De Brug

De Brug

Jaargang 9, nummer 4 - September 2004

Jaargang 9, nummer 4 - September 2004

Van de redactie:
9e jaargang nummer 4

Het is al weer herfst, het
weer wordt minder, dus
het is weer tijd voor de
laatste buurtkrant van deze
jaargang.
Zoals op de volgende
pagina te zien is, zijn er
weer volop activiteiten
voor het winterseizoen,
dus ga er maar even lekker
voor zitten om het blad
verder te lezen.
Veel leesplezier van de
redactie.

Activiteiten Kalender

Bestuur buurtvereniging:
Alie Zuring
voorzitter
Greetje Haaijer penningmeester
Wout Boers
secretaris
Roelie van Es
lid
Jurrien Popken lid

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
Harma Popken
Alie Zuring

Alie Zuring
Han Sytsma
Harma Popken

526305
562179
540227
526086
525207

Lay-out
Typewerk
Typewerk

Contactpersonen:
Klaverjassen
Sjoerd Ribberink
Sjoelen
Luchie Boer
Buurtkrant
Harma Popken
Crea-avonden
Betsy Huisman
Esther Kerssies

525207
526305

22 september

Ik en mijn piano (leeftijd 2+, kosten EU 5,-)

2 oktober

Grote bingo-avond met veel prijzen

14 oktober

Crea-avond

20 oktober

Musical Alice in Wonderland (leeftijd 8+, kosten EU 12,-)

10 november

Ledenvergadering

19 november

Spellen-avond (klaverjassen, jokeren, rummikub)

16 december

Crea-avond

22 januari 2005

Nieuwjaarsvisite

13 april 2005

Het verdwenen verhaal (leeftijd 12+, kosten EU 5,-)

Voorjaar 2005

Buurtreisje

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

525997
522332
525207
523125
523806

Iets te koop of te ruilen ? Dat kan in de
buurtkrant. Neem contact op met Harma
Popken.

Een oud nummer nalezen met de computer, dat kan. Surf naar:
http://halerbrug.pi8cdr.homelinux.org
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Noaberschap

De Pen

Jenny Beugels is geopereerd aan haar duim. Als dit succesvol geneest zal ook de
andere hand onder het mes gaan. We hopen dat hierdoor het gebruik van beide
handen zal verbeteren.
Willem van Es is weer met hartritmestoornissen in het WZA behandeld. Dit was niet
de eerste keer en zoals het nu lijkt zullen de ritmestoornissen voorlopig niet
verdwijnen.
Rik Hunse heeft tijdens een gezellig partijtje voetbal vermoedelijk zijn kruisbanden
beschadigd. Een aantal weken met krukken lopen moet de klachten verhelpen.
Geert en Betsy Huisman hebben andere zorgen. Hun zoon Henry is uitgezonden naar
Irak. We weten allemaal dat de situatie daar verre van stabiel is. Het zal nog een hele
poos duren voordat hij met zijn collega’s terug is.

In eerste instantie willen we onze buren héél erg bedanken voor het doorgeven
van de pen ! Nu aan ons de beurt om ons voor te stellen.
*Marco Ribberink, 32 jaar, sinds mei werkzaam bij van der Anker transport in
Meppel (heette voorheen Wester Transport) als internationaal distributiechauffeur.
Hobby’s: klussen in en om huis en 4x4 terrein rijden.
*Petra Ribberink-Ziderveld, 25 jaar, al meer dan 4 jaar werkzaam bij Rodi Petfood in
Heino; 2 dagen op kantoor werkend als marketing management assistent en 3 dagen
als rayonmanager. Ik bezoek in die 3 dagen dierenspeciaalzaken in Noord-Nederland
en Noord-Holland. Hobby’s: muziek maken bij AMDG in Beilen, ik speel bugel.
Verder wandel ik erg graag (heb de 4-daagse in Nijmegen gelopen) en houd ik van
een goed boek.
Wij zijn in april 2003 hier komen wonen. We hebben er even over gedaan, maar
langzamerhand begint het hier naast een fijn plekje ook een erg mooi plekje te
worden. We doen veel zelf en dat vinden we dan ook erg leuk om te doen. Verder
hebben we nog een hond, Elsa die flink waaks kan zijn ondanks dat ze al 12 jaar oud
is!. Kortom, we wonen hier met erg veel plezier en hopen dat nog heel lang te
kunnen blijven doen.
We willen de pen graag doorgeven aan het nieuwste lid van de buurtvereniging, allen
hebben we geen idee wie dit is . . .

Allemaal veel sterkte gewenst.

