juli augustus 2020

Rond de Wier

verschijnt éémaal per twee maanden

➢ van Vlasfabriek naar Werf
➢ Kör sakta lekande barn
➢ De Warf is weer open
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ROND DE WIER
De dorpskrant van en over Warfhuizen
Jaargang 25, juli 2020

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
Vooraankondiging:
5 september: opening gerenoveerde Warf met presentatie boek Vrouger

BURGERLIJKE STAND
Geen berichten vanuit het verhuisfront dit keer.

Iedere:
maandag 20.00 uur: biljart dames, woensdag 20.00 uur: biljart heren,
zaterdag van 17.00 - 19.00: Wekelijks dorpstreffen

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

HANS SAS FOTOGRAFIE

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

&

DORPSHUIS EN CORONA
Sinds 1 juni is de Warf weer open voor de diverse activiteiten, hoera!
Diverse verenigingen zijn weer zoetjes aan begonnen en wellicht mag na 1
september 'theater in de Warf' óók weer zijn deuren openen. Alles uiteraard
met in acht neming van de 1,5 meter regel.

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!

Ook het dorpstreffen is weer begonnen en wordt goed bezocht. Dat komt
natuurlijk ook door de niet te versmaden verse gehaktballen van Peter
Hartendorf :)
Omdat het dorpstreffen een horeca-aangelegenheid is, is het hier van nog
groter (financieel) belang de 1,5 meter te handhaven. Het bestuur riskeert
een hoge boete (duizenden euro's) bij controle. Graag het verzoek aan
iedereen om hieraan mee te werken. Het zou toch jammer zijn als we door
gebrek aan medewerking het dorpstreffen weer moeten stoppen.
We wensen iedereen een mooie, gezonde en veilige zomer.

DOE MEE!

Het bestuur

Stap over op lokale groene energie én spek de dorpskas!

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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HET RAADSELACHTIGE BORDJE VAN JOHAN EN JOKE
Een bordje met een raadselachtige tekst siert al maandenlang een bloembak
op de Baron van Asbeckweg in Warfhuizen. Johan Zwarts en Joke Osseweijer
hebben het geplaatst. Johan: ´Dit bordje hebben we meegenomen uit
Zweden, waar we een huisje hebben en vaak zijn. Daar zie je ze overal langs
de wegen. Kör sakta betekent rij voorzichtig en lekande barn spelende
kinderen.´

Geregeld remmen mensen af om te kijken wat er nu precies staat. Op de
doorgaande weg in Warfhuizen is een extra waarschuwing geen overbodig
luxe. ´Er wordt hier verschrikkelijk hard gereden. Daar hebben we ons wel
een beetje op verkeken.´ Johan en Joke verhuisden in december van een
boerderij aan de Vaart Oostzijde naar de hoek van de Vaart Westzijde en de
Baron van Asbeckweg. Misschien juist wel dankzij de buitenlandse tekst lijkt
het bordje op sommige weggebruikers effect te hebben. Joke: ´Het valt wel
op. Geregeld remmen mensen af om te kijken wat er nu precies staat.´ Aan
het plaatje – een kind met een slak op wieltjes – kunnen ze vaak afleiden wat
er bedoeld wordt. Johan lachend: ´Anders kan er wel een bordje bij dat ze bij
ons terechtkunnen voor tekst en uitleg.´
´Die slak – slakkengang – is de grap van dit plaatje, typisch Zweedse
onderkoelde humor. Sowieso zijn ze daar nogal geobsedeerd door
veiligheidsmaatregelen. De Volvo was de eerste auto met veiligheidsgordels.
In Nederland is er nu een discussie over het al of niet verplicht stellen van
fietshelmpjes voor kinderen. Dat is in Zweden al lang geen issue meer;
iedereen draagt daar een helm op de fiets. Ze maken er zelfs grappen over,
dat de Zweden vrijend in bed ook die helmen op hebben.´Zweden zetten
vaak ter attentie een kinderfietsje langs drukke wegen. De twee Warfhuizers
hebben dat ook in hun dorp geïntroduceerd. ´Soms zetten we het fietsje bij
onze oprit, maar meestal op de brug. Er zijn ook mensen die ons
driewielertje tijdelijk elders op strategische punten in het dorp neerzetten.
Prima.´
De kinderen van Johan en Joke zijn overigens al lang uitgevlogen.

