mei juni 2020

Rond de Wier

verschijnt éémaal per twee maanden

➢ Op berenjacht in Warfhuizen
➢ De Warf schiet nu echt lekker op
➢ Digitale Jaarvergadering
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ROND DE WIER
De dorpskrant van en over Warfhuizen
Jaargang 25, juli 2019

ambac htelijke lijstenmakerij
atelier Gosse Koopmans
galerie
kunst & kadoʼs

OPGAVE ADVERTENTIES & ABONNEES
Dieuwer Mulder, Baron van Asbeckweg 23
9963 PA Warfhuizen, tel. 0595 - 57 18 17
REDACTIE
Dieuwer Mulder, Baron van Asbeckweg 23
9963 PA Warfhuizen, tel. 0595 - 57 18 17
Christien Verwijk, Baron van Asbeckweg 25
9963 PA Warfhuizen, tel. 0595 - 57 22 86, chris.verwijk@ziggo.nl
Brigitte Cornelis, Vaart Oostzijde 13
9963 PM Warfhuizen, tel. 0595 - 57 21 45, brigittecornelis443@gmail.com
Rekening: NL50 RABO 0316 012 351 Dorpsbelangen, P. Oosterhoff
Kopij voor Rond de Wier graag uiterlijk de 20e van de maand sturen aan
Brigitte: brigittecornelis443@gmail.com
Kopij en foto's los aanleveren per mail.

OPEN: donderdag t/m zaterdag 10 tot 17 uur
en op afspraak

Baron van Asbeckweg 38, Warfhuizen

www.nounogmooier.nl

ACCESSOIRES EN ONDERDELEN
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AGENDA
Tot 1 juni zijn er geen activiteiten in de Warf
En ook alle clubs zijn non-actief
Wat je wel kunt doen: Ga op berenjacht!

BURGERLIJKE STAND
Verhuisd:
Ciska Nienhuis
van: Vaart Oostzijde 13 naar: Ten Boer
Jan Smit
van: Vaart O.Z. 4 naar: Eenrum
Succes in de nieuwe woonplaats!
Weer thuis:
Na ziekenhuisopname is Greet van Oosten nu weer thuis.
De redactie wenst haar veel sterkte en een spoedig herstel.

Wilt u op de hoogte blijven van wetenswaardigheden binnen het dorp
en het dorpshuis? Geef dan uw email adres door aan:
dorpsbelangen@warfhuizeninfo.nl en dorpshuis@warfhuizeninfo.nl

FRITUURVET
Wist je dat je bij de Warf oud frituurvet kunt inleveren?
Gewoon huplakee in de ton gieten.
Zo bent u van uw frituurvet af en het levert ons buurthuis een
zakcentje op.

frituurvet,
recycle het
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Voor knippen, permanenten, high-lights,
verven, watergolven, enz., ga je naar ...
Maike´s Salon
Dames

&

De Vennen 20
9967 PE Eenrum
telefoon 0595 - 49 17 90

Heren-

Behandeling volgens afspraak

Kapsalon
Ook voor haarverzorgingsartikelen
ga je naar Maike´s Salon!

DOE MEE!
Stap over op lokale groene energie én spek de dorpskas!

DORPSSCHOUW, CORONA EN ANDERE ZAKEN
De gemeente houdt jaarlijks een schouw waarin het bestuur van
dorpsbelangen allerlei zaken aangeeft die kapot zijn of niet deugen. De
praktijk heeft geleerd dat daar uiteindelijk weinig tot niets mee wordt
gedaan. Het werkt beter als men dat rechtstreeks doorgeeft aan de
gemeente en dat kan iedereen gewoon doen. Op de website van de
gemeente: hethogeland.nl onder het kopje “ iets melden”: berichten over
kapotte straatverlichting, losse stoeptegels of kapot wegdek, vernielingen,
zwerfafval, ongedierte, iets verloren of gevonden, rioleringsproblemen,
overlast etc.
Ook is op de gemeentelijke website te vinden of en hoe je in aanmerking
kunt komen voor allerlei financiële hulp bij een laag inkomen.
Daarnaast kun je in deze tijd van Corona “Elkaar helpen en contact houden”
via “Veur mekoar”.
Daar worden hulpvragen en vrijwilligers met elkaar in contact gebracht.
Telefoon 0595-433245 of via mail: veurmekoar@gmail.com.
Dit is ook mogelijk via de whatsapp Corona Warfhuizen.
Beheerder is Luc, 0641056089. Deze app is bedoeld om aan te geven of je
bijvoorbeeld hulp of boodschappen nodig hebt of dit wilt aanbieden.
Als je nu behoefte hebt aan contact met andere mensen kun je ook
deelnemen aan het “digitale platform stamtafel” (via de website van de
gemeente, onder het kopje coronavirus).
ENERGIE VAN ONS
De vereniging Dorpsbelangen Warfhuizen is wederverkoper omdat we van
harte achter de doelstelling staan om duurzamer, goedkoper en regionaal
onze energie op te wekken. Bovendien wordt de (kleine) winst uitgekeerd
aan initiatieven in de regio. Ook Dorpsbelangen warfhuizen krijgt daar een
deel van, afhankelijk van het aantal deelnemers uit het dorp. Daarom durven
we dit ook met een gerust hart bij u aan te bevelen. Door hun aanpak zijn ze
ook vrijwel altijd goedkoper dan andere leveranciers.
Stapt u ook over? Verschillende dorpsgenoten gingen u al voor.

