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Van de Redactie

Activiteiten Kalender

Van de redactie:

5e jaargang nummer 1

Nadat er in september een krantje uitgekomen is moet er altijd flink rondgekeken
worden om twee maanden later de volgende krant te vullen. De nieuwe jaargang
bevat net als de vorige weer advertenties van vijf sponsoren. Samen maken ze het
mogelijk om de buurtkrant bij alle buurtgenoten (lid of geen lid van de
buurtvereniging) te bezorgen.

23-11-1999
aanvang 19:45

Najaarsvergadering in het Haolerhoes noteer de datum
alvast in uw agenda.

15-01-2000
aanvang 20:00

Nieuwjaarsvisite in het HaolerhoesDeze happening gaat
gepaard met toneel, een koud buffet en mogelijk een
demonstratie van een dansgezelschap.
De muziek wordt deze avond verzorgd door buurtgenoot
Gerrit Weurding!

Met de najaarsvergadering van de vereniging in het verschiet, zorgen de uitnodiging
en verschillende verslagen al voor een flinke vulling. Verder willen wij erop wijzen
dat Ernst Kuitert en Roelof Dolsma uit het bestuur gaan. Gelukkig zijn Alie Zuring
en Pieter Uneken bereid om kandidaat te staan voor de open plaatsen.

Agenda Najaarsvergadering
23 November 1999

Ook zijn er nogal wat activiteiten voor de jeugd geweest die allemaal een plaatsje
krijgen.
In onze vaste rubrieken "De Pen" en "De werkzaamheden van" treffen we weer de
bijdragen van enkele buurtgenoten aan. Verder is er weer een bijdrage voor "De
Halerbrug van vroeger". Nu over vijf generaties Zuring, terwijl wij voor de komende
krantjes andere families, die al generaties hier wonen, voor zullen stellen.

Aan de leden van de buurtvereniging "Halerbrug".

Waarschijnlijk zal ons onderdeel met veranderingen in de buurt een volgende keer
veel langer zijn. Als alle aangeboden huizen ook verkocht worden zal er in april veel
te melden zijn. Ons vrouwelijke redactielid hoopt daar tenminste op.

Plaats:
Aanvang

Met de mededeling dat onze toneelgroep flink aan het oefenen is voor 15 januari
wensen wij als redactie al onze lezers weer veel leesplezier met deze krant.

Alice Brockhus
Han Sytsma
Roelof Dolsma

Buurtvereniging Halerbrug

Hierbij nodigen wij U uit voor het bijwonen van de najaarsvergadering op
dinsdag 23 november aanstaande.
Dorpshuis 't Haolerhoes te Hooghalen.
19.45 uur!

De agenda luidt als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening
Notulen najaarsvergadering 24 nov. 1999.
Ingekomen stukken en mededelingen.
Jaarverslag 97-98. (Verslagen akt. zie buurtkranten)
Verslag kascommissie
Financieel verslag 97-98. ( wordt op de vergadering uitgereikt.)
Benoeming leden kascommissie:
Herkiesbaar Geesje Turkstra
Aftredend en niet herkiesbaar Dinie Martens.
Buurtvereniging Halerbrug
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8. Verkiezing bestuursleden:
Aftredend /niet herkiesbaar wegens verhuizing Ernst Kuitert
Aftredend/niet herkiesbaar (na 2x 3jaar) Roelof Dolsma
Kandidaat bestuursleden zijn Pieter Uneken en Alie Zuring
Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de vergadering ingediend
worden bij de secretaris Piet Veldman Eursing 5a Beilen.
9. Riolering en Kabel.
10. Prijsuitrijking zonnebloem wedstrijd. Fam.B. Kalsbeek en H. v/d Spoel
11. Nieuwjaarsvisite 15 januari 2000.
12. Rondvraag
13. Pauze
14. Bijdrage Rijkspolitie Middenveld, dhr. D. Bouma.
Nieuwe verkeersregels en borden.
Vragen van buurtgenoten
15. Sluiting

Verslag kindermiddag
In de herfstvakantie waren alle basisschool kinderen uitgenodigd voor de
kindermiddag.
Maar liefst 12 kinderen kwamen naar de kantine van camping "Kjilbert", waar ze de
video van Sjakie en de chocoladefabriek konden bekijken.
Sjakie is een arm jongetje die bij toeval toch een gouden toegangsbiljet krijgt om de
Wonca chocoladefabriek te mogen bezichtigen.
Als hij daar samen met z'n opa is, beleeft hij de gekste dingen.
De kinderen vonden het een leuke film.
Ook al was sinterklaas nog niet in Nederland; de pepernoten smaakten al best en ook
het zakje chips en het glaasje fris.
Een geslaagde middag voor de kleinen van de buurtvereniging.

