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Van de Redactie
Activiteiten Kalender
Van de redactie:

8e jaargang nummer 3

Dit keer een hele late uitgave van onze buurtkrant en iets dunnere uitgave van de
buurtkrant dan u gewend was. Het is wel even wennen want Roelof Dolsma die al
jarenlang de motor achter de krant was is verhuisd naar Beilen en zonder hem is het
natuurlijk allemaal anders.
Als redactie bedanken we Roelof dan ook voor zijn inzet voor de krant in de
afgelopen jaren. Roelof plaats wordt ingenomen door Harma Popken en we heten
Harma dan ook van harte welkom.
In dit nummer van de buurtkrant staan de activiteiten van de buurtvereniging zoals
het sjoelen, klaverjassen en de crea-avonden waar in een ontspannen sfeer leuke
dingen gemaakt worden. Ook vindt u een verslag van een bijeenkomst van de
begraafplaats Eursing.
De verslagen van het volleybal toernooi houdt u tegoed tot het november / december
nummer. In dat nummer vindt u ook het verslag van de najaarsvergadering, waarin
aandacht wordt besteed aan de Lanijto.
We wensen u veel leesplezier en tot december,

7 oktober

Start Klaverjassen

8 oktober

Start Sjoelen

15 oktober

Activiteit basisschool jeugd

21 oktober

Crea-avond: Slak van Mos en Lood

eind oktober

Najaarsvergadering (Lanijto bespreking)

9 december

Crea-avond: kerstklok bekleed met mos en kerststuk

januari

Nieuwjaarsvisite

Over een aantal activiteiten vindt u verderop in het blad meer informatie, andere
activiteiten volgt nog apart bericht over.

Alie Zuring
Han Sytsma
Harma Popken
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uitwerking urnenzuiltjes t.a.v. voorschriften stenen en mogelijkheden
bloemenvaasjes;
uitvoering van de randen: in de haag komt een afrastering, tussen haag en
afrastering weiland komt gras. Gemeente zorgt voor maaien gras.
De bomen langs de doodlopende weg worden volgens het
concept-inrichtingsplan aangevuld.

Begraafplaats
Aan
Van
Datum
Onderwerp

: Direct betrokkenen begraafplaats Eursing
: Elma Bouwmeester-Busz
: 3 oktober 2003
: Verslag informatiebijeenkomst 1 oktober 2003

Aanwezig namens direct betrokkenen: o.a. omwonenden, begrafenisvereniging,
uitvaartleider, R.K. Parochie, begraafplaatsbeheerder, buurtvereniging Halerbrug.
Opening
Elma Bouwmeester heet namens de gemeente iedereen welkom. Aanwezig namens
Buro Hollemma zijn de heer Willem Pier en ontwerpster Wiek de Kleine. Zij zullen
het ontwerp en de uitvoering toelichten. Namens Wegenbouw Beugel zijn aanwezig
de heren Snippe en Beugel.
Wat er aan vooraf ging
Al enkele jaren zijn wij als gemeente bezig met de ontwikkeling van een nieuwe
begraafplaats aan het Eursing in Beilen. Daarbij hebben wij meerdere malen overleg
gevoerd met direct betrokkenen zoals omwonenden, uitvaartvereniging en
uitvaartleider.
In 2001 was het concept-inrichtingsplan klaar en is de bestemmingsplanprocedure
gestart. Tijdens een inspraakavond op 15 oktober 2001 is het concept-inrichtingsplan
gepresenteerd .
Stand van zaken nu
Het bestemmingsplan is inmiddels definitief. Ook is het inrichtingsplan uitgewerkt in
een uitvoeringsplan. De raad heeft een krediet beschikbaar gesteld voor uitvoering.
Aannemer Wegenbouw Beugel heeft inmiddels opdracht gekregen voor uitvoering
van werkzaamheden t.a.v. grondwerk, riolering, verharding en groenaanleg. Beugel
is inmiddels gestart met de werkzaamheden. De bedoeling is dat Buro Hollema de
aanleg van de begraafplaats gaat begeleiden.
Plan
Wiek de Kleine licht het uitgewerkte plan toe.
Ten aanzien van het plan komen vanuit de direct betrokkenen de volgende
aandachtspunten naar voren:
Buurtvereniging Halerbrug
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Uitvoering
Willem Pier geeft een toelichting op de planning. De bedoeling is dat de
werkzaamheden van Beugel half april zijn afgerond. De afstrooilaag van de
asfaltpaden zullen waarschijnlijk wat later worden aangebracht.
Ten aanzien van de uitvoering komen vanuit de direct betrokkenen de volgende
aandachtspunten naar voren:
bij werkzaamheden rekening houden met veel jeugdige fietsers 's morgens
en 's middags op het fietspad.
Grondhoogte direct langs aangrenzende percelen wijzigt niet.
Ingebruikname van de begraafplaats wordt op dit moment geschat op
tweede helft 2004.
Verkeersmaatregelen Eursing
Elma Bouwmeester geeft aan dat het de bedoeling is om op de weg Eursing een 60
kilometer zone te realiseren. Plan is om aan het begin van deze zone een drempel
zoals bij Halerbrug te maken.
Direct betrokkenen:
zijn unaniem van mening dat de beste plek voor een drempel bij de ingang naar de
ijsbaan is (overleg ijsbaanvereniging).
Ook vinden zij een lantaarnpaal bij de drempel gewenst.
Verder wordt opgemerkt dat vanaf de begraafplaats voor het fietspad haaietanden of
een waarschuwing gewenst zijn i.v.m. fietsers.
Deze punten zullen worden meegenomen in de verdere planuitwerking voor de
verkeersmaatregelen.
Kadaster
Het kadaster heeft de kavelgrenzen uitgezet en aangewezen aan de gemeente. De
aangrenzende eigenaren worden door het kadaster ge‹nformeerd.
Tot slot
Elma Bouwmeester bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid. Degenen die
de presentie1ijst invullen zullen een kort verslag ontvangen. Voor vragen tijdens de
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uitvoering kan met haar contact opgenomen worden.