Meld u aan via de site:
www.noordelijklokaalduurzaam.nl/dorpsbelangen-warfhuizen
Kies 'Klant worden' en maak alle gevraagde keuzes
NLD zorgt voor een probleemloze overstap

- Het is heel gemakkelijk.
- Je steunt groene en lokale energieopwekking
- En... Je steunt het dorp!
Lees hier hoe je kunt overstappen.
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WIJ GAAN OP BERENJACHT!
Wie regelmatig een ommetje maakt door het bos Abelstok zal het niet
ontgaan zijn dat er sinds een aantal weken nieuwe bewoners zijn gekomen.
Lopend door het bos zie je allerlei knuffels, in alle vormen en maten verstopt
in boomgaten, vrolijk op je neerkijkend vanaf een hoge tak, of iets verder in
de bosjes glurend vanachter een takkenbos. Het ziet er kleurrijk en grappig
uit, overal die bruine beren, olifantjes, roze gebreide wormpjes en witte
smurfen. Maar wat is dit nou precies? Waar komen ze vandaan?
Surfend op het internet ontdekte ik dat deze knuffels bij de actie ‘ wij gaan
op berenjacht! ‘ horen.
De berenjacht is een initiatief om kinderen af te leiden van het Coronavirus
en is geïnspireerd op het in 1995 verschenen prentenboek 'Wij gaan op
berenjacht'. In het boek gaat een vader met zijn vier kinderen op berenjacht
en tijdens deze jacht beleven ze allerlei spannende avonturen. Het idee voor
deze jacht is eigenlijk heel eenvoudig: in de stad zetten mensen een beer
voor het raam en als jij met je kind(eren) een blokje om gaat kun je samen
met hen op zoek naar de beren in de vensterbanken in de buurt. Vervolgens
turf je met elkaar hoeveel beren jullie hebben gezien.
In Abelstok geldt hetzelfde principe, alleen zoek je dan in het bos.
Heb je zin om op Berenjacht te gaan met je kinderen en wil je meer
informatie dan kan je naar de site gaan van mammablogger. Wil je een
berenkaart printen dan kan je naar de website gaan van Juffrouw Femke.
Al met al is het zeker de moeite waard om op Berenjacht te gaan, je kunt
heerlijk uitwaaien en de kinderen kunnen rennend door het bos hun beren
zoeken.
Eindelijk leuke beren op de weg!
Nicolette Ferwerda

HET GROOTSTE
INDOOR
ADVENTURE- & KLIMPARK
VAN NOORD-NEDERLAND
WWW.WADDENFUN.NL
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VROUGER
Een klein verslag zoals ik als vijfjarig meisje de oorlog heb ervaren.
Vorige week 16 april was het 75 jaar geleden dat het noorden van Groningen werd
bevrijd, dus ook Warfhuizen. Ik kan het me nog herinneren als de dag van gisteren, ik
was toen vijf jaar. Het was een warme dag, zodat iedereen 's zomers gekleed was.
Net als altijd waren we in het dorp aan het spelen, toen er een hele colonne zware
voertuigen het dorp binnen kwam rijden. Als kind hadden wij niet veel van de
oorlog gemerkt, maar nu was het net alsof de oorlog uitbrak: zware tankwagens
kwamen het dorp binnen met grote kanonnen voorop. Er kwamen veel soldaten uit
die in opperbeste stemming waren, zodat het dreigende gevoel al snel verdween. Ze
kwamen naar ons toe en er werden chocoladerepen en sigaretten uitgedeeld.
Sommige jongens uit het dorp mochten zelfs op de tankwagen klimmen, die
vonden het prachtig. Iedereen kwam naar buiten en begroette de Canadezen. Men
hing een rood-wit-blauw vlag uit en iedereen was in een feeststemming. Het was
een waar feest: na vijf jaar van onderdrukking door de Duitsers waren wij nu bevrijd.
Als vijfjarige kregen wij er niet veel van mee, ik heb er al veel over geschreven.
Destijds woonden wij in de Schoolstraat tegenover de school, toen er een grote
Duitse vrachtwagen het schoolplein op reed en alle kinderen naar huis werden
gestuurd. Banken en kasten werden buiten op de wagen geladen: de school werd
ontruimd. Na een tijdje kwam de vrachtwagen weer terug met een lading stro die in
de school over de vloer werd uitgespreid. Als kinderen begrepen we er niets van,
maar 's middags kwam er een grote groep soldaten Warfhuizen binnen marcheren.
Uit volle borst zongen ze verschillende liederen waar wij niets van begrepen, maar ik
vond het prachtig. Ik dacht: wat zijn die soldaten blij, ofschoon ze wel allemaal een
geweer op de schouder droegen. Ze namen plaats in de school en sommigen
kwamen bij ons thuis vragen of zij een bakje met warm water konden krijgen voor
het scheren. Moeder gaf een grote ketel heet water mee en het ging er heel
gemoedelijk aan toe, je voelde totaal geen angst. In de doorrit van café Tillema
hadden ze een soort keuken ingericht waar gekookt werd en waar ze konden eten.
Iedere middag werd er geëxerceerd (geoefend) op het schoolplein en dat vonden
wij prachtig. Alles ging op commando, precies op maat en in het gelid. Wij stonden
altijd bij het schoolhek met bewondering te kijken.
Maar op zekere morgen stonden ze allemaal in het gelid en gingen ze afmarcheren.
Net zoals ze gekomen waren, vertrokken ze ook weer zingend. Enkelen waren 's
avonds bij ons thuis gekomen en hadden vader verteld dat ze zouden vertrekken,
maar dat hadden wij niet meegekregen. De volgende dag kwamen de Canadezen
het dorp binnen, dus de Duitsers waren net op tijd vertrokken, anders was het dicht
bij huis een heel vuurgevecht geworden.
Ik zal dit nooit vergeten en het is jammer dat het dit jaar in verband met het
coronavirus niet gevierd zal worden. Want er is in die vijf jaar heel wat gebeurd.

