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Van de Redactie

Activiteiten Kalender

Van de redactie:

6e jaargang nummer 3

Met het nieuwe herfst en winterseizoen voor de deur komt het laatste krantje van de
zesde jaargang hierbij in de bus. Ook deze keer blijven de veranderingen in de buurt
onze aandacht vragen. Blijdschap bij buurtgenoten waar gezonde kinderen geboren
zijn , maar ook droefheid in de gevallen dat het misging bij geboorte en werk op een
camping. De voorzitster van de buurtvereniging pleit in een kort stukje voor
Naoberschap op momenten van moeite en verdriet.
Van verschillende activiteiten hebben we ook weer verslagen in deze krant. De
redactie heeft zelf wat geschreven over het kortere Eursing en de werkzaamheden
aan het spoor.
De familie van den Berg heeft “De Pen” ter hand genomen en o.a. geschreven dat ze
zelf van de treinenloop helemaal geen last hebben.
Verder blijkt dat buurtgenoten die graag sjoelen , klaverjassen of anders actief zijn,
zich nu op kunnen geven om komend seizoen met de buurtgroepen mee te doen.
Omdat we wat eerder uitkomen dan vorig jaar hebben we nog geen bijdrage voor “de
werkzaamheden van”en “de Halerbrug van vroeger”. Deze komen volgende keer
weer aan bod.
Veel plezier gewenst bij het lezen van dit krantje en doe uw voordeel met de
activiteiten kalender.
Veel leesplezier gewenst van:
Riëtte Blom
Han Sytsma
Roelof Dolsma
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27 september

Creatieve avond: 3D knippen

25 oktober

Herfstvakantie: Gezellige middag voor lagere school jeugd

oktober

Herfstvakantie: Bowlen voor Middelbare schooljeugd

2 oktober

Creatieve avond: 3D knippen

2 november

Bowlen voor volwassenen, Hertenkamp Assen

10 november
aanvang 17:00

Pompoenen wedstrijd (zie verderop in het blad)

14 november
aanvang 19:30

Najaarsvergadering buurtvereniging

november

Creatieve avond: vogelvoeder klomp maken

21 november
12:45 uur

Tinkerbells Elfenstreken, Schouwburg Ogterop om 14.00
uur De kaarten zijn binnen, betalen op de dag zelf,
verzamelen bij Alie Zuring om 12:45 uur

14 december

Kerststukjes maken

2 februari 2002

Nieuwjaarsvisite in het Halerhoes

Zo te zien een behoorlijk volle kalender dit keer.
Van een aantal activiteiten krijgt u nog apart
bericht.
Maar u kunt er alvast rekening mee houden.

Halerbrug
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Ik vind het jammer dat we niet meer teams hadden, dan de dames en wij.

Resultaten 25e Buurtvolleybal
toernooi

Albert Zuring
Namens het bestuur;
Alle vrijwilligers die hebben geholpen als trainster, fluiter, teller of supporter en
natuurlijk de spelers:
BEDANKT VOOR JULLIE INZET!!!!!!!!!!!!!1

Onze buurt
was dit jaar weer vertegenwoordigd op het buurtvolleybal
toernooi. Een verslag en een voorblik op 2002
25 JAAR BUURTVOLLEYBAL stond er voorop de boekjes
met de speelschema’s.
Een lustrum dus !
Het is altijd een hele klus om alles rond zo’n toernooi in
goede banen te leiden. Dat begint al bij het benaderen
van mogelijke spelers en speelsters. Na veel vijven en
zessen kwamen we uiteindelijk met de volgende teams
voor de dag:
MINI’S : Tim Beugels, Ingrid Gils, Rik en Julia Hunse, Simon
Wildeboer, Albert en David Zuring.
DAMES : Wemmie Beugels, Anneke Dunning, Alie Hepping, Karin Hunse, Miriam
Kleinheerenbrink, Gea Ribberink, Carla Bos, Joke Wildeboer, Karina Zandbergen ,
Alie Zuring
Tellers en fluiters: Johanna Beugels, Sjoerd Ribberink, Roelof Dolsma .
Vergeef het mij als ik een naam vergeten ben, maar het was dit jaar echt een
heksentoer om alles rond te krijgen; door omstandigheden vielen er op het laatste
moment deelnemers af. Diegenen die op het laatst aan onze teams zijn toegevoegd:
heel hartelijk dank voor jullie inzet.
Het toernooi verliep goed. We hebben hier en daar een wedstrijd gewonnen en
verloren. Het was gezellig onderling, en dat vinden we belangrijk.
Een deelneemster.
Verslag van een jonge deelnemer
Het was erg leuk met de volleybal.
Het is jammer dat we niet 1,2,of 3 zijn geworden.
We hebben sommige wedstrijden gewonnen.
We hebben ook leuk gespeeld in de tussentijd.
Het was beter weer dan vorig jaar.
Bijna iedereen vond het geen goede ballen.
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Volgend jaar;
We hopen op nog meer deelnemers, dus meer mogelijkheden wat teamindeling
betreft.
Het is de bedoeling om vroeg in het seizoen te starten met “spelers werven”.
Hoe meer zielen hoeveel te meer vreugd zullen we maar zeggen.
Bovendien heeft elk team een ander team nodig om te trainen.
Misschien bestaat de mogelijkheid om samen met Klatering te trainen.
Voor beide buurten een oplossing misschien?!
Hierover meer in de volgende buurtkrant.
Alie Zuring

