De Brug

De Brug

jaargang 6, nummer 2, april 2001

jaargang 6, nummer 2, april 2001

Van de Redactie

Activiteiten Kalender

Van de redactie:

6e jaargang nummer 2

Beste buurtgenoten.

Rond 1 april, iets vroeger dan vorig jaar, proberen wij de voorjaarskrant bij
iedereen in de bus te laten glijden. Op verzoek van het bestuur is het gecombineerd
met een enquete formulier dat al heel snel weer wordt opgehaald, en een zakje met
zaden dat kan zorgen voor hele grote pompoenen in uw tuin.
De belangrijkste reden om begin april de krant al uit te geven is de uitnodiging voor
een voorjaarsvergadering, die het bestuur voor 10 april belegt. De agenda en info
hierover staan verderop in het blad. Ook hebben we weer een terugblik opgenomen
op diverse winter activiteiten. Als eerste een verslag van de nieuwjaarsvisite. verder
de eindstanden van de sjoel- en klaverjas competitie en wat er de laatste 4 maanden
allemaal veranderd is in de buurt.
In de vaste rubrieken stelt de fam Zandbergen zich voor als nieuwkomers in de buurt
en vermelden we het wel en wee van 3 generaties Beugels. In de agenda staan weer
een aantal activiteiten genoemd, waar jong en oud aan mee kan doen. Het bestuur
rekent op een grote deelname.

Veel leesplezier gewenst van:
Riëtte Blom
Han Sytsma
Roelof Dolsma

10 april
aanvang 20:00

Voorjaarsvergadering buurtvereniging

14 april
aanvang 13:30

Paaseieren zoeken in ‘t bosje van Zuring aan de Lotten, zie
ook verderop in dit nummer.

8 mei

Vanaf nu trainen voor het buurtvolleybal toernooi

12-15 juni

Buurt volleybaltoernooi, zie ook verderop in dit nummer

1 september

Buurt barbecue

2 februari 2002

Nieuwjaarsreceptie Hoalerhuus

Van de laatste twee activiteiten krijgt u nog apart bericht. Maar u kunt hem alvast in
de agenda zetten.

Agenda voorjaarsvergadering 10 april 2001
Buurtvereniging Halerbrug

Op 10 april zal de buurtvereniging een voorjaarsvergadering houden. Deze
vindt plaats in Kjilbert en begint om 20.00 uur.
Wegens de lage opkomst in november hanteren we dezelfde agenda als november
2000.

1. Opening
2. Notulen najaarsvergadering 23 - 11 - 1999
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3. Mededelingen / Ingekomen stukken
4. Jaarverslag
5. Verslag kascommissie
6. Financieel verslag
7. Benoeming nieuwe kascommissie
8. Benoeming nieuwe bestuursleden.
Aftredend en herkiesbaar zijn: Janny Koopman en Piet Veldman.
Nieuwe kandidaten moeten uiterlijk 1 uur voorafgaand aan deze vergadering bij de
voorzitster gemeld worden.
9. Prijsuitreiking hoogste zonnebloem van 2000.
10. Nieuwjaarsvisite
We horen graag weer eens van alle buurtbewoners hoe er gedacht wordt over de
huidige
vorm van de nieuwjaarsvisite. Zijn er nuttige op- en aanmerkingen, nieuwe
suggesties,
andere ideeen of opbouwende kritiek, dan horen wij dit graag van u en jou. (mag ook
voor de vergadering schriftelijk worden doorgegeven aan voorzitster of secretaris).
11. Najaarsvergaderingen in de toekomst
Wederom vragen wij onze buurtgenoten om te komen met suggesties en ideeën
omtrent een leuke invulling van de tweede helft van zo'n avond.
12. De activiteiten-lijst
Afgelopen week heeft iedereen de gelegenheid gehad zijn of haar mening te geven
over activiteiten en financiële bijdragen. De resultaten zullen nu besproken worden.
13. Rondvraag
Alleen schriftelijk tijdens de vergadering in te leveren.
Na afloop van deze vergadering kunnen we onder het genot van een glaasje
drinken nog even napraten met elkaar.
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Veranderingen
Sinds november is er behoorlijk wat verandering in de buurt geweest, hieronder
een overzichtje:
Geboren:
Getrouwd:
Overleden:
Verhuisd:
Nieuw:

Annemieke Blom op 19 december 2000
Kees Sybenga en Jolanda v/d Spoel
Broer Kalsbeek
Fam. L. Beugels van Beilerweg 43 naar 37a
Adam en Petra Zantinge op Beilerweg 40
Gezienus en Joke Gils op de Hanekampen 17
A.J van Es en A.W.D. van Braam op Beilerweg 43

Nieuwe leden buurtvereniging
Bert en Sia Mulder
A.J. van Es en A.W.D. van Braam

Verslag
Nieuwjaarsvisite

Inmiddels had de toneelgroep, samengesteld uit leden van de buurtvereniging, zich al
opgesteld om een éénakter op te voeren (Het is toch wat). Het spel verliep vlotjes en
er werd meerdere malen gelachen om de spelers.
Hierna volgde de pauze en werden er in minder dan geen tijd alle loten verkocht.
Nadat door het Hoalerhoes personeel alle mensen van een drankje waren voorzien,
kon het 2de toneelstuk tot
uitvoering worden gebracht. Dit
stuk (Een idee o jee) eindigde
om ca 10 uur en toen stond reeds
achter in de zaal het koud buffet
klaar om verorbert te worden.
De verloting in de 2de pauze liep
als een trein en veel mensen
gingen er met een prijs of prijsje
van door.
De avond was daarna nog lang
niet ten einde want er werd
regelmatig bijgeschonken en de
muziek onder leiding van Dee
Jee Gerrit Weurding bracht de ene na de andere dansmelodie ten gehore, zelfs de
jeugd stond samen op de dansvloer om de danspasjes te leren van de geoefenden.
Al met al een gezellige avond, waar we met een tevreden gevoel op terug kunnen
kijken.
Bestuurslid P. Uneken

Op 20 januari 2001 is er een nieuwjaarsvisite gehouden in het Hoalerhoes in
Hooghalen. Van te voren waren er door het bestuur nog de nodige zaken te
regelen, maar eenmaal op de dag liep alles voortreffelijk.
Dit jaar waren er 78 mensen aanwezig zodat er van een geslaagde opkomst mag
worden gesproken.
De avond werd geopend met een welkomstwoord van onze nieuwe voorzitster Aly
Zuring, zij wenste alle aanwezigen een goed en gezond nieuwjaar, vervolgens
vertelde zij het verloop van de avond.
Bij binnenkomst werden we getrakteerd op koffie met krentenwegge, waar gretig in
werd gegeten.

Buurtvereniging Halerbrug

Jeugdpagina
Paaseieren zoeken
Ook dit jaar zullen de kinderen weer naar paaseieren
kunnen zoeken en wel op zaterdagmiddag 14 april 2001
om half twee in het bosje aan de Lotten van Zuring.
In het midden van het blad vind je een kleurplaat die
je mag inkleuren. Als je de kleurplaat inlevert op 14
april bij het paaseieren zoeken dan maak je kans op een prijsje.
Buurtvereniging Halerbrug
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Roelof Beugels en Wummigje Vierhoven kwamen in 1967 naar Eursing 30. Ze
kochten er het huis van de familie Pomp.
Roelof verdiende de kost als Varkenshouder/ Veehandelaar en Melkrijder bij Domo.
Bekend om zijn stipte tijd van afrijden, 6.00 uur beginnen was ook 6 uur om op tijd
bij het bedrijf in Beilen te staan om als een der eersten gelost te worden. Met een
vurig paard voor de wagen lukte het vaak wel om op tijd te zijn. Later stond Roelof
bekend als schapenhandelaar.
In het gezin waren vijf kinderen. Aaltje, Albertje, Jannes, Lambert en Jannie.