PRIMEUR VOOR HET DORP
Verhalen uit de rubriek 'Vrouger' binnenkort gebundeld in een boek.
Al een tijdje ben ik bezig een selectie van ongeveer veertig van Dieuwers
verhalen om te vormen tot een (geïllustreerd) boek. Dit schiet nu aardig op.
Bij deze de primeur van dit nieuws aan jullie, mijn dorpsgenoten. Ik vind
namelijk: 'Dieuwer heeft iets moois de ether in geslingerd: een sfeervolle
schets van een tijd die voorbij is. Een klein stuk geschiedenis die het heden
mede gevormd heeft. Wat mooi dat ze dit gedaan heeft! Dit moet bewaard
worden om mee de toekomst in te gaan.' (citaat uit het voorwoord).
Het is mijn bedoeling dat dit boek straks voor iedereen verkrijgbaar is.
Wordt vervolgd!
Els van den Berg

PUZZEL
Stelling:
Als een kaart op de voorkant een EVEN getal heeft,
dan is de achterkant gestreept.

58
Vraag:
Welke kaart of kaarten moet je omkeren om te bewijzen dat deze stelling
klopt?

Dieuwer
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BESTE LEDEN VAN DE VERENIGING DORPSBELANGEN,

KLEURPLAAT

Onder normale omstandigheden hadden wij al lang de Algemene
ledenvergadering uitgeschreven. Echt een belangrijke vergadering (we staan
daar niet altijd zo bij stil) , omdat daarin besluiten moeten worden genomen
op grond van de Statuten en op grond van het Burgerlijk Wetboek.
Zo schrijft de wet voor dat er jaarlijks een kascontrole plaats moet vinden
door een door de ALV benoemde, onafhankelijke kascommissie. Wanneer de
kascommissie met het gevoerde financiële beleid akkoord is, stelt ze de ALV
voor het (gehele) bestuur te dechargeren.
Daarnaast moet de ALV besluiten al of niet goedkeuring te verlenen aan het
Jaarverslag van de Vereniging.
Ook moet op tijdens de ALV de benoeming plaats vinden van nieuwe
bestuursleden én van de eventuele nieuwe voorzitter.
Ten slotte moet de ALV haar goedkeuring hechten aan de eventuele
beleidsvoornemens van het bestuur.
Dit alles vraagt om een bijeenkomst, die echter tot op heden verboden is.
Het Bestuur heeft nu het volgende besloten:
1. De ALV zal zo spoedig als mogelijk is, uitgeschreven worden.
2. In afwachting daarvan zullen de kandidaten voor het bestuur, te weten
Edith Liemburg, Nicolette Ferwerda en Sjouke van der Kooij alvast als
interim-bestuurders aan het werk gaan. Dat is onvermijdelijk, aangezien
per 1 april op eigen verzoek zijn afgetreden: Henny Verboom en Betty ten
Hoeve, voorzitter. Aart Koopmans was al eerder dit jaar afgetreden. Als
interim-voorzitter treedt Hanneke Hordijk op, tot op heden secretaris van
de Vereniging.
3. Op de later te houden ALV zal alsnog gestemd worden over de voorstellen
de in punt 2 genoemde kandidaten te benoemen. Tevens zal dan de
Kascommissie verslag uitbrengen over de door haar verrichte kascontrole
en zal de ALV kunnen bepalen of het Bestuur t.a.v het kasgebeuren in het
verenigingsjaar 2019 gedechargeerd kan worden. Tevens zal de ALV dan,
op voorstel van het Bestuur, de nieuwe leden van de volgende
Kascommissie benoemen.
Namens het Bestuur van Dorpsbelangen,
Betty ten Hoeve, voorzitter
Hanneke Hordijk secretaris
Peter Oosterhoff, penningmeester
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COLUMN
Een moeder schrijft over het lief en leed rondom haar gezin in Warfhuizen.
Dans macabre
Terwijl de wereld wordt geteisterd door sprinkhanenplagen, droogte,
bosbranden en enge virussen die de mensheid over woekeren, is er één
dorpje dat dapper weerstand biedt… De zon schijnt, de bomen staan vol in
bloesem en we hangen loom in de tuin. Buiten kan de wereld vergaan. Hier
wanen we ons onsterfelijke koningen van ons eigen paradijs. We spelen
spelletjes in de tuin. Bedenken toneelstukjes over prinsessen. Maken
speurtochten met draken. Bouwen hutten in de struiken, en maken soep van
paardenbloemen.
De wereld zou kunnen vergaan, zonder dat we het doorhebben. De schaarse
contacten met de buitenwereld, bestaan voornamelijk uit videobellen met
de rest van de planeet om te bevestigen dat we nog leven en dat alles goed
gaat. Eens per week waagt iemand zich buiten de schutting om voedsel in te
slaan. In de supermarkt kijken de mensen gejaagd om zich heen. Het virus is
onder ons, maar niemand weet wie drager is, waardoor iedereen een
potentieel loslopend moordwapen is. Ontspannen winkelen is veranderd in
een dansje met de dood. Handen wassen en afstand houden zijn onze
voornaamste verdedigingslinies.
Toen de scholen dichtgingen, nu bijna zes weken geleden, schoot ik direct in
de actiemodus. Als we thuis moesten blijven, dan zouden we er wat van
maken ook. Omdat er nog geen huiswerk georganiseerd was vanuit school,
maakte ik een dagrooster waarop ik alle huishoudelijke taken per kind
verdeelde. Als we dan toch thuis moesten blijven, dan wel in een schoon en
opgeruimd huis. Vol enthousiasme stortten we ons eensgezind op het
opruimen van de knutselkast, het sorteren van de leesboeken en het
stofzuigen van de woonkamer. Dikke pret. Toen na een week het
afstandsonderwijs op gang begon te komen, maakte ik een dagrooster
compleet met fruitpauze, jeugdjournaal kijken en buiten spelen. Structuur,
structuur, structuur. Dat zou ons gaan redden. Elke ochtend drie kinderen
braaf aan het werk aan de keukentafel en een weigerpuber boven achter
haar mobiel. Maar ook die draaide na een paar dagen bij en ging braaf aan
de slag met het volgen van online lessen van haar vakdocenten.
Eens per week kwam de meester langs in zijn groene Skoda om de
lespakketten te bezorgen. De kleuterjuf kwam nog apart langs om
instructies te geven over het knutselen van het moederdagkado. En er waren
online lessen te bekijken waarbij de juf een boekje voorlas, een liedje zong of
hardop de tafel van vier opzei. Ook het voortgezet onderwijs had het
afstandsonderwijs omarmd waarbij iedere vakdocent een uur per week live
contact had met alle leerlingen. Toen ik voor de zekerheid eens ging kijken
12

