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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
18

de

jaargang nummer 1

De lente komt eraan en de eerste
uitgave van Buurtkrant de Brug
van 2013 ligt weer voor u.
Pasen staat weer voor de deur. Ook
dit jaar brengt de Paashaas een
bezoek op de Halerbrug, in het
bosje aan de Lotten zal (geheel
volgens traditie) hij de eieren
verstoppen. Kids, komt allen
zoeken!
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 juni verschijnen.
De redactie wenst je veel lees
plezier.

BESTUUR BUURTVERENIGING
Lambert Beugels voorzitter
Janny Koopman secretaris
Sandra Schippers penningmeester
Roelfina Bosma lid
Aard Zuring
Bankrekening:

525644
565754
523597
526819
526305

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

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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AKTIVITEITEN KALENDER
30 maart om 13.30 uur

Paaseieren zoeken in het bosje aan de Lotten

2 juni

Klootschieten

3-4-5 juni

Buurtvolleybal Beilen

Juni

Buurtkrant

5 juli

Klootschieten

9 augustus

Klootschieten

24 augustus

Buurtbarbeque

1 september

Klootschieten

September

Buurtkrant

15 november

Jaarvergadering + Bingo

4 januari

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 juni 2013 willen we
graag eind mei 2013 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
Pak de agenda er maar bij, er staan voldoende activiteiten gepland voor het jaar
2013. We zijn van mening dat met dit leuk gevarieerde programma er voor
iedereen een aanspraak makende activiteit is.
We gaan voor een gezellig jaar en hopen ook in 2013 weer veel verschillende leden op
de activiteiten te kunnen begroeten.

NAOBERSCHAP
15 februari 2013
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PAASEIEREN ZOEKEN:
Ook dit jaar kunnen de kinderen weer paaseieren
zoeken.
Op zaterdag 30 maart a.s. worden de kinderen om 13.30 uur
verwacht in het bosje van de Familie Zuring aan de Lotten.
We hopen op een grote opkomst, immers hoe meer zielen
hoe meer vreugd.

NIEUWJAARSBORREL
Wegens succes herhaald, de nieuwjaarsborrel
bij café Oosterloo.
Zaterdag 5 januari jl. hebben we een leuke en
gezellige aftrap gegeven aan het jaar 2013. Dit
samen met maar liefst 40 buurtgenoten.
Onder het genot van een drankje en een hapje
werden naast de beste wensen ook het lief en
eed gedeeld. We kijken terug op een geslaagde
middag welke in 2014 zeker wordt herhaald.

l

IJSPRET
De brand heeft ze er niet onder gekregen. Ook dit jaar hebben we weer veel ijspret
kunnen beleven op ijsbaan Sietsenveen. Zo ook op de slee.
Zaterdag 26 januari was het zover. Er was een heus kampioenschap Priksleeën. Een
leuke activiteit voor jong en oud met mooie winterse prijzen!
Na spannende races in de verschillende categorieën, hebben we de volgende
kampioenen;
Jeugd: Wiljanne Boers
Dames: Sandra Schippers
Heren: Roel van den Berg
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BUURTVOLLEYBAL TOURNOOI
Het buurtvolleybal is dit jaar van 3 juni tot en met 5 juni. Zoals ook in andere jaren
hopen we dit jaar weer met een aantal teams onze eer te kunnen verdedigen.
Vanaf 8 jaar kun je meedoen met dit toernooi. Het belooft weer een gezellig toernooi te
worden.
Wie helpt er mee de sportieve buurtgenoten van koffie, thee of ranja te voorzien. Ter
ondersteuning van de sportievelingen zoeken we nog vrijwilligers.
Spelers en vrijwilligers kunnen zich nu al opgeven!
Bel of mail met Aard Zuring (azuring@telfort.nl of 526305) of Janny Koopman
(henk.janny@kpnmail.nl of 565754).