Workshops

Workshop: slak van mos en lood
Op dinsdagavond 21 oktober kunnen we weer aan de slag onder leiding van Betsy
Huisman en Esther Kerssies.
Deze slak is een sieraad voor het terras of bij de voordeur !
Opgave voor 10 oktober bij Betsy of Esther
Kosten: 12,50
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: Betsy Huisman, Oranjekanaal NZ 10
In plaats van de slak van mos kan ook een 'herfsttaart' gemaakt worden. Een taart van
natuurlijke herfstmaterialen op een basis van oase.
Kosten: 7,50 euro,
Zelf meenemen: een platte schaal, mooi herfstblad en sedum (of iets
dergelijks). Voor pompoen/kalebas, kastanjes en oase wordt gezorgd.

Workshop: kerstklok
Op dinsdag 9 december maken we een kerstklok bekleed met mos en een kerststuk.
Ook deze avond is zeer de moeite waard.
Opgave voor 26 november bij Betsy of Esther
Kosten: nog niet bekend
Aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Esther Kerssies, Eursing 39
Zelf meenemen: veel groen en materiaal voor het kerststuk.
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Internet

Voor de oudere jeugd is tegenwoordig MSN een must. MSN staat voor
Microsoft Messenger Service een programma om eigenlijk de hele dag (nacht)
met anderen te kunnen typen met de computer.
Normaal is dat niet zo prettig, iedereen denkt dat je daarvoor met een telefoon
modem moet bellen en dat kost nog wel wat, zeker overdag.
Er is echter goed nieuws. Sinds begin dit jaar is het in onze buurt mogelijk om
middels ASDL op Internet te surfen, 24 uur per dag “online” zijn noemen de
ingewijden dat. En je kunt tegelijkertijd nog bellen ook!
Wat heb je nodig:
Een telefoonlijn en wat materiaal afhankelijk van je wensen. Standaard koop of krijg
je een USB modem wat op de computer kan worden aangesloten. Aan de andere kant
kun je met een doe het zelf pakket je telefoonlijn onderbreken en een splitter
monteren en daar je USB modem op aan sluiten.
Wil je met meer mensen tegelijk internetten of wil je veiliger internetten dan koop je
een ADSL router met ingebouwd modem. Let wel op of je een ISDN of een Analoge
telefoon aansluiting hebt, deze routers zijn verschillend!
Veiliger internetten omdat deze router een ingebouwde “firewall” heeft en je dus
minder bang hoeft te zijn dat andere op je computer inbreken. Een firewall is dus een
soort muur die zorgt dat anderen niet ongewenst bij je binnen in de computer kunnen
komen.
De router heeft ook een ingebouwde “switch” waardoor je met 4 computers in huis
tegelijk het internet op kan. Dit zijn dan 4 aansluitingen op de router welke middels
kabels naar andere computers worden geleid.
Deze ADSL routers kun je kopen in de computerwinkel. Ik kocht bijvoorbeeld in
Emmen bij Norrod een e-tech ADSL router voor 74,50. Vermoedelijk zijn ze nu
ook wel leverbaar in ons eigen dorp.
Meer info vind je op Internet:
http://www.kpn.com
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Geboren: Britt, dochter van Gert Heeling en Bernarda Sattler

Sjoelen

Uit de buurt vertrokken:
Roelof en Janny Dolsma zijn verhuisd naar Beilen.