hoe dat er aan toe ging, zo´n online les, zag ik dat mijn dochter op haar
telefoon naar seizoen negen van Friends lag te kijken, terwijl op de in een
hoek geslingerde iPad een wiskundedocent vol goede bedoelingen
onnavolgbaar een som stond uit te leggen. De online les eindigde
halverwege het uur met de vraag: zijn er nog vragen? Gevolgd door DE
vraag: mogen we nu weg? Waarna alle leerlingen vliegensvlug de verbinding
verbraken.
Inmiddels zijn we bijna de lengte van een zomervakantie verder zonder
adempauze. We zijn moe. Moe van het thuiszitten. Moe van de structuur die
alle dagen hetzelfde is. En moe van onszelf.
Koen heeft al het werk dat meester had meegegeven al lang af en verveelt
zich. Julia is niet vooruit te branden en probeert over alles te onderhandelen.
Als je nou gewoon even dit rijtje sommen afmaakt. Gewoon even dit
woordje opschrijft. Hond. Met een d. Omdat het honDen is. Boudewijn
vraagt bij alles wat ik voorstel. Moet het of mag het? Het moet. Waarom?
Omdat ik het zeg. Dat is geen reden. Vandaag wel. Als je nou gewoon even je
schoenen aantrekt. Als je nou gewoon even je appel op eet. Als je nou
gewoon even je ranja opdrinkt. Als je nou gewoon even je billen zelf afveegt.
Wij zijn prinsen en prinsessen. Op een eiland in de tuin, waar knuffels niet
verboden zijn en we onze eigen regels maken. Elke dag opnieuw. Als de
wereld straks weer open gaat, trekken we ons harnas aan. Tot die tijd zijn we
onoverwinnelijk.
Suzanne
Meer stukjes lezen? Kijk op www.suusinstukjes.nl
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TERUG IN DE TIJD
De wereld kan snel veranderen. Sinds een paar weken zijn we in de greep
van een sliertje verpakt RNA. De uitbraak van dit corona-virus is een
prachtmodel om te illustreren hoe groot de reislust van mensen en
goederen in enkele tientallen jaren is geëxplodeerd. Kort door de bocht
gezegd zijn we nu het slachtoffer van onze eigen neoliberale
geglobaliseerde economie. Als gevolg zitten we met duizenden slachtoffers
van deze pandemie met nog een onbekend einde. Gezondheid en overleven
is nu even een economisch schaarste dingetje geworden. Een beetje viraal
zand in de motor heeft de economie zo goed als zeker in een ongekende
recessie gestort. Dat gaan we met zijn allen de komende jaren nog betalen.
Alle monetaire reddingsacties zou je ook kunnen zien als de kosten die we
hadden moeten maken om jarenlang onze leefomgeving te ontzien. Of
anders gezegd de waarde die we op voorhand maar vast uit moeder natuur
hebben gehaald omdat we vonden dat die geen prijs heeft. ZZPers leggen
het loodje, de supermarkten hebben hun winsten binnen. Woekeraars
leveren mondkapjes. Hordes hamsteren wc-papier. Er is al een grap dat de
grootgrutters wegens productiefouten al die rollen terug willen halen. Het
virus is levensgevaarlijk en het slechtste en het beste in de mens komt
boven. De natuur gaat verminkt door ons door. Nog wel.

Er is ook goed nieuws. Dankzij de malaise is het een stuk rustiger. Heb je
goedkope benzine, kun je nergens naar toe. Zo staat je te dure auto nog
meer nutteloos afgeschreven te worden. Het was goed voor de economie.
Een keer in de week of minder boodschappen doen is best te doen. Nu heb
je ook gratis extra stilte. Het RIVM zegt dat de hoeveelheid lawaai met 3
decibellen is afgenomen. Dat is een factor twee. Ga naar buiten en je hoort
het. Bij ons in de buurt is het denk ik nog veel stiller geworden. Waar Lijn 30
na de reconstructie van de Baron van Asbeckweg zo voor ijverde, minder en
langzamer verkeer, is nu even een bonus. Tegen de stroom zondagse mooi
weer motorrijders wordt nu ook al actie ondernomen. Rijden best, maar wel
met een goede knaldemper a.u.b. Door die stilte hoor je nu alle vogels eens
helder en duidelijk. Die beestjes hebben geen batterij en versterker, maar
wat maken ze allemaal een fraai en zuiver geluid. Ook nog zo
geprogrammeerd dat we met een beetje oefenen ze kunnen herkennen. Ik
waan me zoals de wereld nu is zo’n zestig jaar terug in de tijd. Niet alles was
beter, maar sommige dingen wel. Laten we voorlopig van die volgens
economen waardeloze stilte en nog niet beprijsde vogelzang genieten.
Blijf gezond en luister. SSSST.
Dick van den Berg

In Warfhuizen zullen we met wat oppassen wel overleven. Jammer dat de
borreluurtjes en verenigingsactiviteiten een tijd stil liggen. Maar ach, dat zijn
geen halszaken en veel kunnen we later hopelijk weer inhalen. We zijn ook
niet zodanig opgehokt dat we geen kant meer uit kunnen. Vrijwel allemaal
hebben we grote tuinen waarin we kunnen werken en genieten. Laten we
op een mooie zomer rekenen. Vakantie in eigen tuin heeft ook wel wat en
het is een stuk goedkoper ook. Koop voor dat overgebleven geld eens wat
boeken en CD’s. Goed voor de getroffen cultuursector en leuk voor in de
winter. Trouwens we hebben ook bijna allemaal telefoon en internet, dus
onze communicatie blijft intact. Tenminste als die malloten van 5G-activisten
en andere believers in complottheorieën even van onze GSM-masten
afblijven. Gelukkig horen we van de boeren-RIVM stikstof vete even niks
meer. Maar dat probleem is natuurlijk niet opgelost door er even niks meer
aan te doen. Rutte en het management outbreak team van deskundigen
hadden het wellicht nog beter kunnen doen, maar het gaat in elk geval veel
veel beter dan als we op Jomanda en “wetenschap is ook maar een mening”
types waren gaan varen. Aan de andere kant van de grote haringvijver is een
meneer die jijbakkend de zaak bagatelliseert, in een Kaukasisch staatje heeft
de grote baas het woord virus verboden, maar in beide gevallen wordt de
ellende daar niet minder om. De eenheid in de biologie zorgt dat dat kleine
stukje RNA om ondoorgrondelijke redenen zijn gang gaat. Hoe wij van de
pandemie en de economische malheur afkomen?
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Hilbert

