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Van de redactie:
13

de

jaargang nummer 3

Daar is ie weer, ook in het najaar
kunnen
wij
jullie
weer
verblijden met de buurtkrant. In
deze krant veel meer over leuke
activiteiten.
De barbecue gemist dit jaar, lees
snel het verslag over deze
gezellige avond.
Ben je het vorige nummer kwijt,
kijk dan even op onze website.
Heb je iets voor de krant, dan
horen we dit graag. De volgende
buurtkrant zal in december
verschijnen.
De redactie wenst je veel lees
plezier

Bestuur buurtvereniging:
Johan Blom voorzitter

522357

Wout Boers penningmeester 06-50540020
Anneke Dunning secretaris

592462

Lambert Beugels lid
Sandra Schippers lid

525644
523597

Bankrekening:

306537583

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
Lay-out
Lambert Beugels Redacteur
Sandra Schippers Redacteur

523123
525644
523597

Contactpersonen:
Han Sytsma
Lambert Beugels
Sandra Schippers

Klaverjassen
Sjoelen
Buurtkrant
Crea-avonden

Sjoerd Ribberink 525997
Luchie Boer
522332
Sandra Schippers 523597
Betsy Huisman 523125
Esther Kerssies 523806

Een oud nummer van de brug nalezen op de computer? Dat kan!
Surf naar http://www.halerbrug.nl
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Activiteiten Kalender
30 oktober

Crea Avond

13 november

Najaarsvergadering

22 november

Spooktocht

17 december

Crea Avond

20 december

Buurtkrant 4 December

januari 2009

Nieuwjaarsvisite

Van een aantal activiteiten krijgt u nog bericht. Houd daarom de brievenbus goed in de
gaten of er ook een Brugpost in ligt!

Kopij
Kopij voor de buurtkrant van december willen we graag hebben eind november,
dan kunnen we het zeker nog plaatsen.
Heeft u een stukje voor "De Brug", stuur dan een
e-mail naar redaktie@halerbrug.nl.
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Buurtwebsite in nieuw jasje
De website van de Halerbrug zit in een nieuw jasje. We hopen dat er nu meer
aktuele informatie kan komen te staan. Het bestuur kan inloggen op de website en
dan direct een artikel plaatsen. Hetzelfde geldt voor de agenda.
Hieronder een beeld van de website, er is geklikt op de knop buurtkranten en Linken.
Je kunt dan in het hoofdscherm snel naar de buurtkranten en naar andere misschien
leuke websites toe.
Klik je op de kalender dan zie je direct of er aktiviteiten zijn in die maand en je kunt
door op de datum klikken ze snel ophalen.
Er is natuurlijk meer, in het Foto Blog staan de foto's van de buurt activiteiten, er is een
gastenboek en als je het leuk vind is het in de toekomst mogelijk nog een discussie
forum te starten.
De site is nu nog wat langzaam maar er is ook een nieuwe server zelf in de maak, de
oude werkt inmiddels al weer 4 jaar (is 9 jaar oud) en is aan vervanging toe (je wilt
thuis niet meer met zo'n oude machine werken)
Veel plezier met de nieuwe site.
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Van het Bestuur
De komende maanden staan er weer een aantal activiteiten gepland, ons inziens
voor een ieder wat wils en we hopen dan ook op een goede opkomst.
Tevens wordt de komende periode de jaarvergadering weer gehouden. Tijdens deze
vergadering blikken we uiteraard terug op het afgelopen jaar, maar tevens is dit een
mooi moment om vooruit te kijken. Alle leden zijn van harte uitgenodigd om hun stem
te laten horen. Verder in de buurtkrant meer informatie over de jaarvergadering.

Oud papier
Bij de firma Blom, op de Hanekampen, kan men 24 uur per dag terecht om oud
papier (geen tempex, plastic en ander vuil) te
brengen.
Op het terrein staan hiervoor grote grijze
container(s) waar u iedere dag terecht kunt. De
opbrengst is bestemd voor het Christelijk
Mannenkoor Beilen.
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Lidmaatschap
De afgelopen periode hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan;
de familie Boerhof heeft het lidmaatschap opgezegd, evenals de familie Oosterloo.