KLAVERJAS KAMPIOENSCHAP
HALERBRUG
De strijd is weer gestreden en de Halerbrug heeft een nieuwe kampioen in haar
midden.
Wout Boers is van de troon verstoten, echter is het wel de vraag of John Adolfs echt de
sterkste was of dat dit ligt in het feit dat Wout dit jaar zijn titel niet kon verdedigen. Maar
in ieder geval, de kaarten zijn geschud en dit jaar staat de mooie glimmende wisselbeker
bij John op de schoorsteen te pronken.
Op vrijdag 8 februari hebben 16 kaarters zich gemeld bij Café Oosterloo, velen met de
doelstelling een mooie prijs in de wacht te slepen. Voor sommigen een illusie en voor
anderen een aangename verrassing.
De top 3 van het kampioenschap is als volgt;
1. John Adolfs
5974 punten
2. Sjoerd Ribberink
5591 punten
3. Gerben Hepping
5411 punten
De poedelprijs ging met Harm Wolters (3503
punten) mee naar huis.
Wij geloven, na de verhalen te hebben beluisterd,
dat vele leden volgend jaar de fel begeerde beker in
de wacht willen slepen. Zal John deze druk aan
kunnen en koelbloedig zijn titel verdedigen?
Buurtkrant "De Brug"
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BOERENBLOND IN DORPSHOEVE
HIJKEN
Zaterdag 13 april organiseert de Promotiegroep Hijken samen met de Dorpshoeve
een avond plattelandscabaret. Marianne van Dijk, Jan Prent, Jan Boverhof en Dirk
Venema vormen het populaire cabaretgezelschap BoerenBlond.
Zij staan garant voor een verrassende avond plattelandscabaret. Het cabaretgezelschap
slaagt erin een grote diversiteit aan onderwerpen op niet alledaagse wijze voor het
voetlicht te brengen. De kracht van de acts zit vooral in de keuze van de onderwerpen uit
het dagelijks leven en het zorgvuldig neerzetten van verschillende typetjes.
De kaartverkoop is gestart op 15 februari. Kaarten kosten ¬12,50 en zijn te bestellen via
email:
De reservering staat vol. Alleen nog wat kaarten aan de kassa voor de echte liefhebber!
promotiegroep@hijken.com, telefonisch: 06-13853642 of tijdens openingstijden in de
Dorpshoeve te koop.
De voorstelling is in de Dorpshoeve in Hijken en begint om 20.30 uur, de zaal is open
vanaf 19.30 uur.