HET GROOTSTE
INDOOR
ADVENTURE- & KLIMPARK
VAN NOORD-NEDERLAND
WWW.WADDENFUN.NL

Jan Gerrit Vos
https://mijnhogeland.nl
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INTERVIEW NIEUWE BEWONERS
Spontaan breng ik een bezoek bij de nieuwe bewoners aan de Baron van
Asbeckweg nr 44, waar Johan Postema en Yvonne Jansen met de hond Davis
een week voor de Kerst zijn komen wonen. Als ik aanbel doet Johan open.
Wij hadden elkaar al in het dorpshuis ontmoet. Ik zeg dat ik eigenlijk voor
een afspraak kom voor het dorpskrantje. Ik word uitgenodigd in de kamer
waar Yvonne is en Johan zegt waar ik voor kom. “Wilt u het nu doen?”, vraagt
ze. Dit past me goed, want het is alweer kort dag voor de inleverdatum.
“Graag!”, zeg ik.
Ik sta in de grote kamer en zeg: “Kunt u zich voorstellen dat ik hier 75 jaar
geleden op de kleuterschool zat?”. “Nee”, zegt ze, en ik vertel dat de kamer in
tweeën was gedeeld en dat de voorkant dienst deed als Nutshuis en de
achterkant als kleuterschool. Achter het huis was de wc. Ze vinden het heel
interessant. Terwijl ik de tuin in kijk, vraagt ze of we even de tuin in zullen
gaan. Nu, dat lijkt mij leuk, het is inmiddels droog na een regenachtige dag.
Johan heeft ondertussen koffie gezet, maar wij gaan even naar buiten.
Er staan prachtige oude bomen, vooral een paar hele oude wilgen: zeker een
paar honderd jaar oud. Geweldig zo groot. Nog wat oude fruitbomen, vooral
wilde pruimen...wat een grote tuin.
Yvonne vertelt dat ze met Hugo en Ron van Alphen hebben geruild met een
paar stukken grond. De jongens wilden graag het pad naar hun land
verbreden omdat het eigenlijk te smal was voor hun werktuigen, vooral de
combine. Zodoende hebben ze geruild met een stuk land achter het huis
tegen een stuk naast hun huis. Er is een nieuwe sloot gegraven en zodoende
werd de achtertuin iets dieper.
We genieten van het vrije, landelijke uitzicht en van de rust die ervan uitgaat.
Dan gaan we maar naar binnen. Johan geeft aan dat de koffie inmiddels
koud geworden is en gooit het door de gootsteen. Met een vers kopje
nemen we plaats in de keuken bij de hoge tafel, dat schrijft gemakkelijker –
en gaan we beginnen.
Johan is in 1963 geboren in Assen. Na het lager onderwijs volgde hij de
mavo en daarna de M.T.S. in Groningen afdeling bouwkundig tekenaar. Hij is
vier jaar als architect werkzaam geweest bij een architectenbureau en
daarna 25 jaar als aankomend tekenaar. Maar toen kwam er een crisisjaar en
is hij overgestapt naar het onderwijs: havo, VWO en kunstvakken.
Donderdags haalde hij zijn diploma en vrijdags had hij een baan als
kunstdocent. Dit werk doet hij vier jaar bij een school in Drachten met 1200
leerlingen, waarvan hij de bovenbouwgroep 4, 5 en 6 heeft: 600 leerlingen.
Hoe kwamen zij in Warfhuizen terecht? “We woonden in Groningen en
wilden wel uit de drukte weg. Eigenlijk wilden we wel naar Drachten, maar
toen zagen wij op Funda dit huis. We wilden wel een grote tuin met een
kleiner huis, maar dit laatste is niet gelukt”.
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Yvonne is op 14 december 1960 geboren in Groningen. Door het werk van
vader verhuisde het gezin na 1 jaar naar Singapore. Tien jaar later kwam het
gezin terug en gingen ze in Gieten wonen. Daar volgde ze vier jaar de mavo.
In Stadskanaal ging ze 3 jaar naar de havo. Op haar achttiende is ze drie jaar
op een architectenbureau gaan werken. Daar is ze mee gestopt omdat ze
twee zonen kreeg. Hierna is ze een paar jaar thuis gebleven. Daarna bezocht
ze de kunstacademie Minerva, deed ze een opleiding grafische vormgeving
en ging ze terug naar een architectenbureau waar ze de administratie deed.
Inmiddels hebben ze drie kleinkinderen en de vierde is onderweg.
Johan en Yvonne zijn blij met het huis en de grote tuin. Ze vinden het een
leuk dorp en wonen hier graag. Ook zijn ze al in het dorpshuis geweest waar
ze het erg gezellig vonden. Yvonne heeft haar weg naar de dorpsmoestuin
ook al gevonden.
Inmiddels is het half elf. Ja, gezelligheid kent geen tijd, en dat wás het!
Dieuwer
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RENOVATIE DORPSHUIS BIJNA VOLTOOID
Het schilderwerk buiten is klaar, dankzij de inzet van onze dierbare
vrijwilligers.
De perken zijn gevuld met een grote variatie aan (bloeiende) planten en
worden wekelijks onderhouden door de groenwerkgroep, waarvoor hulde.
Een beveiligingsbedrijf heeft, waar nodig, sloten en andere voorzieningen
aangebracht zodat het gebouw inbraakproof is geworden.
De aannemer van riolering en hellingbaan heeft eind juni de problemen
verholpen m.b.t. de urinoirafvoer en het waterpas maken van de
hellingbaan.
Van de hellingbaan is een leuning teruggeplaatst, de andere wordt gemaakt
en geplaatst door een dorpsgenoot uit Roodehaan.
De interieurgroep is bezig met de laatste aanschaffingen voor aankleding
tafels en ophangsystemen foto's en schilderijen. Ook de pastorie heeft een
plaatsje gekregen op het fotobehang.

