Sandra Schippers 523597
Betsy Huisman 523125
Esther Kerssies 523806

Han Sytsma
Sandra Schippers

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

Klootschieten

7 juli

kinderuitje

10 augustus

Klootschieten

1 september

Buurtbarbeque

september

Buurtkrant 3

oktober

spooktocht

15 november

Jaarvergadering Buurtvereniging

november/december

Kerstmarkt

december

Buurtkrant 4

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 2012
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
Ook dit jaar organiseren enthousiaste buurtleden het Klootschieten voor de
buurtvereniging. Vanuit het bestuur juichen wij dit van harte toe,
buurtvereniging Halerbrug voor en door de leden.
Ook op het jaarlijkse Volleybaltoernooi hebben we ons als buurt goed laten zien,
dankzij de inzet van de spelers maar ook de kracht van de coaches stonden we hier ons
mannetje.

Lidmaatschap
Er zijn geen veranderingen in onze buurtvereniging.

:

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

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, dan kun je hierover contact
opnemen met Sandra Schippers.
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Kinderuitje, Wie gaat er mee klimmen ?
We nodigen alle kinderen van 4 tot 16 jaar uit om op zaterdag 7 juli mee te gaan
naar Outdoor Centrum Drenthe, (Kuierpadtien) Wezeperbrug.
Deze dag staan er twee activiteiten op het
programma, we gaan klimmen en
zwemmen (indien jij, papa of mama dat
graag wil is het ook mogelijk om te spelen
in de bouwplaats in plaats van
zwemmen).
Omdat we om 11.00 uur in Wezeperbrug
worden verwacht, verzamelen we ons om
10.30 uur op de parkeerplaats bij de fam.
Zuring. Rond 14.30 uur verwachten 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.
Tussen het klimmen en zwemmen door staan frietjes, drinken en ijsje voor de kinderen
klaar !
Voor deze activiteit geldt een eigen bijdrage van € 4,00 !
Durf jij de uitdaging aan? Geef je dan z.s.m. op bij: sandra@halerbrug.nl
( uiterlijke opgavedatum: 1 juli ! )
Iedereen vanaf 4 jaar kan meedoen, er zijn diverse parcoursen, aangepast op leeftijd,
lengte en durf!
Papa en mama opgelet: er gelden regels voor veilig klimmen
- de deelnemer dient dichte schoenen te dragen.
- de deelnemer met lang haar dient dit opgestoken te dragen.
- de deelnemer mag geen grote oorbellen of lange kettingen dragen.
- loszittende kleding dient in de gordel gedragen te worden en een sjaal dient afgedaan
te worden.
- de deelnemer dient gedurende het hele parcours uitsluitend het door de instructeurs
verleende materiaal te dragen.
- alle instructies van de medewerkers van het Outdoor Centrum Drenthe dienen direct
opgevolgd te worden.
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Nederlands Kampioenschap
Ik ben Nick Kuijer en woon samen met mijn ouders Albert en Saskia,en mijn broer
Kevin op Eursing 42. Wij wonen nu nog in een woonunit omdat ons huis word
verbouwd. Ik ben gevraagd om een stukje over mijn sport in het buurtkrantje te
schrijven.
Ik doe al 2 jaar aan fietscross bij Fc-Unitas. Ik train elke dinsdag en donderdagavond, en
heb bijna elke zaterdag een wedstrijd. Ik ga vaak samen met mijn Mama en nog een aantal
naar de wedstrijden. Mijn fietscross nummer is #619.
Maandag 2e Pinksterdag mocht ik meedoen aan de Nederlandse Kampioenschappen.
Deze waren helemaal in Doetichem. Om 6:00 maakte mijn moeder mij wakker, en moest
ik al uit bed om mijn kleren aan te doen. Alle spullen moesten in de auto en mijn fietscross
achter op het rek. Om 1/2 7 vertrokken wij, en om 8:15 waren wij in Doetichem. Om 1/2 9
begon de training tot 10:15. Om 1/2 11 moesten wij met iedereen van Unitas Defilé lopen.
Met een grote vlag vanaf het starthek over de baan lopen zodat iedereen weet wie
meefietst van Fc Unitas. Zo moeten alle clubs naar beneden lopen. Daarna moesten wij
wachten op de wedstrijd lijsten. Hierop staat in welke race je moet fietsen, en welke
startplek je hebt. Ik zat in Race 5.Je moet dan 3 x 1 rondje fietsen. In de manches ben ik 3 x
3e geworden, en de 1e 3 gingen door naar de 1/2 finale. Ik mocht dus door naar de 1/2
finale. In de 1/2 finale werd ik ook 3e,en mocht de
