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Autoshop en Automaterialen
B. Wildeboer
De Hanekampen 21
9411 XN Beilen
Tel. 0593 – 526269
www.autoshopwildeboer.nl

APK keuringsstation – banden
wasserette - kentekenplaten
onderhoud – sportvelgen
accu`s – autoaccessoires
enz.
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Van de redactie:
17

de

jaargang nummer 3

De Halerbrug gaat de ether in,
luister allemaal op 7 oktober
naar het programma Op pad.
Zie de informatie verderop in
deze buurtkrant.
En wie gaat er mee op Busreis?
Ditmaal naar een kerstmarkt in
Oldenburg.
De volgende buurtkrant zal in
december verschijnen. De redactie
wenst je veel lees plezier..

Bestuur buurtvereniging:
Lambert Beugels voorzitter
Jannie Koopman secretaris
Sandra Schippers penningmeester
Roelfina Bosma lid
Harry Hunse lid
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. (secretaris@halerbrug.nl)
Redactie:
Han Sytsma
Sandra Schippers

Han Sytsma
Sandra Schippers

525644
525945
523597
526819
526645

Lay-out
Redacteur

523123
523597

Contactpersonen:
Klaverjassen
Buurtkrant
Crea-avonden

Sjoerd Ribberink 525997
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
oktober

Spooktocht

15 november

Jaarvergadering Buurtvereniging

8 december

Kerstmarkt

december

Buurtkrant 4

januari 2013

't Nieuwe Jaar

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 2012
willen we graag eind november hebben, 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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Van het bestuur
De jaarvergadering van onze buurtvereniging zal plaatsvinden op donderdag 15
november a.s. Om 20.00 uur zal de voorzitter de vergadering openen bij Café
Oosterloo. Naast het terugblikken op het jaar 2012 zal tijdens de vergadering ook
een nieuw bestuurslid gekozen worden.
Dit wegens het dat Harry Hunse reeds 3 jaar in het bestuur zit en te kennen heeft
gegeven niet herkiesbaar te zijn. We zijn dus op zoek naar een nieuw bestuurslid.
OPROEP! Bestuurslid gezocht:
Vindt je het leuk om de buurtvereniging Halerbrug op de kaart te zetten, bijvoorbeeld
door het organiseren van leuke activiteiten voor een breed publiek. Stel je dan
kandidaat voor een bestuursfunctie.
Mocht je meer willen weten of je kandidaat willen stellen, neem gerust contact op met
één van de bestuursleden.
Tot een kwartier voor aanvang van de jaarvergadering van 15 november a.s. kun je je
kandideren of kan eventuele kandidatuur ingetrokken worden.

:

Contributie Buurtvereniging Halerbrug

Leden van buurtvereniging de Halerbrug zijn de volgende contributie
verschuldigd;
#
#
#

voor gezinnen bedraagt de contributie € 30,00 per jaar*
voor 2 personen bedraagt de contributie € 25,00 per jaar*
voor 1 persoon bedraagt de contributie € 15,00 per jaar*

Het is nog altijd mogelijk de contributie voor het gehele jaar ineens te voldoen, deze
per half jaar of zelfs per kwartaal te betalen op rekeningnummer 3065.37.583 t.n.v.
Buurtvereniging Halerbrug.
* Het activiteitenjaar van de buurtvereniging is van 1 november tot 1 november

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog vragen zijn, dan kun je hierover contact
opnemen met Sandra Schippers.

Buurtkrant "De Brug"

5

De Brug
Jaargang 17, Nummer 3 - September 2012

RTV Drenthe, Altijd in de buurt:
De heren Geerhard Gras en Harrie Popken struinen door Drenthe in het
programma Op pad. Ze trekken naar een dorp of een stad, vaak vergezeld van
een gids. Ze vliegen elkaar geregeld in de haren,
maar dat hoort erbij.
Zondag 7 oktober van 14.00 tot 15.00 uur nemen de
heren Gras en Popken, samen met de lokale gids
Lambert Beugels, de luisteraars mee in de
belevenissen die zij hadden op de Halerbrug.
Allemaal luisteren dus naar het programma ‘Op pad’.