Naoberschap

Als je iemand tegenkomt zeg je vaak : Hallo, hoe gaat het ?
Het antwoord is in de meeste gevallen: Goed, en met jou ?
We weten dat zo’n antwoord eigenlijk niet zoveel voorstelt. Je zegt het immers ook
vaak wanneer het eigenlijk NIET goed met je gaat. Het bestuur van de
buurtvereniging wil graag de namen noemen van een aantal buren die korte of
langere tijd ziek zijn (geweest). Sommigen zijn herstellende, andere leven nog in
onzekerheid. In beide gevallen verdient het de aandacht van de buren.
Alie Hepping
Geert en Betsy Huisman
Ineke Smit
mw. Veldman

Halerbrug
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Oranjekanaal NZ 20
Oranjekanaal NZ 10
Beilerweg 9
Eursing 5A
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mw. Schoevers

Eursing 5E

Verslag Crea avonden

We wensen iedereen sterkte !
Een succes.

Veranderingen
Onze buurtvereniging is uitgebreid met de volgende personen:
Geboren: Wiljanne Boers, dochtertje van Wout Boers en Anneke Pomp, Eursing 44
Dorien Kerssies, dochtertje van Gert en Esther, Eursing 39
Renate Popken, dochtertje van Jurien en Harma, Eursing 40
Nieuw: Bram Brandsema jr. en Carla Bos, Eursing 12
Gert Heling en Bernarda, Eursing 17
De beide nieuwe families zijn ook lid geworden van de buurtverening.
Verhuisd: mw. Kalsbeek van Eursing 17 naar het Stroomdal
In de vorige buurtkrant werd per abuis de echtgenoot van Petra Zantinge de naam
Adam gegeven. De juiste naam is Aard Zantinge.
In de vorige buurtkrant hebben we de families Beugels en Braam op de verkeerde
weg laten wonen. Beilerweg moet Eursing zijn.
“Noem mijn naam en ik besta . . . “

Twee avonden met voldoende deelneemsters en enthousiaste begeleiding bij het
maken van een “ bloementas” met looddecoratie erop. Alle begin is moeilijk maar
uiteindelijk ging iedereen met een leuke buitendecoratie weer naar huis. De
organiserende ploeg was ook erg tevreden. Daardoor komen we allemaal in de
stemming voor de volgende crea-avonden in oktober en november van dit jaar. Z i e
ook de activiteiten kalender!

Klaverjassen

Ieder jaar wordt er in de buurt geklaverjast Dit gebeurt om beurten bij de mensen zelf
thuis. Dit jaar begint de buurt competitie op 2 oktober. Sjoerd Ribberink rekent erop
dat alle mensen die afgelopen seizoen deelnamen ook dit jaar weer meedoen.
Dit jaar moet Aard Zuring de beker verdedigen
.
Nieuwe deelnemers kunnen zich bij hem aanmelden: telefoon 525997.
Graag zo spoedig mogelijk want Sjoerd wil de indeling a.s. vrijdag 28 september
klaar maken.

Van de familie Wolters, Eursing 7d ontvingen wij een
verdrietig bericht. Hun zoontje Bjorn werd op 3 augustus
levenloos geboren. Zo’n verlies moet onvoorstelbaar groot
zijn. Er zijn gewoon geen woorden voor. Wij wensen Karel
en Lisette alle kracht en sterkte om hun verlies te kunnen
dragen.
Op 4 september is ook de heer R. Doorten, Eursing 5G, op 68
jarige leeftijd overleden als gevolg van een noodlottig ongeval. Wij
wensen mevrouw Doorten en de kinderen veel sterkte toe.
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Uitslag zadenactie zwaarste pompoen