finale fietsten. Ik was wel zenuwachtig. Ik moest
goed fietsen. Ik had een goede start ik sprong de 1e,
en kwam goed door de 1e bocht, daar sprong ik
ook, en fietste ik op de 3e plek. In de 2e bocht ging
het niet goed, en in de 3e bocht gleed ik met de voet
van de trappen. Ik werd 5e. Dus 5e van heel
Nederland. Ik kreeg een hele grote beker.
Groetjes van Nick Kuijer #619
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Buurtvolleybaltoernooi
Dit jaar waren 4 teams vertegenwoordigd op het buurtvolleybaltoernooi in
Beilen, van 4 tot en met 6 juni. Een aantal belevenissen uit dit toernooi zijn te lezen
in de verslagen van Manon Hunse (maxi-speler) en Janny Koopman (jeugd
coach).
Verslag maxi
Ik deed dit jaar mee met het buurtvolleybaltoernooi en zat met Harold Dunning,
Annemieke Blom, Nick Kuijer, Annora Wolters in team Halerbrug 2.
Maandag 4 juni moesten we de eerste wedstrijden spelen.
De eerste wedstrijd moesten we tegen Nagtegael 1, die speelden we gelijk met 1-1. De
tweede wedstrijd moesten we tegen de Zoppers en die verloren we met 2-0.
Dinsdag moesten we de eerste wedstrijd tegen Noorderhoek en die speelden we gelijk
met 1-1. De tweede wedstrijd moesten we tegen Vosseveld, Die wonnen we met 2-0.
Woensdag moesten we eerst tegen Nagtegael 2, Die speelden we gelijk met 1-1 we
hadden die net met 1 puntje verloren als je de punten bij elkaar op telde. De tweede
wedstrijd was voor de 11e en 12e plaats en die verloren we, dus waren we 12e
geworden. Ik vond het buurtvolleybal toernooi heel leuk en gezellig, we hebben goed
gepresteerd en ik heb nu alweer zin in volgend jaar.
Groetjes Manon Hunse
Verslag jeugd
Ons team bestaat uit: Jessica Bosma, Jannes Pomp, Jasper Pomp, Rick Gils, Lars
Wolters, Kevin Kuijer en Gerlof Koopman.
En zo zouden we starten op de maandagavond, dat ik daar die avond op het terrein was
en geen Jessica te bekennen.
Maar gelukkig liep daar Niek Hunse op het veld, dus deze een trainingsbroek, van ja ja
VV Beilen, aan laten trekken en een shirt en hup meespelen.
Toen we bij veld 14 aan kwamen stond Jessica voor onze neus maar geen probleem 1
wissel was ook mooi. Zo begonnen wij de wedstrijd tegen Brunsting.
Na een poosje te hebben gespeeld, wat goed ging, kwam de coach naar mij toe dat het
volgens de spelregels niet toegestaan was dat er meer dan 3 jongens in het veld
stonden. Ja, daar stond ik dan met 1 meisje. Waar haal ik zo gauw wat meiden vandaan.
Gelukkig stond Margo Wolters aan de lijn met haar dochter Rianne en een vriendin.
Ik had nog shirts, dus die meiden een shirt aan en het veld in. En zo konden we gerust
doorgaan met de wedstrijd. Balen voor de jongens omdat zij nu moesten wisselen.
Deze wedstrijd wonnen we met 25-14 en 18-10.
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De tweede wedstrijd moesten we tegen Klatering- Alting hiervan verloren we een set met
15-9 en wonnen we een set met 22-7. De laatste wedstrijd van deze avond moesten we
tegen Bobbelblad en hiervan was de uitslag 15-19 en 18-15.
Dus zo gek hadden we het nog niet gedaan. Op naar de volgende avond, maar ja de
meiden die mee hadden gedaan konden dinsdagavond niet. Op zoek naar 3 meiden dus.
Via via konden we er voor zorgen dat Belinda Dunning en Rianne Blom meededen.
De 2e avond hadden we 4 meiden en 6 jongens, een mooi aantal maar te veel wissels. De
jongens hadden bedacht om per set 3 jongens in te zetten zodat alleen de meiden gingen
doordraaien, prima toch.
De eerste wedstrijd was tegen Nagtegael 15-15- en 14 21 voor ons. Toen tegen
Plattenveld 17-19 en 8-19 voor Plattenveld, de laatste wedstrijd tegen de Zoppers
verloren we met 14-21 en gelijk met 19-19.
Woensdagavond moesten we voor de 7e of 8e plek, helaas werd het de 8e plek. Ik dacht al
met al toch best redelijk gedaan.
Als nou volgend jaar alle jeugdleden, dus IEDEREEN zich OPGEVEN kunnen we een
leuk team maken. Zelfs wel 2 teams!
Meiden en jongens bedankt voor jullie inzet en speel plezier
En we zullen voor volgend jaar weer zorgen dat er een partytent staat, en dat er wat te
drinken en een snoepje is. Dit hebben we helaas gemist.
Groetjes van jullie coach Janny

