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Autoshop en Automaterialen
B. Wildeboer
De Hanekampen 21
9411 XN Beilen
Tel. 0593 – 526269
www.autshopwildeboer.nl

APK keuringsstation – banden
wasserette - kentekenplaten
onderhoud – sportvelgen
accu`s – autoaccessoires
enz.
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Van de redactie:
14

de

jaargang nummer 1

De eerste uitgave van Buurtkrant
de Brug van 2009 ligt weer voor u.
Pasen staat weer voor de deur. Om
de sfeer van Pasen in huis te halen
kunnen de liefhebbers een mooi
paasstuk maken en tevens kunnen
de kinderen weer op zoek gaan
naar prachtige eieren. Meer
hierover in deze buurtkrant.
Ben je het vorige nummer kwijt,
kijk dan even op onze website.
Heb je iets voor de krant, dan
horen we dit graag. De volgende
buurtkrant zal in juni verschijnen.
De redactie wenst je veel lees
plezier.

Bestuur buurtvereniging:
Johan Blom voorzitter

522357

Wout Boers penningmeester 06-50540020
Anneke Dunning secretaris

592462

Lambert Beugels lid
Sandra Schippers lid

525644
523597

Bankrekening:

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.
Redactie:
Han Sytsma
Lay-out
Lambert Beugels Redacteur
Sandra Schippers Redacteur

523123
525644
523597

Contactpersonen:
Han Sytsma
Lambert Beugels
Sandra Schippers

Klaverjassen
Sjoelen
Buurtkrant
Crea-avonden

Sjoerd Ribberink 525997
Luchie Boer
522332
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
6 april

Crea Avond Pasen

11 april

Paaseieren zoeken in het bosje van Zuring aan de
Lotten Aanvang 13.30 uur

mei/juni

Klootschieten

juni

Buurtkrant 2 Zomer

8 tm 12 juni

Buurtvolleybal Toernooi

juli

Lanijto

15 augustus

Buurt Barbeque

september

Buurtkrant 3 Herfst

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 juni 2009 willen we graag eind mei 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
Zoals al eerder geschreven probeert het bestuur activiteiten voor alle leden te
organiseren. We hebben dan ook genoten van de grote opkomst bij de
nieuwjaarsvisite en de klaverjas-kampioenschappen. Ook in deze buurtkrant kun je
zien dat er de komende periode weer activiteiten gepland zijn. Vol vertrouwen zien we
jullie aanmeldingen tegemoet!
Uiteraard staan wij open voor tips en opmerkingen, we horen graag van jullie!

Nieuwjaarsvisite
Zaterdag 24 januari was de jaarlijkse nieuwjaarsvisite van de buurtvereniging.
Op locatie De Eikenhorst stond, nadat de voorzitter speciaal de nieuwe
buurtbewoners had verwelkomd, een heerlijk buffet klaar. Naast het lekkere eten
was het vooral erg gezellig. Een grote afvaardiging van de buurt heeft deze avond
verhalen met elkaar uitgewisseld. En ook hier gold weer, hoe later de avond hoe groter
de verhalen.
We kunnen terugblikken op een zeer gezellige nieuwjaarsvisite!

Lanijto 2009
Van 2 tot 11 juli 2009 is de Lanijto in Beilen. Voorgaande jaren heeft de
Halerbrug zich hier met een mooi versierde wagen laten zien. Helaas hebben we op
de oproep in de vorige buurtkrant (december) geen respons gekregen. Zonder
vrijwilligers, geen wagen. Dit betekent dan ook dat we dit jaar niet op de Lanijto
vertegenwoordigd zullen zijn.

Paasbult
Helaas, in 2009 zullen de vlammen van een paasbult op de Halerbrug niet zichtbaar
zijn. Tot onze grote spijt is er dit jaar geen stuk land beschikbaar
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Buurtvolleybaltoernooi
Buurtvolleybal in de week van 8 juni tot en met 12 juni (zeer waarschijnlijk zal
ook dit jaar het toernooi gehouden worden op 3 dagen, namelijk de maandag,
dinsdag en woensdag).
Zoals ook in andere jaren hopen we dit jaar weer met een aantal teams onze eer te
kunnen verdedigen.
Vanaf 8 jaar kun je meedoen met dit toernooi. Het belooft weer een gezellig toernooi te
worden.
Wie helpt er mee de sportieve buurtgenoten van koffie, thee of ranja te voorzien. In
onze knusse party tent hebben we nog vrijwilligers nodig.
Spelers en vrijwilligers kunnen zich nu al opgeven!
Bel met Sjoerd Ribberink, telefoon 525997 of stuur een email aan sjoerd@halerbrug.nl

Klootschieten
Uit betrouwbare hebben we vernomen dat de klootschietcommissie (Henk
Koopman en Roel van den Berg) omstreeks mei / juni een klootschiet-avond
organiseert.
Houd de brievenbus in de gaten, een Brugpost volgt!
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Lidmaatschap
Onlangs hebben we de familie Lensing welkom mogen heten in de buurt, zij
wonen op Eursing 35. Heel veel geluk en woonplezier gewenst op jullie nieuwe
stee.