WOZ AANSLAG
Het is maart en de gemeente heeft de jaarlijkse rekening voor de diverse nuts
voorzieningen bij u laten bezorgen. Hierin zit ook de WOZ waarde van uw woning
verwerkt.
Deze WOZ waarde wordt op diverse plaatsen gebruikt om belasting te heffen over uw
bezit. Onroerend zaak belasting, waterschap en ook wordt deze waarde bij uw inkomen
opgeteld.
De gemeente wil graag belasting van u ontvangen, maar bepaald ook de waarde van uw
woning, een beetje "een wij van wc eend verhaal". Het is daarom goed om te kijken of
deze waarde niet te hoog is ingeschat en u misschien in beroep moet gaan.
Redenen waarom uw huis aan de Halerbrug te duur is ingeschat kunnen zijn:
- Een nog steeds niet goed werkende riolering
- De weg wordt tegenwoordig als omleiding voor de A28 gebruikt, toenemende drukte
- Geen kabel TV en geen innovatiedoordat er geen glasvezel wordt aangelegd
- Ontbrekende straat verlichting
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ART2START EEN KOUD KUNSTJE!
Tieners van de Halerbrug opgelet. Altijd al een creatieve workshop willen volgen?
Bij Art2Start ontdek je wat de mogelijkheden zijn.
De buurtvereniging kan in samenwerking met Stichting Welzijn jullie, zonder enige
verplichting, een creatieve en kunstzinnige workshop aanbieden. Je hoeft hier alleen maar
een kleine eigen bijdrage (circa € 2,50) voor te betalen.
Zumba
Zumba betekent letterlijk ‘snel bewegen en lol hebben’. In een workshop leer je
basispassen van o.a. Salsa, Merngue, Cumbie, Reggaeton, Samba, buikdans en Hip Hop.
Zumba is niet moeilijk iedereen die van swingende muziek en dansen houdt kan meedoen.
Breakdance
Een stoere dans wat uit spectaculaire moves bestaat.
Streetdance
Dansvormen die ontstaan zijn op straat, in clubs en middelbare scholen.
Fashion
Met leuke voorbeelden leer je je eigen kleding te pimpen.
Film
Aan de slag met een camera, samen met je groepje verfilm je je eigen bedachte scenario.
Visagie
Hoe kun je het beste make-up aanbrengen en welke kleuren passen goed bij jou. Leer de
do’s en dont’s op het gebied van visagie.
Graffiti
Zelf ervaren hoe het voelt om met spuitbussen een kleurrijk graffiti kunstwerken te
maken?
Portret fotografie
In een groepje leer je foto’s te maken die geschikt zijn als profielfoto op bijvoorbeeld
facebook.
Lijkt dit je leuk, geef je belangstelling (en jouw top 3 van de workshops) dan door aan
sandra@halerbrug.nl. Vergeet natuurlijk ook niet de tieners bij je in de buurt enthousiast
te maken. Bij voldoende belangstellingen zullen wij de workshop organiseren.
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PASEN: KNUTSELEN
Dit heb je nodig:
- papier
- potlood
- verf
- penseel
- schaar
- lijm
Teken de omtrek van je hand vier keer op
een vel papier en knip ze uit. Dit worden de
vleugeltjes van het kuiken. Teken
vervolgens een cirkel en de sprietjes die je
op het hoofdje ziet en knip ook deze uit.
Nu beschilder je alles geel.
Als de verf droog is kun je de handen en de sprietjes achter de cirkel plakken, zoals op de
foto te zien is.
De snavel maak je door een stukje papier dubbel te vouwen en hier een driehoekje uit te
knippen. De ogen zijn gemaakt van propjes zwart papier.

KONINGINNE FESTIVAL BEILEN 2013
Het festival van nu! Met de gemoedelijkheid van vroeger!
Stichting Festival Beilen organiseert ieder jaar op Koninginnedag (30 april)
het Koninginnefestival Beilen. Het festival voor het hele gezin!
Op de laatste koninginnedag word het weer groot feest op het evenemententerrein
tegenover de manege, het staat deze dag bol van de activiteiten zoals:
*
*
*
*
*
*

Grasbaanraces om de zilveren bromfiets en de gouden bijl
Diverse prachtige oldtimers op het terrein
Rondrit voor oldtimer auto’s en tractoren
Drive-in show en Live Muziek van de band Rodejo
Diverse kinderattracties
en nog veel meer...