Wij rekenen op een goede opkomst. Mocht iemand verhinderd zijn, bel dan even af
bij één van de bestuursleden.
Het bestuur.

Pompoenen wedstrijd
11 november

Bezoekers barbecue 1999
opgelet!!

Op 4 september is blijven staan:
1 grijsblauw bordje en twee sets messen en vorken,
waarvan 1 set met kunststof handvatten.
Afhalen bij Fam Dolsma.

Buurtvereniging Halerbrug

Sint Maarten.
Dit jaar is er een wedstrijd uitgeschreven voor de
kinderen van de buurtvereniging. Maar liefst 14 kinderen
waren om 17.00 uur aanwezig in de schuur van Alie en Aard
Zuring om hun eigen gemaakte pompoen-lampionnen te laten beoordelen. De een
nog mooier dan de andere.
Er waren gezichten bij, pompoenen met zonnetjes, zelfs een met muzieknoten.
U begrijpt het, voor de juryleden Roelof Dolsma en Alice Brockhus een moeilijke
opgave om er één te kiezen als dé mooiste. Het was een prachtig gezicht al die
brandende lichtjes. De jury heeft gekeken of de lampionnen te dragen waren, naar
het eigen aandeel van het kind en heeft uiteindelijk Melody Sytsma de eerste prijs
toegekend! Van harte gefeliciteerd!
Voor de andere kinderen was er een troostprijs, zodat niemand met lege handen naar
huis is gegaan.
Een woord van dank is op z'n plaats voor Lambert en Klara Beugels die de "Turkse
mutsen" geheel gratis ter beschikking stelden.
Buurtvereniging Halerbrug
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Jaarverslag
buurtvereniging

De Pen

Hallo buurtgenoten
24-11-1998:

Jaarvergadering in het Haolerhoes. Aanwezig 27 leden. Notulen
zie elders in dit blad. Na de pauze gaf de heer Pit een diapresentatie
over Drenthe.

Zoals u kon zien in de buurtkrant van september gaf de familie Regts de Pen door
aan de familie Boers-Pomp. Nou daar gaan we dan.

09-01-1999:

Nieuwjaarsvisite in het Haolerhoes met toneel, muziek, een
verloting en een overheerlijk buffet.

Wij zijn Wout Boers en Anneke Pomp en zijn op de Halerbrug komen wonen op 22
mei 1995 op Eursing 44 tegenover Cafe Oosterloo.

03-04-1999:

Paaseieren zoeken in het bosje van Zuring in de Lotten

Wout is werkzaam bij het farmaceutich bedrijf Yamanouchi ,voorheen GistBrocades, te Meppel, in 2- en 3- ploegen als produktie operator.

07-06-1999:

Buurtvolleybal toernooi. Vier team deden mee. Het weer viel tegen
en door omstandigheden waren er helaas veel uitvallers.

16-06-1999:

Klootschieten. Ondanks slechts 12 deelnemers toch een succes. Het
was een leuke bezigheid en we rekenen de volgende keer dan ook
op meer aanmeldingen.

19-06-1999:

Huifkartocht in Dwingeloo. Twintig ouders en kinderen hebben
deze tocht gereden.

10-07-1999:

Fietstocht. Dit was een groot succes mede door de grote groep
deelnemers.

04-09-1999:

"Buurtbarbecue". Dit jaar het braden van o.a. reepjes vlees in twee
grote pannen met mooie en lekkere salades. Het geheel was goed
verzorgd en de opkomst was groot.