goochelaar met een ietsje meer...

www.hilbert.nl
www.nicometznkliko.nl
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GEDICHT

Buurtsuper en slĳterĳ Ubels Ezinge

Een gedicht van Maarten van Roozendaal. Om in een moeilijke tijd de moed
erin te houden door schoonheid te blijven zien.
Els van den Berg

Voor al uw dagelĳkse boodschapen

Buurt
super

Ubels

Slijterij

• gratis bezorgservice vanaf € 20,• stomerĳ service
• schoenreparatie service
• hapjes schalen
• fruitmanden
• BBQ pakketten

We leveren gekoeld bier en frisdrank voor feestjes, wat niet is
aangebroken mag weer terug
Ook zĳn we pakketpunt voor Post.nl
Mist u iets in ons assortiment, vraag ons er gerust naar.
Torenstraat 5 - 9891AE Ezinge
tel. 0594621224 - info@buurtsuperubels.nl
MOOI
Ach zie de lammeren nou toch lurken
Aan hun vers geschoren moeders
En hoe de jonge zwanen
Donzen in de zachte sloot
En hoe de zwoele wind de wolken waait
Tot pas gewassen luchten
Kan iets mooier dan het mooi is
Kan iets groter zijn dan groot
En voel de hosta nou toch lonken
Haar knoppen staan op barsten
Het nieuwe riet drinkt gulzig water
Uit de smalle vaart

Dit is zo mooi
’t Is om te janken zo mooi
Mooi, om te janken zo mooi
En zie die irissen nou toch pronken
Met hun stampers als koralen
Een varen rolt haar blaren
Als een leguanentong
En zie de veulens nou toch wankelen
En de vogels naar hun nesten
Kan iets verser dan het vers is
Kan iets jonger zijn dan jong

Dus nog een keer
Een jonge lente waard

En als vannacht de open hemel
De sterren strak laat stralen
En ik buiten op mijn rug lig
Starend naar het firmament

Dit is zo mooi
‘t Is om te janken zo mooi
Mooi, om te janken zo mooi

Kan het stiller dan het stil is
Eeuwiger dan eeuwig

En nu de wingerd zich wellustig
En het onkruid onbezonnen
En ik mezelf aftel
Van volwassen naar bejaard

Dan ben ik Goddank
Dus nog een keer
Gevangen in het moment

Kan iets frisser dan het fris is
Wulpser dan het wulpste

Zie hoe de zon een scherpe schaduw trekt
Onder de wijde wilgen
De puppies rennen rondjes
Bijtend naar hun eigen staart

Ach ik ben Goddank
Dus nog een keer
Een jonge lente waard

Oh, dit is zo mooi
Het is om te janken zo mooi
Mooi, om te janken zo mooi
Mooi, om te janken zo mooi
Mooi
Om te janken

Ach ik ben Goddank
Dus nog een keer
Een jonge lente waard

Kan het leuker dan het leuk is
Jeugdiger dan jeugdig
Ach ik ben Goddank

Mooi
‘t Is om te janken zo mooi
Mooi, om te janken zo mooi

Maarten van Roozendaal, 2011
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Wordt het groener dan het groen was
Nu ik grijzer dan ik grijs ben

17

OPLOSSING PUZZEL

Kom eens langs bĳ de leukste modewinkel van N.W.-Groningen!!

Stelling:
Als een kaart op de voorkant een EVEN getal heeft,
dan is de achterkant gestreept.
Antwoord
De meeste mensen kiezen voor 8 en de gestreepte kaart.
Maarrrrrr... Het juiste antwoord is 8 en de gestippelde kaart.
Uitleg
Stel je wil de 5 omdraaien.
Dat is zinloos. Want of de achterkant gestreept of gestippeld is, doet er voor
de stelling niets toe. Er staat in de stelling niet dat een oneven kaart ook best
een gestreepte achterkant zou kunnen hebben.
Stel je wil de gestreepte kaart omdraaien.
Ook dat is zinloos. Want of de andere kant nu even is of oneven, het doet er
niet toe voor de stelling. Er staat in de stelling niet dat iedere gestreepte
kaart een even voorkant heeft.

“Met ruim 400m2 dames- en herenmode slaagt u altĳd”

MODE-WONEN

Er staat alleen dat iedere EVEN kaart een gestreepte achterkant heeft.
Om dit te checken moeten we dus de 8 omdraaien. Die moet namelijk
gestreept zijn. Anders klopt de stelling niet.

SRV ADOLF

En we moeten de gestippelde kaart omdraaien. Want als die aan de voorkant
een even getal heeft, dan klopt de stelling ook niet.