www.festivalbeilen.nl
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KLEURPLAAT LENTE
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DE RIEK
En daar stond hij dan , het ding , genaamd “ DE RIEK ” op Eursing 44 bij de
fam.Boers.
Dat wordt dus schrijven of in dit geval : typen. Nou daar gaat ie dan.
Welkom op Eursing 44 tegenover de KROEG van de fam.Oosterloo. De route van de
RIEK was dus niet zo lang deze keer.
Even voorstellen dus : Wout, 46 jaar geboren in Westerbork en getrouwd met Anneke
Pomp, 43 jaar en geboren in Beilen.
Henk Jan, 12 jaar en geboren in Assen en Wiljanne, 11 jaar en geboren in Hoogeveen
en onze hond Max. Ongeveer 4 jaar oud. Oh ja,we hebben ook nog 2 konijnen, Nine en
Nijntje.
Wij hebben het huis op Eursing 44 gekocht van Harm en Lieni Zuring in
december 1994 en na een kleine verbouwing zijn we er in mei 1995
komen wonen. Dus wij wonen hier al weer een poosje.
Wout werkt bij het farmaceutische bedrijf Astellas in Meppel op de
afdeling Penicilline productie in de functie van Operator Mechanic. Dat
is de stap tussen productie en Technische Dienst en het werk houdt in:
ombouwen en inregelen van productie machines en storingen verhelpen
aan deze machines, productie operators helpen opstarten na ombouw en
assisteren tijdens productie. Ben ook nog kwaliteitscontroleur op de
afdeling en ben bij de Bedrijfs Hulp Verlening.
Anneke werkt bij het GGZ in Beilen op afdeling Duurzaam Verblijf aan
de Klateringerweg in de wasserij en springt bij in de huishouding.
Henk Jan zit in het eerste jaar Voortgezet onderwijs op het AOC Terra in
Assen en doet het Groene Lyceum.
Wiljanne zit in groep 8 van de Basis school en gaat volgend schooljaar
naar het Voortgezet onderwijs.
Onze hobby
Wout is graag bezig met knutselen aan technische dingen,b.v. auto
Ben ook bezig geweest om middels de buurtkrant te informeren bij
buurtbewoners of er mensen zijn die wat voelen voor een cursus AED of
te wel een klapkassie en dan bij voldoende deelnemers via de gemeente
een AED te laten plaatsen in de buurt.
Helaas. Er heeft zich maar 1 buurtbewoner opgegeven.
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Dus bij deze.
Mocht iemand zich als nog willen opgeven : bel Wout op 06-22427818 of doe het via de
mail : wout-anneke@hotmail.com
Anneke is graag bezig om en rond en in het huis en maar leest ook graag een boek maar
mag ook graag een spelletje spelen op de computer of een spelletje met de kinderen. Ze
gaat op zaterdag ook altijd met Wiljanne mee naar de voetbal ( Wiljanne voetbalt in
HHCombi D1 ) en als het kan, kijken bij HHCombi C1 en op zondag bij het 1e van
HHCombi. Ook helpt ze Wiljanne thuis met pony rijden.
Henk Jan is helemaal gek van voetbal,zowel actief als passief. Speelt in HHCombi C1,
voetbalt bij huis of is met een bal bezig, speelt FIFA 2013 op de Wii, kijkt ook eredivisie
op TV en ander voetbal en mag graag coputeren maar is ook besmet met het paarden virus.
Hij rijdt bij een oom met Tuigpaarden. Hij zit dan op de kar, samen met zijn oom, met een
tuigpaard ervoor . Ook rijdt hij met een Hackney hengst (een tuigpaard in mini
uitvoering) voor de kar.
Wiljanne is ook redelijk gek van voetbal, speelt in HHCombi D1, kijkt op TV ook wel
voetbal maar niet zoveel als de rest van de familie. Ze is ook besmet met het paarden virus
maar dan zelf rijden op een pony. Op een B- pony genaamd : Topsie. En vosje dat precies
bij Wiljanne past. ( Volgens Wiljanne : bijdehand en eigenwijs.) Verder mag ze graag
knutselen met strijk-kralen, kaartjes maken, knippen en plakken en computeren.
Wij wonen met veel plezier op de Halerbrug en hopen hier nog jaren te blijven wonen en
wij zien elkaar vast een keer bij een activiteit van de buurtvereniging.
Met vriendelijke groet ,
Wout, Anneke ,Henk Jan en Wiljanne.

