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Van de Redactie

Activiteiten Kalender

Van de redactie:

5e jaargang nummer 3

Op de overgang van de zomer naar de herfst komt hier de buurtkrant weer in de bus
vallen. Zoals gebruikelijk met een aantal verslagen van activiteiten die geweest zijn
en met een vooruitblik op wat komt. Niet alles was even druk bezocht, maar er was
toch weer voor elk wat wils. Uit de diverse stukjes blijkt dat er op heel korte termijn
weer gekaart en gesjoeld gaat worden. Wie mee wil doen kan zich nu nog opgeven.
Bij de veranderingen in de buurt valt op dat er weer twee kinderen geboren zijn en
dat er nieuwe buurtgenoten bij zijn. De fam Bruulsema schreef een stukje met de pen
en Gerda uit Omorika vulde de rubriek "De werkzaamheden van".
Met 11 november in `t verschiet bevat de jeugdpagina extra werk voor de kinderen.
Verder blijkt dat het weinig uitmaakt of het bestuur de grootste of de langste
zonnebloem laat kweken; Niemeijer staat al meerdere jaren achter elkaar bovenaan.
Veel leesplezier gewenst van:
:

Riëtte Blom
Han Sytsma
Roelof Dolsma

25 oktober
aanvang 14:00

Kindermiddag kinderen basisschool (zie verderop in het
blad)

11 november
aanvang 17:00

Pompoenen wedstrijd (zie verderop in het blad)

16 november
aanvang 19:30

Najaarsvergadering buurtvereniging bij Fam. Oosting te
Klatering (Kilbert) Na afloop zal de heer Speelman dia’s
vertonen van de natuur in Drenthe.

20 januari 2001

Nieuwjaarsvisite in het Halerhoes

Van de laatste 4 activiteiten krijgt u nog apart bericht. Maar u kunt ze alvast in de
agenda zetten.

Resultaten 24e Buurtvolleybal
toernooi
Onze buurt was dit jaar weer vertegenwoordigd op het buurtvolleybal toernooi.
Een verslag van training tot wedstrijd.
April 2000:
Het 24e buurtvolleybal toernooi staat weer op stapel. Er komt een oproep in de krant
zodat de deelnemers zich kunnen aanmelden. Het resultaat: twee teams van jongens
en meisjes die wel eens willen laten zien wat ze kunnen.
Mei 2000:
Trainen! Elke week weer. De mini’s werden ‘s middags o.l.v. Joke Wildeboer
getraind en ‘s avonds kwam de jeugd van 13 tot 16 jaar trainen o.l.v. Sjoerd
Ribberink. Roelof Dolsma moest het vanwege rugklachten nog wat kalm aan doen.
Hij heeft tijdens het toernooi als coach / scheidsrechter zijn bijdrage geleverd.
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Op 30 mei heb ik de witte T-shirts met logo van foto Britstra klaargelegd voor de
spelers en speelsters. We kunnen beginnen.
Juni 2000:
Het toernooi gaat van start en dat is altijd weer spannend.
Vooral voor sommige mini’s die alles voor de eerste keer
meemaken. Een knappe prestatie voor Joke Wildeboer die
hun eerst de spelregels moest aanleren en daarna ook wat ‘bal gevoel’.
Gelukkig waren er ook ervaren mini’s bij en Klara Beugels heeft Joke
nog wat goede tips meegegeven.
Ook Sjoerd en zijn team zijn helemaal ervoor gegaan. Vooral de laatste
avond kwam het er op aan. Jammer genoeg waren de (meeste)
tegenstanders wat sterker dan onze teams.
Het resultaat:
De cijfers vinden we niet zo belangrijk meer, we hebben een heel leuk toernooi
gehad, mede dankzij de toeschouwers langs de lijn. We hebben een paar weken
gezellig getraind, de jeugd soms wat langer als de trainer dat wilde ...
Lucas, Jeroen, Erik, Bettine, Johanna, Wemmie, Marcel, Simon, Bertjan, Marloes,
Albert, Henk-Jan, allemaal heel hartelijk bedankt voor jullie grote inzet!!
September 2000:
Het laatste T-shirt werd gisteren teruggebracht (zou dat niet direct na het toernooi
gebeuren???) dus ik kan de boel opbergen tot volgend jaar. Eens kijken hoeveel
buurtgenoten zich dan opgeven en welke teams we kunnen neerzetten.
Dat wordt in ieder geval een lustrum-toernooi met wat extra’s omdat het dan de 25e
keer is.
We zullen het wel zien. De oproep komt zoals gewoonlijk weer in de voorjaarskrant,
graag tot de volgende keer.
Alie Zuring