De Jeugd Pen
Hallo buurtbewoners,
Mijn naam is Wemmie Beugels. Ik ben 14 jaar. Mijn grootste hobby is paardrijden.
Ik heb 3 pony's, nou eigenlijk 2, want we hebben een shetlander die dit jaar een
veulentje krijgt maar die is van mijn moeder.
Zelf heb ik dus 2 pony's 1 veulen van vorig jaar, hij komt van mijn oude pony die
helaas vorig jaar is dood gegaan. Met die oude pony heb ik
1 jaar wedstrijden
gereden, heb ik 6 winstpunten gehaald en 1 keer heb
ik de vierde plaats gehaald. Ik heb ook heel veel
buitenritten gereden.
Mijn andere pony heb ik nu twee jaar maar daar ben ik nog
niet erg ver mee, vorig jaar heb ik wel wedstrijden gereden
maar dat ging niet echt goed, want mijn pony Shaleen en ik
waren er eigenlijk nog niet klaar voor. Verder rij ik nu niet
meer zo veel want ik ga naar Assen naar school en heb dus
veel tijd nodig voor school Doordat het nu zo nat is kan ik al
helemaal niet meer rijden. In de zomer rij ik wel erg veel en ben ik elke
dinsdagavond in de manege "De stroomruiters" te vinden voor les.

Toen Jannes oud genoeg was om voor zichzelf te beginnen gingen Roelof en
Wummigje met Lambert en Jannie verhuizen naar Eursing 43. Dat huis werd
gekocht van Pietje Groen.
Jannes trouwde met Jenny in 1981. Hij bouwde het bedrijf gedurende de jaren daarna
uit tot wat het nu is. Elk jaar kwam er wel een stukje bij of werd een deel weer
uitgebreid. De drie kinderen in het gezin kent bijna iedereen in de buurt omdat ze
veel meedoen met de activiteiten van de buurtvereniging Het zijn Johanna, Wemmie
en Roelof.
De tweede zoon, ( Lambert) is op no 43 blijven wonen. In 1987 hebben Lambert en
Klara de woning gekocht en zijn Roelof en Wummigje in Beilen aan de schoolstraat
gaan wonen.
Samen met Klara heeft hij zich flink geroerd. Als grote hobbyboer legde hij zich toe
op de aardappel- en droogbloementeelt. Verkoop van snijbloemen of kalebassen gaat
de laatste jaren vanuit de kiosk aan de weg. Wie nu naar Beilen rijdt ziet bij 37A een
mooi nieuw huis staan, wat op een schuur na een nieuwe bedrijfswoning geworden
is. De kinderen Bert-Jan, Marloes en Tim zijn vast trots op hun ouders.

Groetjes Wemmie
Aaltje Beugels, trouwde met Bart Ypma en vertrok daarna van de brug. Bart zien we
nog wel eens bij de pony`s die bij Turkstra lopen, maar Aaltje zien we niet zo veel
meer.

Drie generaties Beugels aan de
Halerbrug

Na het wel en wee van een aantal families aan de Halerbrug is het dit keer de
beurt aan de familie Beugels.
Buurtvereniging Halerbrug

Albertje, (de 2e dochter) woont in Hijken en Jannie,(de jongste van de vijf) woont al
meer dan 10 jaar in Neede in Gelderland.

Buurtvolleybal
toernooi

Al met al een ondernemende familie, die er
wezen mag.
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De Pen