VERSMARKT AAN HUIS
VERS VLEES
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BROOD EN GEBAK
GROENTE EN FRUIT
MELKPRODUKTEN
LEVENSMIDDELEN
Trekweg 27, Ulrum
18

tel. 0595 - 401253
19

OORKONDE VOOR DIEUWER
De ijsclub bestaat 150 jaar en dit wilde het bestuur niet onopgemerkt voorbij
laten gaan.
Daarom werd er op vrijdag 28 februari een feest georganiseerd door het
bestuur om dit heuglijke feit te vieren. ‘s Middags rond 16.00 uur konden alle
kinderen tot 18 jaar gratis klimmen bij Adventure & Klimpark Waddenfun
met een versnapering. Er werd volop geklommen en het werd een
geslaagde middag.
‘s Avonds was er een feestelijke avond in dorpshuis de Warf vanaf 20.00 uur.
De zaal was omgetoverd in winterse sferen met schaatsen en sleeën uit het
grijze verleden.
Voorzitter Ron Claassen opende de avond en heet iedereen welkom.
Vervolgens werd Dieuwer Mulder naar voren geroepen waaraan een
oorkonde werd uitgereikt, daar zij 28 jaar zitting heeft gehad in het bestuur
van de IJsclub en onder andere de eerste vrouw bij de vergaderingen van de
Noorderrondritten. Zij werd tevens tot Ere-lid van de IJsclub benoemd. Jan
van der Reijt bood namens het bestuur van de vereniging Noorderrondritten
een ijsboor en een mooie ijsmeter priem aan, daarna nam de heer Mollema
ons mee terug in de vroegere tijd aan de hand van een diaserie.
Met weemoed werd er teruggedacht aan de echte, maar vaak strenge
winters van weleer.
Aan het einde van de voorstelling werd Mollema bedankt voor zijn prachtige
Reportage. Daarna kon men nog meedoen aan de bingo waar schitterende
prijzen vielen te winnen. Tot slot werden er nog prijzen verloot. Het bestuur
kijkt terug op een geweldige feest en dankt een ieder die zijn medewerking
heeft verleend aan dit 150-jarig jubileum.

Mernaweg 98
9964 AV Wehe-den Hoorn
Tel.: 0595-572817

w w w. s ch i l d e r s b e d r i j f d ev r i e s . n l
i n fo @ s ch i l d e r s b e d r i j f d ev r i e s. n l
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VOORUIT, OMDAT ER CORONA IS EN HEEL VEEL MENSEN ZICH VERVELEN...
NÓG EEN PUZZEL
Een woordzoeker over Warfhuizen.
Zoek alle woorden op de bladzijde hiernaast in de puzzel en streep ze door.
Ze kunnen horizontaal, vertikaal, diagonaal, van links naar rechts, van rechts
naar links, van beneden naar boven en van boven naar beneden in de puzzel
staan!
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BARSEMA STALLING WARFHUIZEN
Caravan, Camper en Vouwwagen stalling
- Gunstige tarieven
- Flexibele haal- en breng- mogelĳkheden
- Ook voor schadebemiddeling, reparatie,
schoonmaakbeurten
- Ca 4000m2 schone, droge loodsen en
verhard terrein
Kĳk voor meer informatie op www.barsemastalling.nl
of bel 06-13914553 / 06-53338052

ACTIE
ALPACA
APPELBOS
ASBECK
BAR
BEGRAAFPLAATS
BETONBLOK
BIEB
BILJART
BONEN
BORREL
BRUG
BURUM
BUS
DERTIG
DORP

FOTOBOEK
GEIT
HOGELAND
HUP
IJS
KERK
KLEI
KLIM
KLOK
KLUIZENAAR
LAM
LOOPDIEP
MOESTUIN
MOLENWEG
PLANT
PONTJE

PREI
RONDJE
ROODEHAAN
SCHAPEN
SCHOOLSTRAAT
SLA
SRV
THEATER
TREKWEG
VAART
VERBOUWING
VERF
WARF
WEI
WIER
WIERSUM

Maak een zin van de overgebleven letters.
Stuur de oplossing naar info@hilbert.nl
Uit de juiste inzendingen wordt een winnaar geloot.
Als prijs komt Hilbert bij de winnaar op bezoek om (voor het raam, want
dichterbij mag niet) een voorstelling te geven van 10 minuten.
22
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RUILKRING HOGELAND (OOK IN CORONATIJD)
In deze tijd is het helaas niet veilig om onze maandelijkse
inloopbijeenkomsten te houden. Maar een gedeelte van de vraag en aanbod
op de website is nog steeds van toepassing en biedt misschien nu wel juist
een uitkomst! We hebben daarom een alternatief bedacht: een video
ruilkringmeeting.
Het onderling ruilen of lenen van goederen, maar ook het aanbieden van
talenten, kan toch doorgaan ook al moet dat soms in aangepaste vorm.
Belangrijk zijn actieve leden en voldoende variatie in vraag en aanbod. Hoe
meer leden, hoe meer mogelijkheden er zijn. Wij bieden dus een platform
om elkaar te vinden in Vraag & Aanbod. Kijk maar eens op onze
website: www.ruilkringhogeland.nl.

Sluit je vrijblijvend aan bij onze video-bijeenkomsten en zoek contact met
ons via het contactformulier op de website.
Dan informeren we je over de werking en gebruik van App Jitsi. Kijk voor de
data op onze website bij ‘Agenda’.
Heb je geen zin om te ‘pangelen’, maar wil je ons wel steunen, dan kun je
‘vriend van Ruilkring Hogeland’ worden.
Like en volg ons op Facebook: https://www.facebook.com/
ruilkringhogeland/.
Nieuwe leden of ‘vrienden van Ruilkring Hogeland’ zijn van harte welkom.
Maar bovenal hopen we dat iedereen gezond blijft!
WhatsApp: 06-42585254
contact@ruilkringhogeland.nl
www.ruilkringhogeland.nl

We zijn graag duurzaam bezig. Waarom zou je aanschaffen wat een ander te
leen aanbiedt? Kun je wel eens assistentie gebruiken? Misschien heb je een
grote oogst en wil je je producten aanbieden? Stuur ons een berichtje via
het contactformulier op de site.
I.p.v. de maandelijkse inloopbijeenkomsten organiseren we op de geplande
data een video-meeting. Deze is bedoeld voor het onderlinge contact met
leden en belangstellenden, die zich hiervoor aangemeld hebben. Leden
kunnen bijv. vertellen wat zij te bieden hebben en eventueel spullen tonen
om te pangelen. Ontmoeten en nader kennismaken maken het nóg
gemakkelijker om onderlinge afspraken te maken. Lijkt het je wat? Meld je
dan aan met het contactformulier op de website. Je bent van harte welkom.
Pangelen
Leden van Ruilkring Hogeland ruilen goederen en diensten met elkaar tegen
‘betaling’ van pangels, onze zelfbedachte ruileenheid. Het prettige daarvan is
dat niemand zich bezwaard hoeft te voelen om iemand om assistentie te
vragen. Je ‘betaalt’ er immers pangels voor! De ander kan daarmee zelf ook
iets vragen of ‘kopen’ bij een ander lid. De pangel-transacties worden digitaal
bijgehouden door een van onze leden.