Hobby s :

- restauratie van een Fiat 242 , 2-paards transporter
-ons huis
-uitslapen ( opmerking van Anneke ! )
-trailer of aanhanger verlichting repareren

Anneke is werkzaam bij Hotel Erkelens te Rolde in de huishouding.
Hobby s :
- paardrijden
- Zweedse kruiswoord raadsels
- lezen
- niet de huishouding thuis ( grapje van Wout )
En dan is er nog onze hond Jody , een 4 jarige kruising tussen een herder en een
labrador.
Einde van deze uitvoering van "De Pen"en wij geven deze door aan de Fam.van Es.

Eind augustus hebben we de "Zonnepitten" weer gemeten. Er waren twee 1e prijs
winnaars, B. Kalsbeek en H. v/d Spoel.
Eindelijk is men begonnen met het aanleggen van de riolering in de buurt. Men heeft
hier lang op moeten wachten.

Kopij en andere zaken voor de buurtkrant kunt u altijd
melden bij de redactie, Alice, Roelof of Han

Helaas is door te weinig belangstelling, (<50%), aansluiting op de kabeltelevisie niet
realiseerbaar.
Buurtvereniging Halerbrug
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De werkzaamheden van
Mijn naam is Sjoerd Ribberink.
Ik werk nu al bijna 19 jaar bij eerst Beileroord in Beilen en na de fusie met Licht en
Kracht bij GGZ Drenthe in Assen. Dagelijks fiets ik naar mijn werk. Mijn functie
daar is bedrijfseconomisch medewerker. Mijn werkzaamheden bestaan uit het
opstellen van de begroting, van de jaarrekening en het samenstellen van de
managementrapportage. (maandelijks)
Daarnaast bestaan mijn werkzaamheden uit het adviseren en begeleiden van sectoren diensthoofden van GGZ Drenthe bij financiële vraagstukken. Ook de
verzekeringsportefeuille van GGZ Drenthe heb ik onder mijn beheer. Als laatste wil
ik noemen het externe verantwoorden van productie en financiële gegevens.
(enquête, nacalculaties)

Jan woonde met Hilligje en vier kinderen op nr.34. Na het overlijden van zijn vrouw
bleef Harm op de boerderij en ging Jan naar de Wester es.
Albert woonde met Pieterdiena op de ouderlijke stee no 36. Van hun drie kinderen
bleven Harm en Hendrik aan de Halerbrug wonen.Hendrik eerst op de ouderlijke
stee, Harm ernaast.
De derde generatie bewoonde vijf huizen op Eursing. Hendrik (Azn) en Roelie in nr.
36 voordat no 14 gebouwd werd. Broer Harm (Azn) met Hennie woonde lang op no
38, het huis waar de fam. Uneken nu woont. De neven van Hendrik, Jan met Hillie
en Harm (Hzn) met Linie woonden op nummer 47 (Fam Boerhof) en no 44.( Fam
Boers/Pomp), voordat ook zij naar Beilen vertrokken.Verder woonde Harm (Jzn) in
no 34, voordat hij met vrouw en kinderen een ruilverkavelings-boerderij in Klatering
betrok.
Van de vierde generatie wonen Aard en Alie Zuring op Eursing 14. Aard is de zoon
van Hendrik (Azn) en Roelie, die niet zolang geleden naar Beilen verhuisd zijn.
De vijfde generatie geeft hoop dat er later weer meer Zuring`s op Eursing komen
wonen. Aard en Alie hebben nl.drie zonen, Albert, David en Ruben.
In vogelvlucht staat hierboven de levensloop van vijf generaties vermeld. Natuurlijk
is het erg summier. Van elke generatie zou veel meer verteld kunnen worden maar
dat gaat voor ons krantje te ver. Dat er in korte tijd veel kan veranderen op de streek
is wel duidelijk geworden.

Halerbrug vroeger
5 generaties familie Zuring aan de Halerbrug.
Nog niet zolang geleden woonden er aan de Halerbrug veel meer Zuring`s dan
tegenwoordig. De redactie trok er op uit om bij de familie te informeren. We
kwamen het volgende aan de weet.
De eerste generatie, (zo`n 75 tot 100 jaar geleden) bestond uit Harm Zuring en
Margje Kwint. Waar ze geboren zijn is niet precies bekend en ook niet wanneer ze
hier zijn komen wonen. Het gezin met drie zoons woonde op Eursing 36, waar van
Es nu woont.