Klootschieten
Vrijdag 6 juli en vrijdag 10 augustus
pakken we de benenwagen voor een
mooie ronde door de Drentse natuur.
O ja, ondertussen zorgen we ook dat
de kloten een eind over de straat
rollen. Een mooie bezigheid voor
jong en oud!
Wie doet er mee?
We vertrekken om 19.00 uur vanaf de
IJsbaan. Opgaaf is niet nodig!
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Kleurplaat Zomer
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De Riek Van de Familie Tijhuis
Pas op de onrust keert weer terug in de buurt, voor je het weet staat
het bij jou voor de deur.
Hallo allemaal,
Wij drieën willen ons even voorstellen en laten weten dat er
gezinsuitbreiding heeft plaats gevonden&
Ja ja, nieuwe bewoners op de Beilerweg, want Amber en Bert hebben
kleintjes gekregen. Amber is op 29 april bevallen van 3 teefjes en 2
reutjes. En Macho was getuigen van dit hele gebeuren.
Wij, de grote lieve leuke Sint Bernard honden, die je altijd rond het
huis ziet lopen horen er natuurlijk ook bij. Dus om ons ietsje beter te
leren kennen hier wat leuke info over de Sint Bernard hond.
Sint Bernard Geschiedenis
Oorspronkelijk komt de Sint Bernard uit Zwitserland. Vroeger werd
de Sint Bernard hond veel gebruikt als reddingshond. De Sint
Bernards werden voor het eerst gezien in kloosters. Samen met de
monniken gingen de Sint Bernards op zoek naar mensen in nood.
Later bleken de honden aanleg te hebben voor reddingswerk. Zo
voelden zij sneeuwstormen en lawinegevaar aankomen.
De monniken merkte dat doordat de honden onrustig werden en naar
buiten wilden. De honden konden ook op grote afstand personen
ruiken en zoeken. Ook waren Sint Bernard oorspronkelijk kort harig
tot de hond gekruisigd werd met langharige berghonden, New
Foundlander. Hierdoor ontstond de langharige Sint Bernard, die
overigens niet gebruikt werd om mensen onder de sneeuw te redden.
De sneeuw, die door de kou ijs werd, bleven aan de lange haren vast
zitten. Sinds de 19e eeuw word de Sint Bernard hond vooral gefokt als
huishond.
Karakter
De Sint Bernard is een indrukwekkende hond. Ze hebben een rustig
en goed karakter. Al kunnen deze honden soms ook een beetje
eigenwijs zijn, ze zijn erg waaks en zullen hun territorium en gezin
goed beschermen. Sint Bernards zijn erg intelligent en positief
ingesteld. De Sint Bernard is een hond die echt als kameraad kan
worden gezien. Troosten is een grote hobby van de Sint Bernard, en
het is een echte kindervriend.

Buurtkrant "De Brug"

13

De Brug
Jaargang 17, Nummer 2 - Juni 2012

Een Sint Bernard word gemiddeld tussen de 8 en 10 jaar.
Mochten jullie interesse hebben naar een super hond, er zijn nog pups beschikbaar&
Geniet van de zomer allemaal met hopelijk prachtig weer en groetjes van ons!
Een poot van Amber, Bert ,Macho en de pups......

Barbecue:
Noteer alvast in jullie agenda, zaterdag 1 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 1 september!
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