Klootschieten

Wegens gebrek aan deelname is er afgelopen jaar geen klootschieten geweest.
Hierdoor zijn er ook geen resultaten te melden.
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Veranderingen
Er zijn alweer heel wat verandering in onze buurt. Er zijn 2 kinderen geboren.
Geboren
Manon Elina Hunse

Dochter van Karin en Harrie Hunse

Henk-Jan

Zoon van Wout Boer en Anneke Pomp.

We weten onze nieuwe (jonge)n buurtgenootjes van harte welkom.
Komen wonen:

Fam. Popken op Eursing 40.
Fam. Zandbergen op Eursing 35.

Beide families van harte welkom

Buurtfietstocht

Er was eens een buurtvereniging die een fietstocht organiseerde voor al haar leden ...
Nee dit is geen sprookje, het is echt gebeurt!!! Op een prachtige zaterdagmiddag
hebben we een fietstocht gehouden die ons langs de mooiste plekjes van
onze gemeente heeft geleid.
Ik zal maar zeggen dat we niet zo’n grote groep hadden
als vorig jaar, maar het was er niet minder gezellig om!
We hadden twee pauzes onderweg om ook de kleine
deelnemers wat rust te gunnen en een lekker afsluiting bij
“de Oase” voor het op peil brengen van ons energie
niveau. Voor mij was een heerlijke ontspannen
middag. Ik doe volgend jaar weer mee!!!
Een van de deelneemsters.
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De Pen

Klaverjassen

Hallo Buurtgenoten,
Wij zijn Albert en Klaske Bruulsema (Weima). Albert is hier
geboren en wel op Eursinge B36 , wat nu Eursing 11 is.
Klaske is geboren in Tjerkwerd, Friesland. Wij hebben
ongeveer 24 jaar gewoond aan de Beilerweg op no 32,
richting Hooghalen, en nu al weer bijna 19 jaar Eursing
34.
Albert is van huis uit boer en Klaske werd boerin toen wij trouwden, en dat zijn wij
altijd gebleven.
Wij hebben zes kinderen: Willem woont in Hooghalen en werkt bij Bakker Elektro.
Annie werkt bij Lucas Klamer, groothandel voor de horeca. Hilco woont in
Dwingeloo en werkt bij de Rabo in Beilen. Willemien woont ook in Groningen en
werkt aan de universiteit aldaar. Dan hebben wij Bert, hij woont in Ten Post en werkt
bij Ehrbecker ook in Groningen. De jongste is Piet en woont in Almere en werkt in
Hilversum bij de reclame. Dit is ons kroost, en dan zijn er nog 7 kleinkinderen. Wij
zijn nu nog een beetje hobby boer. En verder als hobby hebben wij zingen, sjoelen,
uitgaan met de caravan en ook uitgaan met het koor.
Dit is in het kort iets van de fam. Bruulsema en wij geven de pen door aan de fam.
Kerssies.

Sjoelen

Op 11 oktober start het buurt sjoelen. We rekenen erop dat de deelnemer van vorig
jaar ook weer meedoen. Wilt u ook meedoen en heeft nog niet eerder gesjoeld, neem
dan even contact op met Lugien Boer: tel 522332
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Ieder jaar wordt er in de buurt geklaverjast Dit gebeurt om beurten bij de mensen zelf
thuis. Dit jaar begint de buurt competitie op 3 oktober. Sjoerd Ribberink rekent erop
dat alle mensen die afgelopen seizoen deelnamen ook dit jaar weer meedoen.
Nieuwe deelnemers kunnen zich bij hem aanmelden: telefoon 525997.
Graag zo spoedig mogelijk want Sjoerd wil de indeling a.s. vrijdag 29 september
klaar maken.