Voor het vervolgtraject: Dorpshuis de Warf toegankelijk voor iedereen is
intussen ook subsidie toegekend door verschillend organisaties. De
bouwcommissie beraadt zich in eerste instantie hierover en komt met
voorstellen.
En nu:
Heropeningsfeest: 5 september 2020
Dit is een voorlopige planning (je weet maar nooit in deze tijd)
Een groepje enthousiaste dorpsgenoten gaat bezig om deze heropening
waardig, feestelijk en vooral gezellig gestalte te geven.
Ina Kotter
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VERHALEN GEBUNDELD IN HET BOEK 'VROUGER'
Het boek vol met verhalen van vroeger is klaar. Ze gaan over het gewone
leven in ons kleine dorp tussen 1940 en 1960, beleefd en verteld door
Dieuwer. Het is een selectie van 40 verhalen aangevuld met 21 illustraties
van ondergetekende verdeeld over 156 pagina's. Om er 150 exemplaren van
te kunnen laten drukken is er van 8 juni tot 1 juli een inzamelingsactie
geweest. Bij het schrijven van dit stukje zijn er met nog 2 dagen te gaan al
135 boeken in bestelling en is zo goed als het hele bedrag dat nodig is
binnen. Geweldig! Daar ben ik onwijs trots op, en vooral ben ik heel blij voor
Dieuwer!

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

Ik dank ieder die een of meerdere boeken heeft besteld én degenen die hun
waardering met een extraatje lieten blijken. Dankzij al deze financiële
bijdragen vooraf kan het boek 'Vrouger' het daglicht gaan zien.
Op het feest t.g.v. de heropening van het dorpshuis is er een presentatie van
het boek en is Dieuwer bereid uw boek te signeren.
Ook zullen er dan voor € 10,-/stuk nog boeken aangeschaft kunnen worden.
Op: www.inzamelingsactie.blogspot.com is te lezen hoe de actie verlopen is
en zijn enkele korte promotiefilmpjes te zien.
Dank nogmaals aan allen!
Els
12

13

APPELBOMEN

Buurtsuper en slĳterĳ Ubels Ezinge

De Provinciale overheid heeft oude rassen van appelbomen geplant bij de
brug in Roodehaan. Ineens stonden ze er. Ze zijn herplaatst, met enorme
wortels werden ze aangevoerd.
Ik weet niet hoe dit idee ontstond, maar het is prachtig. Vooral ook met die
korenbloemen en papavers eronder. Volgens omwonenden is het gratis
plukken in het najaar. Geweldig!