Zoals ieder jaar willen we weer goed voor de dag komen op het buurtvolleybal
toernooi. Het toernooi wordt van 12 tot
en met 15 juni gehouden op de
korfbalvelden naast de Drenthe hal.
Van te voren wordt er getraind op de
middag of avond.
We rekenen er eigenlijk op dat iedereen
die verleden jaar meedeed ook dit jaar
weer van de partij is. Nieuwe spelers zijn
natuurlijk ook onmisbaar.
Er wordt gespeeld
categorieën:

in

de

volgende

Mini’s
Maxi’s
Jeugd
Dames
Heren
35 Plus (gemengd)
Welke teams we kunnen inschrijven hangt af van wie zich aanmelden.
Het is gebleken dat we de administratie niet altijd goed voor elkaar hebben en om te
voorkomen dat we iemand overslaan, verzoeken we u zich toch allemaal even op te
geven bij Alie Zuring (526305).
De training zal op 8 mei 2001 beginnen.
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Hallo Buurtbewoners,
De pen werd aan ons doorgegeven en
bij deze willen wij ons dan ook even
voorstellen. Wij zijn Seine en Bea
Zandbergen en hebben 4 dochters,
Karina, Mariët, Lisette en Evelien. Ons
werd altijd gezegd “de jongens komen
vanzelf”en dat is ook zo, want Karina
veeft al een tijdje verkering met Michael
uit Westerbork. Ook Mariët heeft het
druk met de juiste jongen uit te zoeken. Wij
wonen overigens op Eursing 35 sinds mei
2000. Het bevalt ons hier prima om te wonen.
Lekker vrij en toch niet ver van het dorp in een
fijne buurt. Ook de centrale ligging was
voor ons gunstig. Zoals velen wel weten
hebben wij een agrarisch uitzendbureau en een
loonbedrijf gespecialiseerd in lelies en sinds kort zitten wij ook in het mesttransport
en het mestmixen. Wij hebben veel jongens werkzaam in de agrarische wereld en
o.a. ook op de loonbedrijven, hoveniers e.d.
De drukke voorjaarstijd komt er weer aan en wij hopen zoals velen dat het nu
eindelijk eens wat droger en warmer wordt, zodat het land bewerkt kan worden. Op
kantoor zitten 3 medewerkers die ons helpen het hele administratieve- en regelwerk
te verwerken. Ëën ding is zeker, wij vervelen ons nooit, er is altijd wel wat te doen
op het bedrijf en in- en buitenshuis. Ons huis is gigantisch verbouwd in september
2000. Wij hebben even een ellendige week zonder dak gezeten (ëën keer en nooit
weer!). Maar er zit nu een nieuw, goed geïsoleerd dak op en we hebben nog een
stukje uitgebreid, waardoor het huis behoorlijk groter is geworden en niet meer het
kabouterhuisje kan worden genoemd.
Onze dochters hebben nu allemaal een eigen kamer en wonen hier ook met plezier.
Karina is 15 jaar en zit in 4 HAVO op het Vincent van Gogh in Assen. Mariët is 14
jaar en zit in 3 MAVO op de C.S.G. in Beilen. Lisette is 11 jaar en zit samen met
Evelien (7 jaar) op de Eshorst in Beilen.
Buurtvereniging Halerbrug
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Tevens hebben wij nog 2 schapen, 3 geiten, 5 kippen, 2 konijnen en Lisette`s grote
liefde de pony Miranda. Mochten jullie een keer zin hebben om bij ons een kijkje te
nemen, de koffie is altijd klaar. De pen geven wij (Redactie ) door aan de fam van
der Berg .

Eindstand sjoelen seizoen 20002001

Groetjes de familie Zandbergen.

Kaartcompetitie

Op 19 april zal er een kaart competitie voor buurtverenigingen plaatsvinden. Het gaat
hier om Jokeren en Klaverjassen.
Als u hieraan wilt deelnemen dan kunt u zich opgeven bij Sjoerd Ribberink.
Telefoon: 0593-525997
Op de volgende pagina vindt u de uitslagen van afgelopen seizoen...