Crea-avonden
We proberen dit seizoen weer een paar creatieve avonden te organiseren,
namelijk een avond waarin we met jullie een sieraad maken en een avond waarin
we met jullie een mooi kerststuk maken.
Op donderdag 30 oktober a.s. kun je zelf een mooi sieraad maken.
Plaats: Eursing 39
Tijd:
19.30 uur tot circa 22.00 uur
Kosten: € 8,50 exclusief materiaal
Opgave: voor 16 oktober a.s. bij Betsy of Esther
Op woensdag 17 december a.s. kun je zelf een mooi kerststuk maken. Heb je hiervoor
belangstelling, geef je dan op voor 8 december a.s. Er volgt dan ook meer informatie.
Voor beide avonden geldt een minimaal aantal deelnemers van 6. Iedereen mag
natuurlijk een introducé meenemen.
Hopelijk tot ziens op één of op beide avonden.
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Verslag Barbecue 9 augustus 2008
Op een geweldige locatie hebben we begin augustus kunnen genieten van een zeer
geslaagde buurtbarbecue. Op een prachtige locatie, midden in de bossen van de
familie Daling, konden onze chef-koks (Henk Koopman en Johan Blom) zich
prima uitleven op de barbecue.
Voor iedereen bakten zij onder andere heerlijke karbonades en hamburgers.
Aangevuld met de heerlijke salades was er voor iedereen een voortreffelijke maaltijd.
Daarnaast zorgden de verschillende barmannen en –vrouwen ervoor dat een ieder zijn
natje op tijd kreeg. Ach ja, wat wil een mens nog meer.
Tussen het eten door vermaakten de vele kinderen zich prima op het luchtkussen.
Hoewel het vuurtje stoken in de vuurton ook erg leuk was (niet alleen voor de kinderen
hoor). De krachtpatsers konden zich heerlijk uitleven bij het spieker-slaon, waar strijd
en competitie gevoerd werd.
En naast dit alles hebben velen, niet erg onbelangrijk, een leuke gelegenheid gehad
elkaar weer eens te spreken.
Kortom, de avond bood voor een ieder wat wils.
Wij bedanken de
familie Daling dat wij
gebruik hebben mogen
maken deze mooie
locatie
en
de
faciliteiten aldaar.
Wij hopen volgend
jaar nog meer leden te
mogen begroeten op
de buurtbarbecue!
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Jaarvergadering
Op 13 november a.s., om 20.00 uur, wordt de jaarlijkse ledenvergadering
gehouden.
Middels de Brugpost zullen wij jullie informeren over de locatie en uiteraard
ontvangen jullie dan de agenda voor deze avond.
Het verslag van de jaarvergadering 2007 stond gepubliceerd in het nummer van
Buurtkrant “De Brug” van maart 2008. Heb je deze buurtkrant niet meer bij de hand?
Geen punt, want via www.halerbrug.nl kun je alle gepubliceerde buurtkranten rustig
nalezen.

Spooktocht
Wegens succes herhaald, na een zeer leuke maar bovenal spannende spooktocht
in 2007 organiseren we opnieuw een SPOOKTOCHT!
Zaterdag 22 november a.s. is het zover,
een bloedstollende griezeltocht door de bossen van
de familie Daling. Het zweet staat in je handen terwijl
je hartslag versnelt als de takken onder je voeten
kraken. Wie durft dit aan?
In verband met de organisatie moeten we wel weten
hoeveel mensen aan deze griezeltocht mee
willen doen. Voor een leuke tocht is een minimale
deelname is 20 personen noodzakelijk.
Meld je nu aan als je durft!!!
Geef je uiterlijk op voor 1 november a.s. bij:
* Anneke Dunning
of bij
* Sandra Schippers

592462 gert.dunning@wanadoo.nl
523597 sandra@halerbrug.nl

Alleen bij voldoende deelname kan de spooktocht doorgaan !
Jij doet toch ook mee…………
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Klaverjassen
Zoals ieder jaar heeft ook dit jaar Sjoerd Ribberink de leidsels weer in handen voor
het klaverjassen. Er wordt gekaart bij de deelnemers thuis volgens rooster. De eerste
kaartavond is op dinsdag 7 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 zorgt ervoor dat alles op rolletjes loopt.
Ook de sjoelers wensen we een heel gezellig seizoen !

Puzzel
Hieronder vindt u een aantal namen, in deze namen zit een straatnaam uit de gemeente
Midden-Drenthe verborgen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

E.R. Wolven- Veegers
R.W.E. Geusinger
Kars Nomp
Lauw Walanz
E. Legemann
A.T.T. Pleunstra
S. Grond- Meeuws
Mona Wieger
A. Strontje- Aar
E. den Voorn

Lever voor 15 november de oplossing bij Lambert Beugels of Sandra Schippers.
Mailen kan ook;
lambert@halerbrug.nl of sandra@halerbrug.nl
Onder de goede inzenders zal een leuke attentie worden verloot.
De oplossing en de winnaar zullen in de volgende buurtkrant bekend worden gemaakt.

12

Buurtkrant "De Brug"

De Brug
Jaargang 13, Nummer 3,- September 2008

De Jeugdpen
Hoi, ik ben Manon.
Ik ben 8 jaar en zit op de Eshorst in Beilen, in groep 5B mijn juf is Janny, Marrieke.
Mijn hoby's zijn trampoliene springen en fietsen ik zit op vollyball en majorette.
Mijn huisdieren zijn: 2 cavia's en een konijn.
Verder hebben we nog een hond die Cayla heet.
Ik woon op een boerderij met koeien en kippen.
De boerderij heet de panta-rhei.
Mijn papa en mama heten Harry en Karin,
en ik heb een broer die Niek heet.
Ik hou ook veel van knuffels en playmobil.
Mijn lievelings eten is spienazie met satésnietsel en gezneden aardappels.
Nu weet ik niks meer om te vertellen en ik geef de pen door aan Harold Dunning.
Groetjes Manon Hunse
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Herfst Kleurplaat
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