Voor al uw dagelĳkse boodschapen

Buurt
super

Ubels

Slijterij

Brigitte Cornelis

• 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

Hilbert

goochelaar met een ietsje meer...

www.hilbert.nl
www.nicometznkliko.nl
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VAN VLASFABRIEK VIA GRAANPAKHUIS NAAR WERF
Eind augustus zullen Koos Brands en zijn vrouw Freya verhuizen. Na 27 jaar
aan Vaart Oostzijde gewoond en gewerkt te hebben, gaan ze nu naar een
rustig gelegen huis in Nieuweschans.
Het pand aan Vaart Oostzijde begon als een vlasfabriek. Deze brandde begin
jaren 20 af. Op de plek verrees een graanpakhuis dat tot in de jaren ´60
dienst deed. Vervolgens kwam er een jachthaven van de heer Wezeman, die
helaas failliet ging. Het pand werd per opbod verkocht in het plaatselijke
café. Een installateur uit Groningen, die toevallig passeerde, deed een bod
en had het pand in handen.

In 1989 kocht Koos Brands de werf van de heer Prummel over. Koos had tot
die tijd een botenbedrijf gehad aan de Van Asbeckweg 22, waar nu Hans Sas
woont. Hij bouwde een woning in het pand aan Vaart Oostzijde en in 1993
betrok hij deze woning. In de afgelopen decennia werd de werf van Koos
Brands een begrip. Niet alleen verkocht hij buitenboordmotoren, mensen
konden hun boten ook stallen en ter plekke opknappen. Ook repareerde hij
buitenboordmotoren. Een enkele keer bleef hij trouwens wel eens zitten met
gerepareerde motoren die niet meer werden opgehaald als de
reparatiekosten hoog bleken te zijn. Tja, risico van het vak? Overigens
bouwde Koos ook zelf boten, op de oude foto’s zijn enkele van zijn boten te
zien, met op de achtergrond de voormalige molen (al zonder wieken), de
ophaalbrug en het oude huis van Barsema.

Aj, hij kon eigenlijk niet veel met het pand dus verkocht hij het aan de heer
Prummel. Deze Prummel verlaagde het pakhuis tot de huidige hoogte en
begon de bouw van scheepscasco´s. “Iedere week kwam er wel een casco
naar buiten” aldus Koos Brands.
De karakteristieke gele takel heeft heel wat boten uit het water gehaald en
na een winterseizoen of opknapbeurt werden deze weer te water gelaten.
Momenteel is Koos aan het ruimen geslagen. Niet alleen binnenshuis, maar
ook op het terrein. Zo heeft hij 2 schepen afgevoerd van mensen van wie hij
nooit meer iets vernam.
Wat de toekomst aan de Vaart zal brengen… we wachten het rustig af. Maar
die wonderlijke gele giraffe zal ik toch wel gaan missen.
Koos en Freya wens ik een rustige toekomst toe in Nieuweschans. En Koos
bedank ik voor het inkijkje in zijn fotomappen. Het is leuk om de
geschiedenis van Warfhuizen op z’n tijd weer eens op te rakelen.
Brigitte Cornelis
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VIJF JAAR MOESTUINGELUK

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

De dorpsmoestuin bloeit en groeit weer. We zijn in het vijfde seizoen met 11
deelnemers hard aan het werk om weer volop te genieten van de plek,
elkaar, de bloemen, het fruit en de groenten. En dat gaat prima, al hebben de
slakken ons wel even op een dwaalspoor gezet, we genieten met volle
teugen. En nu we zo´n 2000 slakken lichter zijn, loopt het weer als een trein.
Ieder heeft zo zijn eigen specialisatie. De één is graag aan het zaaien, de
ander trekt gras uit de randen en weer een ander is meer van het zwaardere
werk. En dan hebben we onze grasmaaister Els, onze techneut Ed en Jan die
het liefst maar hoort wat hij moet doen. Bovendien is Jan de filmman, zelfs
een drone vliegt boven het terrein om de boel maar goed in beeld te
brengen. Eind van het jaar maakt hij van alle opnamen een heuse film!