Nieuwe leden gevraagd !!!!
De eerste stenen kunnen weer gaan schuiven op 8 oktober as. Er is een nieuwe
locatie gevonden en wel bij de familie Zuring in de kantine (in de schuur). De avond
begint zoals gewoonlijk om 19.45 uur. Als er nog nieuwe leden mee willen doen zijn
ze deze avond hartelijk welkom !
Voor verdere informatie kun je bellen met Luchie Boer, tel: 522332

Klaverjassen

Verder zien wij in diverse woningen behangers en timmerlui aan het werk.
Bestuursleden zullen ook deze nieuwe buurtbewoners bezoeken zodra zij hun huizen
op orde hebben.

Recept

Brabantse koek

Nieuwe leden welkom !!!

Ingrediënten:
250 gram zelfrijzend bakmeel
250 gram donkerbruine basterdsuiker
250 ml karnemelk
1,5 a 2 theelepels speculaaskruiden (evt.
koekkruiden)
gehakte noten en rozijnen
evt. sukadesnippers

Geef je SNEL op !!!!!

Het klaverjassen start dit jaar op dinsdag 7 oktober. Iedereen die mee wil doen moet
zich dus heel snel opgeven bij Sjoerd Ribberink zodat hij de spelschema’s klaar kan
maken. Nieuwe leden zijn zeer welkom !!!!!
Meer informatie of opgeven kan dus bij Sjoerd op nummer: 525997

Bereiding:
Meng het zelfrijzend bakmeel, suiker, karnemelk en kruiden door elkaar. Voeg
daarna de noten en rozijnen toe en roer alles goed door.
In een voorverwarmde oven bakken als cake, d.w.z. ca. 175 graden Celsius en
ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de grootte van de bakvorm die je gebruikt.
De Brabantse koek laten afkoelen en uit de vorm halen. Lauwwarm bij een kopje
hete koffie erg lekker !

Veranderingen in de
buurt
Nieuwe leden:
Rene Heijting en Annie Prijs met de kinderen Maurice en Nina, Eursing 7d
Ook de kinderen van Rene zijn lid geworden: Richard, Nick en Megan.
Familie Verhoef met hun kinderen Jennifer en Stefanie, Oranjekanaal NZ 20
Ammy en Aaldert Sikken, Eursing 51
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Jubileumfeest en
Buurtbarbecue

Zaterdag 6 september was de jaarlijkse buurtbarbecue
Doordat in oktober het 25 jarig buurtjubileum is, werd besloten bij de barbecue
een zeskamp te houden.
Gerrit Weurding heeft deze keer zijn tuin en apparatuur hiervoor beschikbaar
gesteld.(bedankt.).Helaas wilde het weer niet echt meewerken. Dus werd er 's
morgens door het bestuur besloten om alles bij de fam. Zuring in de schuur te
houden. Mede namens het bestuur en vrijwilligers werd in aller ijl alles bij de fam.
Zuring geplaatst, zodat om half 2 de zeskamp kon beginnen. De teams waren door
het bestuur samengesteld . Hier moest helaas nog in geschoven worden door
afzeggingen. Er waren 5 teams die elk hun eigen naam moesten bedenken. Toen
werd begonnen met de zeskamp. De onderdelen waren: zaklopen , voetbalspel.
skilopen, een tafeltennisballetje op een lepel in de mond naar de overkant brengen,
een voetbal tussen 2 personen in naar de overkant brengen, en bekertjes water op een
dienblad naar de overkant in een emmer gooien. Er werd door de teams onderling
goed gestreden. Tussendoor kon men ranja, koffie en thee drinken en kregen de
kinderen snoep.
Het winnende team kreeg een medaille.
ts Avonds om 20.00 begon het barbecuefeest. Hiervoor hadden zich zo’n 70
personen aangemeld. Na het openingswoord door Alie Zuring kon het beginnen.
Barbecue, karaoke en in de loop van de avond was er een dia voorstelling over
zeskampen uit het verleden. Aard Zuring gaf hierbij tekst en uitleg en werd geholpen
door andere buurtgenoten. Op verzoek van de aanwezigen
werden er nog meer dia’s gehaald om ook deze te
kunnen zien. De dia voorstelling was heel mooi, vooral
voor die mensen, die hier zijn opgegroeid of al heel
lang wonen.
Het was een gezellige dag!
ledereen die zich heeft ingezet om deze dag mogelijk te
maken word hiervoor hartelijk bedankt!
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Telefoon Nummers
(Bestuur)

Alie Zuring
Janny Koopman
Roelie van Es
Jurjen Popken
Wout Boers
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Eursing 14
Oranjekanaal NZ 22
Eursing 36
Eursing 40
Eursing 44

526305
525945
526086
525207
540227
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