Veranderingen in de buurt

Geboren
Harold Roelof Dunning, Beilerweg 28a op 8 november 1999
Wij feliciteren de familie Dunning met de geboorte van hun zoon

De tweede generatie bestond uit drie broers. Ze heetten Hendrik, Albert en Jan. Van
beroep allemaal boer, met het meeste land aan de oostkant van de spoorlijn.
Hendrik, de oudste, woonde het laatst met Albertje in het huis met nummer 44/46, bij
de brug, waar ze rond 1940 waren gaan wonen. Nadat de kinderen, Harm en Jan, op
de boerderij kwamen kochten ze een huis aan de Paltz in Beilen

Nieuwe leden buurtvereniging
Jan van der Bij, Fenna Bolding en hun twee kinderen Colin Joe en Benson Boyd zijn
lid geworden van de buurtvereniging.

Buurtvereniging Halerbrug
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75 gram zelfrijzend bakmeel
1 eetlepel sinasappelsap (Jus d’Orange)

Jeugdpagina

De winter komt er weer aan. De jeugd pagina staat in het teken van de komende
feestdagen.
Eerst twee dingen die je zelf kunt maken en nog
lekker zijn ook:

Walnoot rotsjes
Dit is het eenvoudigste recept dat je zelfs
zonder oven kunt maken. Je hebt maar twee
dingen nodig een kopje met aan kleine stukjes gebroken
melk chocolade en anderhalf kopje met halve (gepelde)
walnoten.
Je smelt de chocolade boven warm (niet te heet) water terwijl je blijft roeren.
Als de chocolade stroperig is, voeg je de walnoten toe en roert net zo lang tot de
walnoten goed bedekt zijn met een laagje chocolade.

Verwarm de boter tot ze zacht is (niet helemaal smelten) en roer de suiker erdoor tot
een luchtig mengsel ontstaat.
Voeg nu de rest van de ingrediënten toe en roer alles goed door elkaar.
Als alles goed gemengd is maak je kleine balletjes, ter grote van een walnoot en leg
deze op een ingevette bakplaat.
Met een vork druk je de koekjes stevig op de bakplaat.
Bak de koekjes zo’n 10 a 12 minuten in een voorverwarmde oven op ca 180 graden.
Eet smakelijk!

Puzzel
Weet je eigenlijk wel welke feestdagen er in december zijn? Hieronder staat een
plaatje met daarin allerlei dingen die bij de komende feestdagen horen. Er zijn ook
drie dingen die er niet thuishoren, zoek ze maar gauw eens op.

Met een eetlepel (even voorverwarmen) schep je de warme mix uit de
pan en laat die op was papier vallen (of een
voorverwarmd oven blik). Je laat de chocolade
uitharden en klaar zijn je walnoot rotsjes!
Ben je een zoetekauw, dan kun je altijd nog een
heel klein beetje kokos over de warme blokje
strooien, waardoor de rotsjes een sneeuweffect
krijgen.

Pinda koekjes
Dit is een wat moeilijker recept je moet nu ook echt bakken. Je hebt de volgende
ingrediënten nodig:
50 gram boter of margarine
50 gram bruine suiker
50 gram grof gemalen zoute pinda’s
1 aan fijne reepjes gesneden sinasappel schil
Buurtvereniging Halerbrug