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

MODE-WONEN

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

tel. 0595 - 401253

Wat een verschil met 5 jaar geleden toen de grond, die overigens geheel vrij
van kosten gebruikt mag worden van de eigenaren Feike en Riet Vlas, alleen
brandnetels bevatte! Feike en Riet genieten ook van de aanloop en de
manier waarop het stuk grond vorm heeft gekregen. Mocht je een keer
willen langskomen doe dat dan vooral op woensdagochtend of
vrijdagmiddag, dat zijn de tijden dat we aan het werk zijn. Ook op zondag
rond 11 uur wordt er regelmatig gewerkt. Er zit een groot hek voor de
moestuin die zich aan het einde van Burum bevindt, het betreft immers wel
privégrond. Het hek moet altijd weer dicht, onder andere omdat er wel eens
schaapjes losbreken die achter op het terrein staan!
Eerlijk gezegd ben ik apetrots op de moestuin die ik vijf jaar geleden
oprichtte. Het is een walhalla geworden!
Brigitte Cornelis
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OVERDAIPS
Er wordt gebouwd aan het Reitdiep tegenover Camping Roodehaan,
iedereen kan het zien. Dus ging ik als “reporter te scooter” polshoogte
nemen.
De familie Muller heeft inderdaad het stuk grond overdaips gekocht van de
huidige eigenaar van Camping Roodehaan Henk Glazenburg. De Mullers
waren jarenlang te gast op Camping Roodehaan en wilden in Warfhuizen
wel iets beginnen. Eerst oriënteerden ze zich bij de boerderij naast de
camping en bij Koos Brands, maar ze kwamen uiteindelijk terecht bij het hun
zo vertrouwde Reitdiep. Een machtig plekje aan het water. Bij de gemeente
informeerden ze of er iets zou kunnen komen met caravans en boten. Het
bestemmingsplan, dagrecreatie, bleek niets in de weg te staan en de
gemeente was enthousiast over de nieuwe plannen voor het stuk grond.
Momenteel wordt er gebouwd aan een (overdekte!) hellingbaan en worden
er caravans geplaatst met een eigen terras en bloembakken. In totaal zullen
er zo’n 10-12 caravans komen voor mensen die lekker aan het water willen
zijn en een beetje luxe wel prettig vinden. En er zijn plannen voor een kleine
eetgelegenheid, waarvoor de vergunning is aangevraagd.
Aangezien er nog flink wat werk aan de winkel is, zal het terrein pas in maart
volgend jaar open gaan.
Ik wens de Mullers een mooie tijd toe daar aan het zo prachtige Reitdiep.
Brigitte Cornelis

Puur Styling

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

Ontwerp Uitvoering

Voor Particulieren
& Bedrijven
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PUZZEL
Heel, heel lang geleden dongen eens twee Egyptische kamelendrijvers naar
de hand van de dochter van de sjeik van Abbudzjabbu.
De sjeik, die geen van beide mannen zag zitten als toekomstige echtgenoot
voor zijn dochter, bedacht een slim plan: een wedstrijd zou bepalen wie van
hen met zijn dochter mocht trouwen.
En aldus organiseerde de sjeik een kamelenrace. Beide kamelendrijvers
moesten per kameel reizen van Cairo naar Abbudzjabbu en degene wiens
kameel als laatste in Abbudzjabbu zou aankomen, mocht met de
sjeiksdochter in het huwelijksbootje stappen.
De twee kamelendrijvers, die beseften dat dit wel eens heel erg lang kon
gaan duren, besloten ten einde raad de Wijze van hun dorp te raadplegen.
Daar aangekomen legden zij de situatie uit, waarop de Wijze van het Dorp
zijn wichelroede omhoogstak en 3 wijze woorden sprak.
Opgelucht verlieten de twee kamelendrijvers zijn hut:
ze waren klaar voor de strijd!

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

VRAAG:
Welke 3 wijze woorden sprak de Wijze van het dorp?
WINNAARS PUZZEL VORIGE KEER
Uit de ruim 20 juiste inzendingen (in Warfhuizen lopen veel dikke muizen)
van de woordzoeker in de vorige 'Rond de Wier' is een winnaar getrokken.
Daniël en Marieke waren de bofkonten.
De prijs, een kleine prive voorstelling van Hilbert is inmiddels uitgereikt.
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VROUGER

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.

Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op voor
een vrijblijvende offerte.
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We hebben een heel droog voorjaar gehad en er werd gezegd dat dit sinds
mensenheugenis niet was voorgekomen. Het bietenzaad en de aardappelen
bleven droog in de grond liggen en het had weken niet geregend. Dit deed mij
denken aan de zomer van 1959. Het was het eerste jaar dat ik getrouwd was. Ik
was altijd bij vader in de moestuin en ben daar helemaal mee opgegroeid. Bij
ons huis was weinig bouwgrond en ik wilde er wel een moestuintje bij.
In de Schoolstraat was het winkeltje van oude mevrouw Nienhuis en haar
dochter Menstje en daar deed ik mijn boodschappen. Op een gegeven moment
vroeg ze mij of ik iemand wist die haar tuintje wilde verzorgen want haar
buurman had het opgezegd. Ik bood aan dat ik het wel graag voor haar wilde
doen. Ze had een paar prachtige tuintjes naast elkaar met een hoge heg rondom
en die waren heel schoon want de buurman had ze altijd in onderhoud gehad.
We hoefden er niets voor te betalen, maar één stukje voor haar moesten wij ook
verzorgen en beplanten. Nu, dat kwam wel in orde. Mijn man heeft alles gespit
en plantklaar gemaakt en de rest kon ik zelf wel.
Het was 30 april – Koninginnedag – mijn man had een vrije dag en ik zeg: “Zullen
wij de sperziebonen poten?”. Dat was goed, de gaten werden gemaakt en de
bonen gingen de grond in. De buurman kwam even kijken en zegt verbaasd:
“Waar zijn jullie mee bezig?”. Ik zeg: “Bonen poten, zoals u ziet”. Waarop hij
verontwaardigd antwoordt: “Jullie zijn gek, dat is wel drie weken te vroeg”. Ik zeg
dat wij het toch maar gaan proberen en dan zien we het wel. De week die
volgde regende het gelukkig heel de week. De boontjes stonden mooi in de
week en een paar dagen later kwamen ze al boven de grond. Zes weken lang
bleef het droog: geen druppel regen maar veel warmte. Het was net een
broeikas op de tuin. De buurman had de boontjes pas in mei geplant en die
lagen na drie weken nog steeds droog in de grond. Ik plukte emmers vol
boontjes, want de opbrengst was ontzettend groot: geweldig! Buurman zijn
vrouw zag mij met twee emmers vol boontjes lopen. Verbaasd zegt ze: “Wat
hebben jullie ja veel boontjes!”, waarop ik antwoord: “Dit is het resultaat van veel
te vroeg poten, zeg dat maar tegen uw man”.
25 Jaar later (wij hadden een grote tuin van de gemeente gehuurd) wilde ik het
voor de aardigheid nog eens proberen: op 30 april de boontjes in de grond. Toen
kreeg de buurman gelijk. Wij hadden het weer niet mee: het was regen en kou
en dat was geen goed weer voor de sperziebonen. Het is mij maar één keer
gelukt op 30 april, en die lange hete zomer zal ik nooit meer vergeten.
Net zoals we nu in de lockdown zitten in verband met het coronavirus, dit
hebben we nog nooit meegemaakt. En zo maak je in het leven dingen maar één
keer mee.
Maar het treft de hele wereld en we moeten er doorheen. “Kop d'r veur!”

Dieuwer
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COLUMN
Een moeder schrijft openhartig over het lief en leed rondom haar gezin in
Warfhuizen.
Vaderdag
Julia verheugde zich er al dagen op. Ze was flink in de weer geweest met
allerlei zelfgefabriceerde knutsels voorzien van hartjes en in roze
viltstiftletters ‘I LOVE PAPA’. De jongens hadden iets op school gemaakt en de
puber zou voor een ontbijtje zorgen.
Zondagochtend. Acht uur. Ik ben klaarwakker en lig naast het slapende
object van onze affectie te wachten op het beste moment om de regie te
pakken in een overschat ritueel. Na een uurtje facebook en artikeltjes lezen
op mijn telefoon toont de vader in kwestie de eerste tekenen van leven. Ik
druk een kus op zijn mond. ‘Goedemorgen lieverd. Blijf jij maar lekker liggen
vandaag.’ En ik spoed mij naar de keuken, waar drie kinderen totaal relaxed
ieder naar hun eigen beeldscherm kijken. De puber slaapt nog. Ik zet de
oven aan voor croissantjes, kook eitjes en pers sinaasappelsap. Half tien. Toch
maar eens kijken waar de puber blijft. Voor de deur van onze slaapkamer
staat inmiddels een stapel dozen ter grote van Julia zelf, klaar om
overhandigd te worden. Koen komt aangesjokt met een zwartgeverfd zelf
getimmerd gereedschapskistje op kabouterformaat. Ik gris het door juf
ingepakte knutsel van Boudewijn van de kast en druk het in zijn knuistjes. De
puber komt nu ook geeuwend de trap af gestommeld en ik duw haar een in
de haast aangeschaft bierpakket in de handen, zodat ze ook iets kan geven.
Iedereen klaar? Boudewijn kijkt bedremmeld naar de grond. Het cadeau dat
ik hem net heb gegeven is verdwenen. Wat is er lieverd? Hij trekt aan mijn
hand zodat mijn oor vlak bij zijn gezicht is en fluistert ‘ik wil het niet geven,
want dan gaat iedereen me uitlachen’. Ik zucht. Mijn kleuter is extreem
gevoelig voor groepsdruk, faalangstig en perfectionistisch. De gedachte dat
zijn kleuterjuf waarschijnlijk drie schooldagen bezig is geweest om een
vaderdagcadeau te fabriceren leg ik even naast me neer. Geef papa dan
maar een dikke knuffel, dat vindt hij ook fijn.
We doen de deur van de slaapkamer open en daar ligt manlief al een tijdje te
lezen. Verrassing! Mijn eerstgeborene duikt op haar vader af, manifesteert
zich midden in het echtelijk bed waarmee ze de beste plek naast papa claimt
en duwt het ingepakte bierpakket onder zijn neus met de mededeling: ‘Ik
heb het niet gekocht, ik weet niet wat er in zit, maar het is vast iets met
drank.’ Dan is Julia aan de beurt. Zorgvuldig worden alle vijf de dozen met I
LOVE PAPA-knutsels uitgepakt en bewondert terwijl ze er glunderend van
trots naast staat. Dan komt Koen. Hij heeft niet de moeite genomen om zijn
cadeau in te pakken. Wellicht is vaderdag niet meer zo cool als je naar groep
8 gaat. Hij geeft zijn zelfgemaakte gereedschapskist met een
26