Contributie
Geachte leden,
Helaas hebben wij van een aantal leden, voor de periode 1 november 2007 t/m 31
oktober 2008,
nog geen contributie mogen ontvangen. Bij deze het verzoek om dit alsnog te voldoen.
Gezin:
2 personen:
1 persoon:

€ 27,23 per jaar
€ 22,69 per jaar
€ 13,61 per jaar

Rekeningnummer 30.65.37.583 van de Rabobank in Beilen
t.n.v. Buurtvereniging “Halerbrug”,
p/a Eursing 44 9411XD Beilen.
b.v.d. Wout Boers
penningmeester Buurtver."Halerbrug"
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Mini-marktplaats
Te koop een paar skeelers maat 37
Melody Sytsma, 0593 523123

Paaseieren Zoeken
Zoef de paashaas is weer eens ondeugend geweest, hij heeft weer een heleboel
eieren verstopt. Gelukkig weten we waar, in het bosje van Zuring aan de Lotten.
Kom je zaterdag 11 april mee helpen zoeken? We beginnen om half twee.
Kleur de kleurplaat verderop in het blad heel mooi in en neem hem mee naar het
paaseieren zoeken op 11 april. Er is een leuk prijsje dat we verloten als je de kleurplaat
inlevert.
Heb je een extra
kleurplaat voor een
broertje of zusje nodig
dan kun je die printen
vanaf
de website, daar is de
plaat nog iets groter en
hoef je niet in de krant te
knippen.
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Puzzel:
Sudoku
Op elke rij (horizontaal en verticaal), alsmede in elk vierkantje van drie bij drie,
dienen de cijfers 1 t/m 9 komen te staan.
1
1

5

3

6

8
9

4

2

1

7

5

5
4
2

3
6

8

2

3

6
9
6

4
7

9
1
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Lever voor 1 mei de oplossing bij Lambert Beugels of Sandra Schippers in. Mailen
kan ook; lambert@halerbrug.nlsandra@halerbrug.nl
Onder de goede inzenders zal een leuke attentie worden verloot.
De oplossing en de winnaar zullen in de volgende buurtkrant bekend worden
gemaakt.
Oplossing:
In de buurtkrant van december jl. stond een crypto-puzzel. Wij hebben geen
inzending ontvangen, uiteraard verwachten we met de puzzel in deze krant een leuke
attentie te kunnen verloten.
Onderstaand de oplossing van de crypto-puzzel.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Met dit knaagdier kun je iets uitproberen.
Zo te horen heeft dit Friese dorp geen kleur.
De hals van de vogel houdt de stank tegen.
Als ze gaar zijn staat de boel op springen.
Die vogel stinkt.
Deze humor stelt niet veel voor.
De wandeling naar het effect.
De vaarroute staat droog.
Het jasje van de Trompettist.
Plakband om op te nemen.
Buurtkrant "De Brug"

= Proefkonijn
= Grouw
= Zwanenhals
= De rapen
= Gier
= Lachtertje
= Beursgang
= Waterweg
= Blazer
= Tape
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Klaverjaskampioenschappen
Halerbrug
De Halerbrug heeft een kampioen in haar midden!
Wout Boers mag zich dit jaar de Klaverjaskampioen noemen. Een mooie
glimmende wisselbeker staat dit jaar dan ook bij Wout op de schoorsteen te
pronken.
Op vrijdag 27 februari hebben zich 16 kaarters gemeld bij Café Oosterloo, velen met de
doelstelling een mooie prijs in de wacht te slepen. Voor sommigen een illusie en voor
anderen een aangename verrassing.
De uitslag van het kampioenschap is als volgt;
1. Wout Boers (5994 punten)
9. Harry Tijhuis (4702 punten)
2. Rudy Lensing (5768 punten)
10. John Adolfs (4478 punten)
3. Aard Zuring (5731punten)
11. Gert van Dam (4202 punten)
4. Carla Brandsma (5663 punten)
12. Joop Jansen (4149 punten)
5. Lambert Beugels (5182 punten)
13. Janna Pomp (4066 punten)
6. Bram van Es (4747 punten)
14. Roel van den Berg (3792 punten)
7. Willem van Es (4889 punten)
15. Sjoerd Ribberink (3662 punten)
8. Roelie van Es (4721 punten)
16. Jannes Beugels (3582 punten)
Wij geloven, na de verhalen te hebben beluisterd, dat Wout volgend jaar een zware klus
te wachten staat. We zullen zien of hij de druk aankan. We hopen dat velen de strijd met
Wout aan willen gaan.
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De Jeugdpen
Ik ben Henk Jan Boers en woon samen met mijn zusje Wiljanne en met mijn papa en
mama op eursing 44. Ik ben 8 jaar oud.
Ik zit in groep 5 van de meester harm smeenge school.
Wij hebben een hond die heet Max.
Mijn favoriete speelkameraadje is mijn zusje.
Mijn grootste hobby is voetballen.
Ik speel in de e1 van hhcombi.
Mijn favoriete voetbalteam is ajax.
Ik spaar heel veel dingen van ajax.
Ik vind het heel leuk om buiten te spelen maar ook speel ik graag met mijn ds.
Nu wil ik graag de jeugdpen doorgeven aan Robert-Jan Pomp

Aangeboden
Tuin ploegen en frezen
In en rond Beilen.
Ik kom graag bij u langs.
Tim Bosma
Tel:06-16311171
Door de
week
bellen
na
17:00
uur.
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Paas Kleurplaat
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