Het ging dit jaar om de zwaarste pompoen, ze zijn begin spetember gewogen door
Piet Veldman en Pieter Uneken
Plaats
1
2
3
4
5
6
7

R.
J.
L.
A.
B.
G.
J.

Naam
Dolsma
Popken
Beugels
Zuring
Wildeboer
Ypma
Britstra

Gewicht kg
7,8
7,6
6
5,8
5,6
5,4
4

zoals in de tuin bezig zijn. Ik werk bij het CBR in Assen.
Sinds kort ben ik gestopt na 25 jaar bij de vrijwillige brandweer van Beilen. Ik heb
nu nog maar één hobby het africhten van honden tot politiehond. De vereniging heb
ik nog geholpen met oprichten 27 jaar geleden. Wij trainen nu op het AZC in
Hooghalen. Zelf hebben wij twee Duitse Herders.
Verder gaan wij nog graag op vakantie.
Wij hopen hier nog lang te wonen.
Dit was het dan, het beste maar weer.
De redactie geeft de pen door aan de fam. Popken.

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

De Pen
Hallo buurtgenoten,

Kindermiddag

De pen is ons doorgegeven, door de redactie.
Wij willen ons eerst even vorstellen, wij zijn Dia en Rob
van den Berg en wonen Eursing 24.
Wij wonen hier met z’n tweeën, de kinderen zijn de
deur al uit.
Onze zoon woont met zijn vriendin in Brabant en onze dochter met haar man en twee
kinderen op 2 km afstand in Beilen.
Wij wonen 28 jaar in Beilen, via de Lijsterlaan en Speenkruid zijn wij in Eursing
terechtgekomen.
Het wonen bevalt ons hier uitstekend, in het begin vroeg men ons of wij veel last van
de trein hadden. Je went er snel aan, want of een trein wel of niet rijdt merk je niets
van.
Dia werkt al meer dan 25 jaar bij de Thuiszorg, wat zij nog met veel plezier doet, net
7
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In de herfstvakantie, op 25 oktober 2001 organiseert de buurtvereniging een
gezellige kindermiddag voor de kinderen in de leeftijd van de basis school.
Het is verstandig niet de mooiste kleren aan te trekken, want je kunt wel eens vies
worden.
Nadere informatie komt nog, maar je kunt je alvast opgeven bij:
Janny Koopman, telefoon 525945
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Bowlen voor scholieren

Paaseieren zoeken

Ze vroegen mij een stukje te schrijven over het paaseieren zoeken voor de
kinderen.
Ik moest wel even diep graven in m’n geheugen en zo ging ik terug naar 14 april
om 13.30
Toen we kwamen bij het bosje van Zuring hadden de twee paashazen ( Piet en Pieter)
de eieren al verstopt.
Het bosje was verdeeld in twee stukken, één voor de grote en één voor de kleine
kinderen. Ruim 20 kinderen wilden hun best doen met het zoeken.
Voor de kleinsten is het heel erg spannend. De eieren lagen goed verstopt, ze lopen er
zo aan voorbij, zo moeilijk is het zoeken.
Toen alle eieren waren opgezocht ( dat hopen we tenminste), kon ieder kind laten
zien hoeveel hij/zij er had gevonden. Er waren nog wat eieren achter gehouden, zodat
iemand die er niet zo veel had gevonden toch ook nog wat eitjes kreeg.
Maar wat zagen we daar aankomen, een moeder met nog twee kinderen.
“Hé, zijn jullie al begonnen? Het begon toch om twee uur!” Nee, dus om half twee.
Toch waren er voor deze twee teleurgestelde kinderden nog wat eieren.
Hierdoor konden alle kinderen met een bruine chocolade mond weer naar huis.

Ook in de herfstvakantie zal er voor
de jongeren in de leeftijd van de
middelbare school een bowling
(middag) worden gehouden.
De opgave is voor eind september.
De jeugd mag eerst zelf overleggen
om een geschikte middag te vinden.
Geef je massaal op er zijn namelijk
minimaal 5 deelnemers nodig.
Dit kan natuurlijk bij:
Janny Koopman, telefoon 525945

Pompoenen wedstrijd
Janny Koopman
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:
- De pompoen moet draagbaar zijn
- Er moet een kaarsje (waxine lichtje) in kunnen
branden.
- De hand van moeder of vader mag niet opvallen.