Zendmast Smilde in bedrijf gesteld
In de nacht van 14 op 15 september zijn de meeste radiozenders op de zendmast
van Hoogersmilde weer aangezet. Maandag 17 september werden
de laatste radiozenders van oa Arrow Noord aangezet.
Helaas moesten de TV kijkers iets langer wachten, digitenne, de
digitale TV zenders zou pas in de nacht van 24 op 25 september
worden aangezet.
Bouwbedrijf BAM heeft de toren hersteld waarna VolkerWessels een
nieuwe antenne heeft gebouwd. Daar is men in mei mee begonnen
maar de niet zo geweldige zomer heeft voor wat vertraging gezorg.
Vrijdag de 14de droeg VolkerWessels de mast over aan broadcast
partners.
In oktober zal dan de officiele opening volgen.
Radio en TV Drenthe zijn dus weer goed te ontvangen, wel is het
verstandig als je digitenne gebruikt het kastje opnieuw in te stellen.
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Glasvezel in Beilen
In Beilen probeert de firma Reggefiber voet aan de grond te krijgen voor de uitrol
van glasvezel. Met glasvezel zijn snelle internet verbindingen mogelijk kun je
internet tv ontvangen.
In het het dorp Beilen zelf, zijn er ook andere mogelijkheden, er is de kabel van Ziggo en
je hebt ADSL met snelheden tot 40 MBit. Zodra je buiten het dorp komt in de
buitengebieden, is de kabel niet meer aanwezig en vanwege de afstand is ADSL maximaal
met 8MBit te garanderen.
Glasvezel dekking in dorp Beilen
Voor de buitengebieden is glasvezel ideaal, want de verliezen zijn vele malen lager en kan
er wel een hoge snelheid worden gegarandeerd. Helaas is het aanleggen van glasvezel in
het buitengebied te duur om snel winst te maken, helaas realiseert Reggefiber zich niet dat
het aansluit percentage in de buitengebieden hoger zal liggen, misschien is dat rendabeler
dan het binnendorp, denk aan makkelijker graven, minder vernieling aan bestrating.
Kabel van Ziggo
In het verleden heeft de firma Ziggo al contact gehad met de buurtvereniging Halerbrug
om kabel tv/internet aan te leggen. Men kon de kabel meeleggen met de riolering die werd
aangelegd. De gemeente Beilen heeft in eerste instantie geweigerd hieraan mee te werken,
waardoor het buitengebied afgesloten bleef van van sneller medium dan ADSL.
Misschien uitbreiden naar buitengebieden
Toen ik bij KPN informatie heb ingewonnen (stand bij C1000) over het aanleggen van
glas in het buitengebied, gaf men aan dat als er glas in het binnendorp zou worden
aangelegd er gekeken zou worden of sommige buitengebieden ontsloten konden worden.
In hoeverre dat laatste gerealiseerd kan
worden is maar zeer de vraag, voorlopig zit
een snelle glasverbinding op de Halerbrug
er niet in, of de gemeente moet besluiten hun
toenmalige weigering om mee te werken
aan de aanleg van de kabel van Ziggo goed
te maken.
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DE LAMBERTI-KERSTMARKT IN
OLDENBURG
De Lamberti-Kerstmarkt in Oldenburg vormt de opmaat naar Kerstmis.
Redenen om de traditionele kerstmarkt in Oldenburg te bezoeken zijn er
minstens 125, want in evenzoveel kraampjes
bieden de handelaren hun koopwaar aan.
De kerstmarkt bevindt zich voor het historische
decor van het raadhuis alsmede op de
Schlossplatz. Het aanbod is even gevarieerd als
fascinerend, en dit jaar bovendien zeer
omvangrijk. In Oldenburg kun je gezellig
vertoeven bij een van de marktkraampjes met
‘Glühwein’ of ‘Feuerzangenbowle’, met
boerenkool of andere winterse lekkernijen.
Maar ook fijn slenteren en winkelen.