Buurtvereniging Halerbrug

De Brug

De Brug

jaargang 5, nummer 1 - november 1999

jaargang 5, nummer 1 - november 1999

Notulen Najaarsvergadering 1998

Kabeltelevisie
1)
Alle bewoners van de buurt, wonend aan de Beilerweg en op Eursing weten bijna
wel hoe alles verlopen is. De buurtgenoten achter het spoor nog niet allemaal.
Daarom nog een korte samenvatting.
Kort nadat bekend was dat de riolering aangelegd zou worden zocht kabelexploitant
Castel contact met onze buurt. De heer van der Meer van Castel had n.l. van de heer
Jelsma (Gemeentewerken Middenveld) gedaan gekregen dat de kabel bij de sleuf van
de riolering in mocht. Castel wilde de kabel daarop leggen als 80% van de
buurtgenoten meedeed. Zelf hadden ze echter al een selectie gemaakt van huizen die
aan de hoofdweg door de buurt liggen. Het spoor zag men als een zware barrière.
Hier zou men zelf onderdoor moeten boren. Een volgens Castel ( te ) dure oplossing
voor te weinig huizen.
De andere bewoners zouden van Castel een bijdrage per aansluiting kunnen krijgen
als er voldoende deelname was. Als buurtvereniging hebben wij daarop aangeboden
om de brieven van Castel te bezorgen en het antwoord op de vraag om mee te doen
daarna binnen vier dagen weer opgehaald. Minder dan 50% bleek mee te willen
doen. Belangrijkste reden was voor velen de investering die nog niet zolang geleden
in een schotel gedaan was.
Castel heeft daarop nog nagegaan of een bepaalde
groep ja stemmers ook apart aangesloten kon worden
vanaf een bepaalde kast of vanuit Beilen. Beide opties
zouden echter veel duurder uitkomen dan de f 1300
gulden die eerst genoemd was. In alle gevallen zou het
verder alleen gaan om het doorgeven van TV en radio
signalen naar de gebruikers toe. De wisselwerking die
ook nog in de folder van Castel genoemd werd zou voor onze buurt niet opgaan.
Internetten via de kabel zou ondanks de nieuwe apparatuur niet mogelijk zijn.
Castel heeft alle mensen in de buurt, die gereageerd hebben, begin november een
brief gestuurd met de mededeling dat er nu geen kabel aangelegd wordt.

2)
3)

4)
5)

6)
7)

9)
10)

11)

Opening: om 20.15 opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen van
harte welkom. Er zijn 27 leden aanwezig. Dit jaar dus een goede opkomst.
Notulen vorige vergadering worden goedgekeurd en onder dankzegging
getekend.
Ingekomen stukken en mededelingen:
Er is een aantal wijzigingen in het leden bestand
* fam. Koerts is vertrokken naar Ommen.
* fam Arends heeft bedankt als lid.
* fam. Seubring en v/d Peut zijn verhuisd
* fam. Van Es en Beuving zijn aangekomen als nieuwe leden.
Jaarverslag: geen vragen /op- aanmerkingen.
Financieel verslag: goed bevonden. Er is wat extra armslag. De
nieuwjaarsvisite zal iets uitgebreid worden.
In plaats van Dinie Martens wordt Geesje Turkstra in de kascommissie
benoemd. Samen met Jan Britstra zal zij in 1999 de boeken controleren.
Tegen de nieuw voorgestelde bestuursleden zijn geen tegenkandidaten
ingediend. Riëtte Blom en Ernst Kuitert worden daarom benoemd.
Activiteiten 1999. * Suggesties
Sinterklaas en Zwarte piet.
Schaatsen en priksleeën.
Oriënteringsrit op de fiets.
Dropping.
Schieten bij de schietvereniging.
Verkeersquiz bij Gils.
Nieuwjaarsvisite: In principe hetzelfde als vorig jaar, met iets uitgebreider
buffet
Rondvraag
Aaltje Boerhof- Bij activiteiten misschien een extra briefje rondsturen.
Barbecue voor 16 jaar en ouder wordt niet aangenomen.
Eppy van Boven - Sjoelen kan niet meer in de schuur, maar alleen bij haar
thuis. Heeft iemand anders nog ruimte?
Roelof Dolsma Het rioleringsplan f 25000,- wordt betaald door gemeente.
Wel rioollasten betalen. Pad wordt warm gehouden.
Overhandiging van kadobonnen aan scheidende bestuursleden Klara en
Karin. Fam. Bruulsema krijgt een rollade voor de langste zonnebloem.

Een ieder zal daarom z`n signaal zelf uit de ether op moeten pikken.
Buurtvereniging Halerbrug
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12)

Sluiting om 20.50, daarna krijgt dhr. Pit het woord en laat een serie dia's
zien.

Buurtvereniging Halerbrug