LUCHTWACHTTOREN
Vorig jaar was er veel belangstelling tijdens de open dagen. De gidsen
hadden ook voor dit jaar de data al in hun agenda. De situatie rond het
coronavirus gooit nu aardig roet in het eten. Tot nader bericht zijn alle
openstellingen geannuleerd. Hoe het bij een afbouw van de lockdown zal
gaan moeten we afwachten. De anderhalve meter norm zal ons voorlopig
wel parten blijven spelen. Via de website van het Groninger Landschap kan
iedereen zich op de hoogte stellen van mogelijke activiteiten.
De toren heeft trouwens opnieuw de interesse gewekt van onverlaten.
Enkele weken geleden is er voor de derde keer op rij ingebroken. Ook deze
keer is met een slijper het hele sluitwerk met slot vernield. Het wil bij dit
inbrekersgilde maar niet doordringen dat er in de toren niets te halen valt.
Wel zorgt dit vandalisme elke keer voor behoorlijke schade. Deze keer
moeten er opnieuw dure sloten worden aangeschaft en aangebracht.
Dick van den Berg

Voor wie?
Iedereen vanaf 18 jaar kan meedoen, arm en rijk, jong en oud. Ben je
nieuwsgierig naar de mensen achter Ruilkring Hogeland? Wij zijn ook
geïnteresseerd in jou!
Het geeft een goed gevoel iets voor een ander te kunnen doen en het stelt
gerust om te weten dat er mensen zijn die je kunt vragen als je iemand
nodig hebt die bijv. handiger is dan jij. Is Ruilkring Hogeland iets voor jou?
24
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Puur Styling

Gun uzelf meer rust, eenheid
en warmte in uw interieur!
Kijk op WWW .P U U R S T Y L ING.COM
of neem contact op voor meer info:
Rianne Timmer-Vos
06-10667535
info@puurstyling.com
Warfhuizen | Groningen
Interieuradvies

Ontwerp Uitvoering

Voor Particulieren
& Bedrijven
26
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MARNE VREDE FESTIVAL
Weten jullie het nog? Op 29 juni vorig jaar vond de eerste editie van het
Marne Vrede Festival plaats. Het was een mooi, intiem festival op diverse
locaties in en rond Warfhuizen waar heel veel lovende reacties op zijn
geweest. Reden voor de vrijwilligers die het organiseerden om voor 2020, dit
jaar dus, de tweede editie te gaan voorbereiden.
Maar, wat in april een grootse aankondiging zou worden van de tweede
editie van het Marne Vrede Festival op 22 augustus a.s. is nu helaas de
mededeling dat we met pijn in het hart hebben besloten deze editie niet
door te laten gaan. We hebben dit besluit al vroeg in april genomen, deels
omdat het merendeel van de vrijwilligers ZZP’er of ondernemer zijn en nu
andere dingen aan het hoofd hebben en deels, omdat we toen al het gevoel
hadden dat een festival met veel bezoekers op één plek misschien ook in
augustus nog niet zou kunnen. Dat laatste lijkt helaas steeds meer de
realiteit te zijn.
We hadden een geweldig en uitgebreider programma dan vorig jaar,
prachtige locaties vastgelegd en op het oog en mevrouw Gerdi Verbeet,
voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en oud-voorzitter van de
Tweede Kamer, die de opening zou doen.
We zitten echter niet bij de pakken neer. De tweede editie komt er en wordt
verplaatst naar 2021!
Het ziet er naar uit dat het programma zoals we voor ogen hadden
grotendeels hetzelfde blijft, we zoeken nog naar de meest geschikte datum.
Elk nadeel heeft zijn voordeel, want we hebben nu meer tijd om extra
onderdelen toe te voegen.
Daarvoor doen we een beroep op jullie, dorpsgenoten! We zoeken nog
steeds persoonlijke verhalen van mensen in en rond Warfhuizen over de
tweede wereldoorlog of verhalen die te maken hebben met hoe je vrijheid
beleeft en ziet. Die verhalen krijgen een plek in het totale programma.
Heb je ideeën of een verhaal neem dan contact op met
Louwrens Ellens ( 0630371856 of ellens@xs4all.nl )
Wil je een idee krijgen van het programma?
Kijk dan eens op www.marnevredefestival.nl
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DORPSHUIS DE WARF IN PROGRESSIE
Na de winterstop zijn we nu weer volop bezig met het buitengebeuren van
de Warf.
Medio maart is een aannemer gestart met werkzaamheden aan het
rioleringssysteem, de oprit en de hellingbaan en betegeling. Bij de
rioleringswerkzaamheden werd (naar verwachting) gestuit op een nog
werkende septictank. De kosten voor verwijdering zijn conform afspraak
door de gemeente betaald. In plaats van grind bestaat de oprit nu uit
grastegels; t.z.t. zal de oprit een groen aanzicht krijgen en dient het af en toe
te worden gemaaid. De hellingbaan als opgang naar de hoofdingang is
aangepast qua lengte, breedte en hellingshoek en is nu toegankelijk voor
iedereen.
De grote en feestelijke opening zal nog op zich laten wachten en ook het
starten van de activiteiten zal nog wel even duren, maar het Dorpshuis staat
er weer prachtig bij. Het is nog niet helemaal klaar, dus er zal nog wel af en
toe een mailtje langskomen met een vraag om hulp, maarrrrrrrrrrrrrrr