Uitslag zadenactie langste Zonnebloem

Het ging dit jaar om de langste zonnebloem, ze zijn gemeten op 23
en 24 augustus. Eerste prijs een Drentse krentenwegge.
Plaats
Naam
Lengte steel
1
F
Niemeijer
3,20
2
P. Veldman
3,02
3
A. Bruulsema
2,85
4
R. Berg v/d
2,82
5
J. Beugels
2,78
6
J. Wildeboer
2,74
7
J. Britstra
2,56
8
S.J. Ribberink
2,55
9
H. Turkstra
2,52
10
R. Dolsma
2,43
11
A. Zuring
2,40
12
H. Koopman
2,31
13
M. v/d Velden
2,27
14
P
Hunse
2,25
15
P. Uneken
2,24
16
G&L Ypma / Kalsbeek
2,12
17
M. Martens
2,02
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Huifkarrentocht 17 juni
2000

Kindermiddag

Verzamelen bij Riëtte Blom, hup in de auto met de kleinste jeugd op weg naar de
huifkarrentocht.
Hennie reed voorop, nee Hennie, dit jaar niet naar Dwingeloo, maar naar Spier
hadden we gezegd.
Daar aangekomen zaten de mensters Janna Pomp en Suzanne Oosterloo al op ons te
wachten.
We kunnen met zijn allen in één grote kar wat wel gezellig is. De paarden voor de
kar, route mee en lopen maar naar de bossen van Spier.
Onderweg moesten de grote jongens even laten zien dat ze ook lopend de kar wel
konden bijhouden.
Bij een mooi ven even stoppen om wat te drinken en daarna weer verder. Alle
kinderen moesten omstebeurt voorop de bok om te helpen. Janna en Suzanne
bedankt dat we weer veilig thuis kwamen.
De kinderen hebben weer genoten van de gezellige rit door het bos.

In de herfstvakantie, op 25 oktober 2000 organiseert de buurtvereniging een
gezellige kindermiddag voor de kinderen in de leeftijd van de basis school.
De middag begint om ca 14:00 uur en het is verstandig niet de mooiste kleren aan te
trekken, want je kunt wel eens vies worden.
Indien uw kinderen hieraan willen deelnemen, dan kunnen ze zich opgeven bij Janny
Koopman, telefoon 525945

Pompoenen wedstrijd

Net zoals verleden jaar organiseert de buurtvereniging weer een Pompoenen
wedstrijd op 11 november om 17:00 uur.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf een pompoen uithollen en hem ombouwen
tot een lampion.
Voor alle zekerheid de “eisen” voor een wedstrijd pompoen:

Gr Janny Koopman.
- De pompoen moet draagbaar zijn
- Er moet een kaarsje (waxine lichtje) in kunnen branden.
- De hand van moeder of vader mag niet opvallen.
Wat tips:
Teken eerst de vorm van je lampion met een stift op de
pompoen, je ziet dan al een beetje of je ruimte genoeg hebt.
Als je gaten in een lampion maakt kun je hiervoor het blad van een oude ijzerzaag
gebruiken. Breek het blad doormidden en maak een handvat van plastic tuinslang.
Hiermee voorkom je dat je jezelf in de handen snijdt.
In plaats van gaten kun je ook de buitenwand van de pompoen er af snijden.
Hierdoor krijg je een grappig kleur effect in het stukje zonder schil.
Wil je meedoen?
Geef je dan gauw op bij Alie Zuring: telefoon 526305
Buurtvereniging Halerbrug
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RACKETAKTIE
BADMINTONKLUB BEILEN

De werkzaamheden van

Hallo allemaal,
Wij, van de Badmintonklub Beilen, zijn op zoek naar nieuwe leden. Mensen die het
leuk vinden om te gaan badmintonnen. Wat de meeste mensen kennen als een
“campingsport”, is een echte sport waar het aankomt op snelheid en techniek,
individueel of in teamverband. Lijkt het je leuk om eens te komen kijken, dan kan
dit. Op woensdag avond, vanaf september, ben je van harte welkom in de
Drenthehal hier in Beilen. Voor de jongeren tot 12 jaar begint de avond om 19:00
uur, vanaf 13 jaar begint om 20:00 uur, vanaf 20:30 uur is iedereen welkom vanaf
18 jaar. Vergeet natuurlijk je sportkleding niet.
Ook starten we het nieuwe seizoen (2000/2001) met een

racketaktie
Wordt je een seizoen lid, krijg je een racket
(winkelwaarde fl. 80,--) van de klub kado.
Deze aktie is geldig in september en oktober 2000
Wil je meer informatie, vul dan de onderstaande bon in en lever deze in bij de trainer
op woensdagavond, of stuur dit formulier op naar Jaap Kramer, de Perk 20, 9411
PX Beilen.
Je krijgt dan per post een informatieboekje
================================= ===================== =====
Ja, ik wil graag meer informatie over de badmintonklub Beilen. Stuur mij
vrijblijvend het informatieboekje:
Mijn naam is:

M/V

Adres:

Beste lezers van de Buurtkrant,
Voor de mensen die mij niet kennen in de buurt, zal ik mij even voorstellen. Mijn
naam is Gerda Krosman, geboren en getogen in het plaatsje Heino. Ik kom uit een
arbeiders gezin van 5 kinderen waarvan ik de jongste ben en wel 44 jaar. `k Ben
moeder van 2 dochters in de leeftijd van 25 en 24 jaar jong. M`n oudste dochter
woont samen met L‚on Feijen in Dalfsen en mijn jongste dochter woont bij Bram en
mij.
Voor 6,5 jaar terug heb ik Bram leren kennen. Daar wij toen in Dalfsen woonden,
was dat altijd veel gereis voor Bram. Wij hebben dan ook in 1997 besloten om te
gaan samenwonen, met alle gevolgen van dien.
Het heeft namelijk mijn baan gekost, wat in principe niet de bedoeling was.
Uiteraard heb ik geprobeerd om hier weer een baan te krijgen, maar het is
tegenwoordig allemaal oproepkracht of een paar uurtjes, maar dit terzijde.
Aangezien Bram een tuincentrum heeft met een erg breed assortiment aan
producten, word je er ook automatisch mee geconfronteerd en er in principe altijd
werk is in allerlei vormen, zoals het schoonmaken, prijzen, op de plek maken,
klanten helpen, telefoon aannemen, bestellingen etc.
Kortom gezegd hoef ik mij niet te vervelen en dat doe ik
dan ook niet!
Bram heeft dan wel 2 man vast personeel, maar dat is
wel erg weinig voor zo`n groot gebouw met zoveel
levend materiaal. Alles vergt z`n verzorging, dus proberen
wij met z`n allen hem wat te ontlasten, hoewel dat erg
moeilijk is in zo`n vak als dit.
`k Vind eerlijk gezegd dat ik eerst wel weer genoeg heb geschreven anders is straks
de buurtkrant nog te klein.

Postkode en woonplaats:
Leeftijd:

Groetjes van Gerda, Bram en Nancy
oei.
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Te koop
Barbeque op 4 september
2000
Skoda Favoriet km stand ca 79.000. Kenteken NN-RX-64
Vraagprijs f 5500,- bij fam. R. Dolsma tel. 523892.
Zaterdag 4 september werd de buurtbarbeque weer gehouden in de schuur bij de fam.
Dolsma. De hele morgen en een deel van de middag waren de dames en heren van
het bestuur actief geweest om alles er weer leuk uit telaten zien. De heren , versterkt
met Rieks van Eursing 3 en ondergetekende hebben de schuur ingericht terwijl de
dames veel werk verzet hebben om de verschillende salades en andere lekkernijen
klaar te maken.
Het vlees van slager v/d Meulen werd door Henk Koopman en Johan Blom op de
barbeque en in de grote pan in sneltreinvaart gaar gemaakt waarna iedereen er lekker
van kon smullen.
Samen met het tapbier, of andere drankjes van Benning uit Beilen was het een
geslaagde avond die weer door ca 70 buurtgenoten ( inclusief 15 kinderen) bezocht
werd.
Mooi dat alle nieuw ingekomen buren ook van de partij waren om op ongedwongen
manier kennis te maken met "al dat volk" van de Halerbrug.
Waarschijnlijk moet volgend jaar wel naar een andere ruimte uitgekeken worden,
maar de barbeque van de buurt moet
blijv
en.
Roelof Dolsma

Fietsendrager voor achter op (trekhaak) auto. Robuust opklapbaar model met
verlichtingsbalk. Geschikt voor 2 fietsen.
Vraagprijs f 75,- bij fan H. Sytsma tel 523123

Besluit u auto en fietsdrager beide te kopen, dan is de “setprijs” slecht f 5550,-

Telefoon Nummers
(Bestuur)

Alie Zuring
Janny Koopman
Riëtte Blom
Piet Veldman
Pieter Uneken

Buurtvereniging Halerbrug

526305
525945
542312
523601
526423
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