Buurtvereniging Halerbrug

1 Klaske Bruulsema

5070

2 Albert Bruulsema

5056

3 Janny Folkers

4737

Eindstand klaverjassen 2000-2001
1 Aard Zuring

68930

2 Sjoerd Ribberink

68640

3 Gert Dunning

68393

4 Dinie Martens

4193

4 Henk Hepping

67054

5 Hoeke Turkstra

4082

5 Lambert Beugels

67040

6 Luchie Boer

4000

6 Roelof Dolsma

65825

7 Marten Martens

3629

7 Gerrit Weurding

65721

8 Eppie van Boven

3337

8 Gert Kerssies

65317

9 Geesje Turkstra

3171

9 Henk Koopman

65027

10 Klazien Vos

2895

10 Anton Boerhof

64997

11 Rieks Beening

2512

11 Brunet Weurding

64948

12 Katrinus Boer

2324

12 Ineke Smit

64659

13 Seine Zandbergen

64274

14 Jannes Beugels

63588

15 Albert Hepping

62913

16 Pieter v/d Molen

62777

17 Henrie Huisman

61989

18 Harrie Hunse

61741

19 Jan Seubring

60849

20 Joop Janssen

58431
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Dart toernooi
Beiler buurtverenigingen

Op 26 mei en/of 2 juni 2001 organiseert buurtvereniging de Noorderhoek voor de
tweede keer een darttoernooi voor de Beiler buurtverenigingen in buurthuis het
Noorderhuus.
Er wordt ‘s middags en ‘s avonds gespeeld. Er mogen
maximaal 2 teams per buurt meedoen. Een team
bestaat uit 3 darters van minimaal 16 jaar. Per team
mag eventueel 1 gastspeler deelnemen. De inleg is NLG 15,per team te voldoen bij opgave.
Zodra de opgave binnen is wordt bekend gemaakt hoe de
spelindeling precies wordt, want dit is afhankelijk van het aantal
deelnemers.
Uw buurtvereniging doet toch ook mee!!?!!
Opgave graag zo spoedig mogelijk bij Riëtte Blom (542312)
Want de inschrijving sluit officieel op 31 maart.

daar ook Eursing een 80 km weg is. Met de simpele vraag: Hoe en wanneer gaan
deze regels gelden voor onze woningen? Het antwoord van de gemeente is als volgt:
Deze aankondiging heeft betrekking op provinciale wegen. Eursing, Beilerweg en
Kanaal N.Z. betreft echter gemeentelijke wegen en vallen daarom niet onder deze
regeling.
Voor de volledigheid; in het GVVP is de weg Eursing & Beilerweg ingedeeld in de
categorie " Erftoegangsverzamelweg" en de weg Kanaal NZ in de categorie
"Erfverzamelweg".
Deze indelingen houden in dat in de toekomst op sommige wegen of weggedeelten
een max. snelheid van 60 km. ingevoerd kan worden.
Hopende U buurtgenoten hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Van het bestuur

Bij deze buurtkrant ontvangt U een inventarisatie formulier. Het bestuur wil graag
weten aan welke activiteiten U deel wilt nemen, wilt helpen organiseren.
Ook willen we graag van U horen of U bereid bent bij duurdere activiteiten een eigen
bijdrage te betalen. Natuurlijk zijn ook tips, aan- en opmerkingen, ideëen &
oplossingen welkom.
In de komende week; dus voor de voorjaarsvergadering wordt dit formulier weer bij
U opgehaald. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Het bestuur.

Nieuwe regels voor inen uitritten

Telefoon Nummers
(Bestuur)

In de Drentse Courant van 7 februari j.l. stond een artikel over nieuwe regels
aangaande in- en uitritten langs 80 km wegen. Het komt erop neer dat per woning
maar 1 uitweg en per bedrijfspand 2 uitwegen mogen zijn. Op het erf moet ruimte
zijn om te kunnen keren zodat alleen vooruitrijdend het erf wordt verlaten. Evt.
aanpassingen moeten door de eigenaren zelf worden bekostigd.
Namens de buurtvereniging heeft Alie Zuring een brief geschreven naar de gemeente
Buurtvereniging Halerbrug

Alie Zuring
Janny Koopman
Riëtte Blom
Piet Veldman
Pieter Uneken

526305
525945
542312
523601
526423
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