De werkzaamheden van
Wubbo Haaijer

Groetjes van Marco en Petra
Mij is verteld om en stukje voor de buurtkant te schrijven. Bij deze!
De redactie geeft de pen door aan de familie Oosterloo.
Sinds november 2003 heb ik Auto Netto van de hand gedaan. Mijn dagelijkse
bezigheden zijn veel drukte met de crosscarriëre van mijn zoon Barend. Verder heb
ik een internetsite waar particulieren/bedrijven hun auto te koop kunnen aanbieden,
en ik er een bod op doe. Verder heb ik mijn oude hobby biljarten weer opgepakt en
afgelopen zomer een rijder geholpen die het Europees kampioenschap Enduro reed.
Met vriendelijke groet, Wubbo Haaijer.
De redactie geeft de pen door aan Margot Wolters.
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en ong. 90 koeien.
Verder hebben we nog een
Konijn, een vis en zo’n 14 katten.
Groetje, Julia Hunse
De redactie geeft de pen door aan Lisette Blom

Ook deze aflevering hebben we 2 jeugdpennen, de eerste is van Bert-Jan Beugels
en de tweede van Julia Hunse.

Crea-Avonden

Hallo allemaal,
Er stond in de vorige buurtkrant dat ik een stukje moest schrijven voor de jeugdpen.
Vooruit dan maar.
Eerst zal ik mij even voorstellen. Mijn naam is Bert-Jan Beugels, ik ben 14 jaar en
woon op Eursing 37a. Ik heb een zusje, Marloes van 13 jaar en een broertje, Tim van
10 jaar.
Een hobby van mij is prutsen met brommers (dus oude brommers opknappen zodat
ze weer rijden) en crossen op mijn Suzuki. Verder help ik mijn vader vaak met
werkzaamheden op het land, o.a. ploegen, messeneggen, cultiveren, hooi en stro
schudden en soms mag ik pakjes stro persen.
Als ik hier niet mee bezig ben, dan ben ik op school. Ik zit in de derde klas van de
AOC Terra in Assen.
Ik voetbal bij Hijkerboys en speel in B1.
De jeugdpen geef ik door aan Jeroen Kerssies.
Groeten van Bert-Jan Beugels.
Hallo allemaal,
Ik ben Julia Hunse en ik ben 11 jaar oud.
Ik heb een broer, Rik, van 12 jaar oud.
Mijn hobby’s zijn: met de katten spelen,
Lezen, en verder vind ik knutselen ook leuk.

We hebben ook het afgelopen jaar weer een aantal gezellige avonden met een
groep dames uit de buurt gehad. Waarbij een ieder tevreden naar huis ging.
Voor het nieuwe seizoen hebben we twee avonden gepland en een derde volgt
nog.
De eerste avond is op donderdag 14 oktober om 19.30 uur bij Esther Kerssies,
Eursing 39. We gaan dan een mand (ijzeren frame) voor aan de muur bekleden
waarna het gevuld wordt met herfstplantjes. We moeten deze frames bestellen en
hebben al 6 mandenframes besteld, dus geef je snel op want vol=vol. De kosten voor
deze avond zijn 20,- OPGAVE voor maandag 4 oktober.
Onze tweede avond hebben we op donderdag 16 december gepland. Aanvang 19.30
uur bij Esther Kerssies. We gaan dan een alternatieve kerstboom maken. De kosten
hiervoor zijn 10,- Je moet nog wel zelf groen meenemen en evt. verlichting (max.
20 lichtjes) of versiering (kleine figuurtjes9. En een tangetje of schaar voor snijden
van het groen.
Opgave voor de alternatieve kerstboom voor maandag 6 december.
OPGAVE voor beide avonden kan bij
Betsy Huisman tel. 523125 of
Esther Kerssies tel. 523806
Verder willen we in het voorjaar een welkomstbord maken, versierd met servetten.
Hierover volgt meer in een volgende buurtkrant.
We hopen weer op een gezellig seizoen.
Tot ziens,
Betsy en Esther.

Mijn vader heeft ong. 20.000 kippen,
Buurtvereniging Halerbrug
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Buurtnieuws ook per e-mail?

Veranderingen in de buurt
Albert en Klaske Bruulsema zijn alweer een tijdje terug naar Beilen verhuisd.

WWW.WWW.WWW.WWW.WWW.WWW.
We leven in het computertijdperk. Veel mensen hebben er één, er wordt
intensief gemaild.

Verslag Buitendorpen
Volleybal Toernooi

20 augustus was het weer zo ver: We mochten weer volleyballen tegen de
buitendorpen van de Gemeente Midden-Drenthe.
Het toernooi werd gehouden in Hotlhe, de winnaars van afgelopen jaar. Er werd
gestreden in 2 poules, waarbij we in de eerste 2 wedstrijden het geluk niet aan onze
zijde hadden en 2x verloren met 1 punt verschil.
Hierna ging het beter en wonnen we 2x, zodat we 3de werden in de poule en de
kruisfinales net misten.