“Eursing” een (te) korte buurt ??
Misschien is het iedereen nog niet opgevallen maar sinds kort staan er aan de
weg van en naar Beilen witte borden met daarop de tekst “Eursing” en eronder
gemeente Midden Drenthe.
Voor de een aantal buurtgenoten een overbodige aanduiding maar van sommige
passanten hoor je ook wel van : Hé ik dacht dat Eursing bij Westerbork of Ruinen
lag, maar hier had ik het niet verwacht. Het witte bord geeft aan dat het nog geen
bebouwde kom is, maar op termijn kan de gemeente best nog eens wat ( verkeers)

Wil je meedoen?
Geef je dan gauw op bij Alie Zuring: telefoon 526305
De mooiste pompoen verdient een prijsje!
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maatregelen voor ons in petto hebben. Als de naam dan al wat meer ingeburgerd is
gaat dat alleen maar gemakkelijker.
Alleen: Eursing, zoals het nu bebord is, is veel kleiner dan wat er volgens de
postadressen ook onder valt.
Bij het verlaten van Beilen heeft de Gemeente het bord Eursing laten samenvallen
met het bord “einde dorp Beilen”. Een behoorlijk stuk van de ventweg, van de Fam.
Blom tot aan Mw. Everts op Eursing 1, hoort ook nog bij de buurt. Aan de
noordkant, komende vanaf Hooghalen, staat het naambord ter hoogte van de familie
Boerhof. Ook hier snijdt men zeker 200m van Eursing af omdat het volgens tante
Post al bij het kanaal begint, en ook de fam. Oosterloo in het Café en de fam.
Pomp/Boers ertegenover, al in Eursing wonen.
Om kort te gaan: Eursing en haar bewoners voelen zich flink “Tekortgedaan”.
De streek is zeker een halve kilometer langer dan de borden willen doen geloven.

Werkzaamheden aan het spoor
De hele zomer al wordt er druk gewerkt aan de oostelijke baan van het spoor.
Vooral `s nachts en in de weekenden, als er minder treinen rijden dan normaal
wordt er flink aangepakt.
In het begin waren het vooral de overwegen en de spoorbrug over het oranjekanaal
die aangepakt werden. Later de volledige vervanging van de bestaande rails en
houten bielzen. Bij NS gaat men ervan uit dat door de veranderingen het spoor
minder lawaaioverlast zal geven en veiliger wordt. Bij het oranjekanaal is de overweg
aan de zuidzijde gesloten en heeft men de bestaande brug vervangen door twee delen,
waarbij de rails niet meer op de bielzen zijn vastgeschroefd maar als het ware in een
metalen goot met een rubberen opvulling gegoten zitten. Daardoor moeten de treinen
die erover gaan minder herrie maken.
Ook bij de rails die vervangen zijn heeft men een nieuwe bevestiging gemaakt. De
houten bielzen zijn vervangen door exemplaren van beton. Verder zit er tussen de
verbinding van rails en dwarsligger een rubberen opvulling waardoor ook hier
minder geluidsoverlast moet ontstaan.
Op dit moment is men `s nachts o.a. bezig met het stabiliseren van de rail in een bed
van gebroken basaltstenen. Vooral bij het Oranjekanaal heeft men daarvoor ook nog
veel zand onder de rails weggegraven en vervangen door stenen. De treinen rijden dit
op halve snelheid nog even aan en zorgen ervoor dat alles flink aantrilt. Als NS
woord houdt moet alles in november klaar zijn en is de meeste overlast volgens hen
weer over. En dan maar hopen dat de lawaaioverlast ook werkelijk wat verminderd
is.

Een oprukkend Beilen hoeft daar niet steeds meer vanaf te snijden.
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Buurtbarbeque
Halerbrug
Dit jaar voor het eerst barbecue bij de familie
Mulder in de schuur. Dat zijn enthousiaste mensen die veel werk verzet hebben om
hun schuur feestklaar te maken. Samen met enkele bestuursleden en hun helpers
werd er gezorgd voor verlichting, muziek, versiering, eten en drinken, tafels en
stoelen, klaarzetten en opruimen. Alle vrijwilligers: HARTELIJK DANK
DAARVOOR !
En alle buren die zich hadden opgegeven ( 64 in
totaal) hebben er met elkaar een zeer geslaagde
avond van gemaakt. Ik heb van verschillende
kanten gehoord dat het gezellig is geweest, dat er
een goed sfeer hing en dat we volgend jaar maar
weer een barbecue moeten houden. Nou, laten we
dat dan maar doen . . .
Alie Zuring
Heeft nog iemand verkeerd bestek,
of bestek over?
Graag even Janny Koopman bellen!

Telefoon Nummers
(Bestuur)

Alie Zuring
Janny Koopman
Riëtte Blom
Piet Veldman
Pieter Uneken
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526305
525945
542312
523601
526423
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