GLASVEZEL KLEINE DORPEN
De afgelopen tijd is er volop aandacht gevraagd voor Glasvezel, echter voor de grote
kernen binnen de gemeente Midden-Drenthe.
Een aantal initiatief nemers uit de kleinere kernen binnen de gemeente maken zich hard
voor aanleg van Glasvezel in juist deze kernen.
Meer informatie? Kijk op www.glasvezelkleinedorpenmiddendr.nl.
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FAMILIEDAG HALERBRUG
Een gezellige dag uit met het gezin?
Meld je dan aan voor de Familiedag Halerbrug.
Zaterdag 1 juni worden we om 15.00 uur
ontvangen, uiteraard met koffie of thee,
op de Westerbergen te Echten.
Deze middag ga je met je team de strijd
aan voor de titel ‘ Gans van de dag’.
Middels het spel, voor jong en oud, beleef
je een gezellige tijd vol bijzondere
opdrachten. Op het levensgrote speelbord
staat ieder vakje voor een opdracht die je
flink aan het werk zet. Maar gelukkig,
tijdens het spel worden we verzorgd met
een drankje.
Deze opdrachten maken hongerig, maar
gelukkig staat er een overheerlijk warm
en koud buffet voor ons klaar.
Gedurende de hele middag kunnen de
kinderen zich vermaken in de in- en
outdoor speeltuin.
We schatten de eindtijd van het
programma rond 19.30 uur.
De kosten bedragen
€ 25,- per persoon, vanaf 16 jaar
€ 12,50 per persoon tot 16 jaar
Meld je nu aan bij één van de bestuursleden
of via e-mail bij sandra@halerbrug.nl
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PAASBRUNCH: EIERKUIKENS
Met pasen wil je graag simpel iets lekkers klaarmaken. Omdat het pasen is wil je
natuurlijk iets met eieren doen. Dit recept vonden we voor uop http://allrecipes.nl.
Er staan daar nog meer ideëen voor een lekkere paasbrunch.
Ingrediënten
Voor 8 porties
* 8 eieren
* 1/2 ui, fijn gesnipperd
* handje Parmezaanse kaas
* 3 eetlepels mayonaise
* 1 eetlepel mosterd
* peper en zout
* paprikapoeder
* paar zwarte olijven
* stukje rode paprika
Bereidingswijze
Voorbereiding: 15 minuten
Bereiding: 10 minuten
Extra tijd: 5 minuten
1. Kook de eieren tot ze hardgekookt zijn (ongeveer 7 minuten nadat het water kookt).
2. Snij de eieren ongeveer 2/3 hoog in met een zigzagpatroon (gebruik een klein scherp
mesje) zodat het op een gebroken eierschaal lijkt. Schep het eigeel er voorzichtig uit en
doe in een kom.
3. Meng het eigeel met de fijn gesnipperde ui, mayonaise, mosterd en Parmezaanse kaas
en voeg peper, zout en paprikapoeder naar smaak toe.
4. Schep met een kleine lepel wat van het mengsel terug in de grootste eiwithelft, zodat het
boven het ei uitkomt. (snij van de bodem een dun plakje zodat de eieren beter blijven
staan).
5. Zet het kapje eiwit weer terug op de gevulde eieren. Snij de olijven in dunne plakjes en
druk die in het eigeelmengsel als ogen. Snij driehoekjes uit de paprika en maak hiermee
het snaveltje van het kuiken op het gevulde ei.
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BENTOBOX
Ik zat op een koude wintermiddag naar mijn favoriete tv zender (Travel Channel) te
kijken en men liet iets zien over een Bento Box. Een Bento Box, wat is dat nu?
Eigenlijk is een BentoBox niets anders dan een broodtrommel, maar niet zomaar een
broodtrommel, nee een broodtrommel die erniet alleen leuk uitziet, maar de inhoud is ook
bijzonder.
De Bentobox betaat uit 1 of meerdere vakjes waarin verschillende lekkere dingen zitten,
dat kan rijst zijn, maar ook bijvoorbeeld een bakje met kleine gehaltballetjes. Kijk eens
naar het plaatje op deze pagina.
In
Amerika
heb
je
huismoeders die voor de
kinderen een leuk uitziende
Bentobox
maken,
bijvoorbeeld eiteren met een
gezichtje (wist u dat je een
nog warm gekookt ei in een
vormpje kunt stoppen en dat
hij na afkoeling die vorm
blijft houden, bijvoorbeeld
een ster).
In Japan maken ze op
stations vaak Bentoboxen
voor reizigers, als een lunch
voor
onderweg,
ze
wedijveren om de beste en
mooiste box te maken.
Hier nog een bentobox voor de jeugd, dat
paaskonijn ziet er toch uit om op te eten
Meer info kunt u krijgen door op Google te
zoeken naar "Bento Box"
Binnenkort op de Halerbrg een bentobox
wedstrijd?
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