Als bestuur zouden wij het waarderen als onze leden hun e-mailadres aan ons willen
doorgeven. We kunnen dan het rondbrengen van de briefjes met mededelingen en
uitnodigingen wat beperken, en geven jullie meteen de gelegenheid om direct, per email, te reageren op de post van het bestuur.
Mail nu naar azuring@tiscali.nl en je ontvangt voortaan de post van de
buurtvereniging op je scherm !
Diegenen die dat niet willen en diegenen die geen computer hebben ontvangen
natuurlijk hun briefjes op de manier zoals we dat gewend waren.

Ook wil ik vermelden dat door het uitvallen van het buitendorp
Klatering er een gelegenheidsteam is
samengesteld en er een speler, Han
Sytsma, werd afgestaan aan dit team.
Dit gelegenheidsteam zette een knappe
prestatie neer, door niet alleen de finale
te bereiken, maar zelfs als 2de te
eindigen.
Al met al was het een gezellige avond en
wil ik iedereen bedanken voor het
meespelen.
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Klaverjas en Sjoel Competitie

Verslag Buurtbarbecue

KLAVERJASSEN
Zoals ieder jaar heeft ook dit jaar Sjoerd Ribberink de leidsels weer in handen voor
het klaverjassen. Er is altijd plaats voor nieuwe leden die mee willen doen. Meld je
even aan bij Sjoerd (zie pagina 1) vóór 24 september. Er wordt gekaart bij de
deelnemers thuis volgens rooster. Eerste kaartavond is op dinsdag 5 oktober.
We wensen jullie allemaal een heel gezellig seizoen !
SJOELEN
Ook dit jaar gaat de sjoelclub weer van start in de kantine van de Zuring-schuur.
Luchie Boer (zie pagina 1) zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt. Nieuwe leden zijn
van harte welkom, meld je ven aan bij Luchie Boer, liefst vóór 24 september. Eerste
sjoelavond is woensdag 6 oktober.

Zaterdagavond was het weer zover, de jaarlijkse barbecue. Nu bij de familie
Tijhuis, het was even zoeken naar de ingang van de schuur, maar daar stonden
de tafels en stoelen al gezellig klaar.
Zo ook de tafels met hapjes en salades ook, mooi opgemaakt. Het vlees zat dit jaar in
handige bakjes met een deksel, prima !
Het werd al gauw erg gezellig, er waren zo’n 60 mensen, groot en klein. De kinderen
konden zich buiten prima vermaken toen ze klaar waren met eten.
De groten deden zich tegoed aan het lekkere vlees en een frisdrank of biertje. Ik heb
gehoord dat er om 3 uur nog enkele volhouders aan de bar hingen, een duidelijk
teken dat het gezellig is geweest.
Wat mij betreft volgend jaar weer ergens anders (zo kom je nog eens ergens), dat is
wel heel leuk.

We wensen jullie allemaal een heel gezellig seizoen !
Start klaverjassen: 1e dinsdag van oktober
Start sjoelen
: 1e woensdag van oktober
Opgeven voor het klaverjassen en sjoelen kan nog t/m 24 september bij Sjoerd
Ribberink en Luchie Boer (zie pagina 1).
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Uitslagen Lanijto 2004
Iedereen heeft tijdens de Lanijto zijn beste beentje voorgezet. Er zijn dan ook
weer een flink aantal prijzen verdeeld voor de optocht, straatversiering en de
bogen.
Hieronder een overzicht van de einduitslag:

3.

De Venne

Kolonisten van Catan

4.

Kruudmoes

Ruimtevaart

5.

Centrum Zuid

De Flinstones

6.

Gruttolaan

Gemiste Winter

7.

Vosseveld

Muziek

Optocht

Bogen

1.

Musselhorst

Typisch Hollands

2.

Alting

Voorlezen

3.

Beilervaart

Vikingschip

4.

Halerbrug

De boer en zijn toekomst

5.

Holthe

Vlinders in de tuin

6.

Café de Markt

Asterix en Obilix

7.

Zwartingerstukken

Terug in de tijd

8.

Brunsting

Aap, Noot, Mies

9.

De heer Bruggink

Pipokar

10.

BeatrixSchool

Eskimo’s

11 tm 20

Overige deelnemers

1.

De Hennekampen

2.

De Waterlanders

3.

Woltingshof

4.

Brunstingerstraat

5.

Dahliastraat

6.

De Zoppers

Straatversiering
1.

Woltingshof

Beilen aan zee

2.

Rozenlaan

Bob de Bouwer
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