En hoewel de “NL Doet activiteit” in maart is afgeblazen heeft een club
vrijwilligers, ondanks alle Corona maatregelen, aan de buitenkant nog
geregeld gewerkt en op 11 en 18 april is het nodige tuin-, schoonmaak- en
schilderwerk gedaan. Alles aan de buitenkant en op gepaste afstand, keurig
geregeld en georkestreerd door Ina Kotter. Anders dan anders, maar er is
veel werk verzet en ondanks de vreemde situatie waarin af en toe omzichtig
om elkaar heen werd gedanst. Het was een feest te zien hoe er op 18 april
her en der uit het dorp kruiwagens of kratjes met plantjes werden
aangevoerd. Gelukkig kunnen die nu gaan groeien, zodat de tuin straks een
kleurig gezicht gaat hebben.

Nog enkele klussen te gaan en we kunnen een heropeningsfeestje vieren
(t.z.t.)!
Alvast en nogmaals heel, heel, heel veel dank aan alle dorpsbewoners die
hiervoor zo vaak en zo lang de handen uit de mouwen hebben gestoken!
28
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DE NIEUWE WARFTUIN (WARFTUIN REVISITED)

Noorderweg 15
9997 PP Zandeweer
Mob.: 06-511 262 84
Tel./fax: 0595-57 18 00
www.dakdekkersbedrijfluitgroenewoud.nl
info@dakdekkersbedrijfluitgroenewoud.nl

Nieuwbouw - Renovatie
Van Hellende daken
●

Voor het maken van kapconstructies.

●

Plaatsen dakkapellen.

●

Voor het aanbrengen van dakpannen.

●

Voor het aanbrengen van golfplaten .

●

Voor het maken van gootconstructies.

●

Plaatsen van dakramen.

●

Plaatsen schoorstenen & uitslijpen van bestaande

●

schoorstenen & voegen.

●

Tevens leveren van alle dakmaterialen.

Nu het dorpshuis duurzaam verbeterd wordt, is het logisch dat dat ook in de
groenstroken rondom weerspiegeld wordt, welnu we zijn al flink op weg. Els
vd Berg heeft voor de terrasstrook en Ina Fekken heeft voor de linkerkant en
voorkant van het dorpshuis een plan gemaakt. Om de groenstrook naast het
terras voor elkaar te krijgen moest er eerst nogal wat voorwerk worden
gedaan: tegels en puin moesten eruit en elders weer worden verwerkt. Het
idee is dat er vanaf het vroege voorjaar tot late herfst altijd iets bloeit in de
groenstroken, zodat de biodiversiteit wordt bevorderd en de tuin duurzaam
is. Het plan voor de voortuin is gebaseerd op een plantengroep-ontwerp van
Piet Oudolf. Dit plan is aangevuld met inheemse stinzeplanten en bollen. De
bedoeling is dat het groen op den duur bodembedekkend is. We hebben
gelet op de juiste planten voor verschillende omstandigheden, zoals zon;
schaduw-droog; vochtig en bodemkwaliteit.
Bij de aanleg van de nieuwe oprit in maart, zijn struiken en ander ongerief
verwijderd, het voorste stuk is gefreesd. Daarna hebben we handmatig de
groenstroken nogmaals onder handen genomen. Er zit weer lucht in de
grond.
Zaterdag 18 april was het plantjesdag, we hadden een oproep in de
dorpsmail geplaatst voor specifieke soorten. Het weer was prachtig
helderblauw en zonnig. Zo'n 10-tal mensen hebben gehoor gegeven aan
ons verzoek. Erg leuk dat er veel enthousiasme voor was. Dank daarvoor. In
de tuin van Ben en Yvonne mochten we zelfs 's middags uit komen zoeken
wat van onze gading was. Ook dank daarvoor. Een deel van de
(half )schaduwtuin en het stuk bij het terras is nu gevuld. Nu het zo droog
lijkt te blijven, houden we de boel goed in de gaten zodat het gegevene het
overleefd. Binnenkort komen de bestelde vaste planten voor in het
zongedeelte. Tot slot kwam daar ook nog een mooie compostbak
aangewandeld.
En dan is het vanaf nu afwachten, bijhouden en... genieten!
Heb je ook zin om (af en toe) mee te helpen, meld je dan aan bij
Ina Fekken (06-81434201)

Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op voor
een vrijblijvende offerte.
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DE UITGAVE VAN DEZE KRANT WERD
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autobedrijf HARM
Barsema Stalling
Buurtsuper en slijterij Ubels Ezinge
J.T.R. Brands
Dakdekkersbedrijf Luit Groenewoud
Dierenartsenpraktijk Ezinge
Ekster mode-wonen
Hilbert Geerling, goochelaar met een ietsje meer...
Knol Leens, Electroworld
Maike's Salon
Nou Nòg Mooier lijstenmakerij, grafisch ontwerp, kunst & kado's
Puur Styling, Rianne Timmer-Vos
Schildersbedrijf T. de Vries
SRV, Adolf Schaap
Fotograaf Hans Sas
IJsclub
Kopshout Bouw- en timmerbedrijf
Sleepleescentrum Stoppelenburg
Familie Tilstra
De Theaterherberg Ton van der Velden, logies en huistheater,
www.theaterherberg.nl
• Adventurepark Waddenfun

BRANDS

BUITENBOORDMOTOREN
HONDA

SUZUKI

U kunt ons ook helpen.
Maak een gift over op rekening NL50 RABO 0316 0123 51
tnv Vereniging Dorpsbelangen. Vermeld daarbij 'Begunstiger'.
U krijgt dan een vermelding op deze pagina.

YAMAHA

MARINER
BOTEN

TRAILERS
Vaart O.Z. 11
9963 PM Warfhuizen
tel. 0595 - 57 17 73
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