WIE GAAT ER MEE NAAR DE KERSTMARKT OP
ZATERDAG 8 DECEMBER A.S.?
Kom kerstsferen proeven en een dagje
kerstshoppen, de kosten bedragen circa €
25,-. Ga je mee? Meld je dan voor 1
november a.s. aan bij een van de
bestuursleden
of
via
e-mail
secretaris@halerbrug.nl
of
sandra@halerbrug.nl. Vervolgens zul je
nadere info krijgen over het programma.
Vragen? Twijfel dan niet om contact op te
nemen met een van de bestuursleden.
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Het maken van een pompoen lampion
Het is herfst en we naderen weer Halloween. Sommige mensen vieren dit door zich
griezelig te verkleden, kinderen gaan langs de deuren voor snoep zoals in Drenthe
gebeurd op 11 november.
Met Halloween worden er vaak lampionen met enge gezichten gemaakt, van een
pompoen. Wil je zelf zoiets maken, lees dan verder.
Om een pompoenlampion te maken heb je de volgende
materialen nodig:
+
+
+
+
+

Pompoen
Klein mesje (aardappelschilmes)
(Oude) Eetlepel
Stift
Waxine lichtje

Teken met de stift eerst een rondje bovenop de pompoen,
dit wordt de deksel zodat je ook binnen in de pompoen
kunt komen.. Snijdt het deksel voorzichtig uit de
pompoen.
Als u de deksel er later op wilt zetten moet je zorgen dat deze heel blijft, leg hem op een
veilig plekje.
Nu kun je de pompoen gaan uitlepelen, je voelt vanzelf wat de 'korst' is van de pompoen,
hier zit geen vruchtvlees meer aan vast. Schraap voorzichtig langs de randen om al het
zachte spul die in de pompoen zit weg te halen. Nu is de hele pompoen hol van binnen.
Nu de pompoen hol is kun je het gezicht op de buitenkant tekenen. Maak hem een beetje
eng met een rare tand, rare ogen, of leuke sterretjes.
Als de tekening er op staat kun je met het mesje de ogen, neus, mond en oren die je er op
getekend hebt er uit snijden. Pas je wel op dat je jezelf niet snijdt?
Als je dat gedaan hebt kun je de pompoen laten drogendrogen, het vruchtvlees dat je uit de
pompoen hebt gelepeld is altijd een beetje vochtig, de randen binnen in de pompoen dus
ook. Laat hem daarom drogen, dit duurt 2 tot 3 uur.
Als de pompoen uitgedroogd is kun je het waxine lichtje er in zetten, het vlammetje zorgt
in het donker voor een griezelig effect.
Je hebt natuurlijk vruchtvlees over, dat kun je weggooien, maar als je de buurtkrant van
verleden jaar nog hebt, dan kun je het recept van pompoenesoep aan je moeder geven.
Buurtkrant "De Brug"
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Kleurplaat Herfst
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De Riek is kwiet
Wie heeft de Riek gezien, sinds juni is hij al weg. Is de Riek nu nog
niet terug van vakantie?
De redaktie heeft eens even op de Brug gezocht, zagen we Lammert
met de Riek op pompoenen jacht? Nee dat was hem toch niet
helemaal.
Harrie dan, was jij ermee aan het hooi opsteken? Of stond hij bij de
IJsbaan toen het gebouwtje in de brand stond.
We weten het niet meer, als iemand de Riek ziet, dan kan hij er in
december over vertellen!

Pompoen met bossien haar.
Als je een pompoen hebt uitgesneden, kun je met wat hooi hem
een bosje haar geven. Kijk maar eens op het plaatje.
Je kunt er dan beter geen waxine lichtje in zetten, anders loopt het niet
goed af met je pompoen.
Tegenwoordig kun je
ook wel nep waxine
lichtjes kopen bij
Action of Kruidvat.
Die werken op een
batterij en zin wat
veiliger.
En ze branden vaak
ook nog langer!
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IJsbaangebouwtje in de brand.
Op 15 juli om ongeveer 17:15 is er brand ontdekt bij het gebouwtje van IJsbaan
't-Sietsenveen. De brandweer was snel ter plaatse en heeft het vuur geblust.
De brand is buiten het gebouw ontstaan tussen het gebouw en de container met materiaal
en het heeft er alle schijn van dat het is aangestoken.
Bij de bluswerkzaamheden heeft de brandweer de wanden en dak moeten openbreken om
de smeulende isolatie te kunnen blussen, de schade aan het gebouw is dus groot. De foto
hieronder laat zien waar de brand gewoed heeft.
Dit kon u lezen op de site van Halerbrug. Inmiddels is het bestuur van de ijsbaan al weer
druk aan het werk geweest om het nog goede deel van het gebouw te repareren. Volgend
jaar is het de bedoeling om het gebouw helemaal te vernieuwen, dus laten we hopen op
een winter waarin weer flink geschaatst kan worden, zodat er genoeg geld binnenkomt om
er een mooi gebouw van te maken.
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