schouderophaal die waarschijnlijk uitdrukt ‘pa, ik weet ook niet wat je er mee
moet, maar ik heb toch mijn best gedaan voor je en ik hou meer van je dan ik
met een knutsel kan zeggen’, maar dat zegt hij natuurlijk niet. Hij zegt: ‘Er
moest eigenlijk ook nog gereedschap bij, maar daar had ik geen tijd meer
voor.’ Boudewijn zit al een tijdje bedremmeld op de hoek van het bed. Ik
mompel tussen neus en lippen: ‘Boudewijn had ook iets gemaakt met juf,
maar hij durft het niet te geven, omdat hij bang is dat we hem uitlachen.’ De
man knikt begripvol en strekt zijn armen uit om de dikste knuffel ooit te
incasseren van onze kleine man.
We ontbijten met croissantjes en de hele mikmak. ‘Wat wil je eten
vanavond?’Vraag ik terwijl ik de tafel afruim. Hij glimlacht. ‘Doe maar iets wat
de kinderen lekker vinden.’ Hij heeft gelijk. Deze dag draait niet om hem.
Deze dag is een ritueel dat onze kinderen een houvast geeft in hun weg naar
volwassenheid en ze even laat voelen hoe groot en onvoorwaardelijk hun
liefde is en ze een hulpmiddel te geven om de onmacht om die liefde te
uiten te boven te komen in de wetenschap dat het nooit zal opwegen tegen
alle pijn en moeite die ouders moeten doorstaan om jou tot de drempel van
volwassenheid te brengen. Dat dit ritueel inmiddels gekaapt is door het
onderwijs als informatiedrager van ons cultureel erfgoed en de commercie
die cultureel erfgoed tot een verdienmodel maakt, mag de pret niet drukken.
Ik haal de aardbeientaart tevoorschijn waar de Albert Heijn voor het gemak
een hartvormige roze sticker met ‘vaderdagtaart’ op heeft geplakt. Dan staat
Boudewijn ineens aan het shirt van zijn vader te trekken. Hij fluistert iets in
zijn oor. Samen lopen ze de keuken uit. Even later komen ze terug. Allebei
met een trotse en tevreden grijns op hun gezicht. De man heeft een knutsel
in zijn hand waar een foto op is geplakt van Boudewijn met een oversized
bloes aan en een pet op van zijn vader. Er hangt een kaartje bij: ‘papa ik lijk
steeds meer op jou’.
Suzanne
Meer stukjes lezen? Kijk op www.suusinstukjes.nl
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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
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.

BRANDS

BUITENBOORDMOTOREN
HONDA

SUZUKI
YAMAHA

MARINER
BOTEN

TRAILERS
OPLOSSING PUZZEL
De wijze van het dorp zei: "Ruil van kameel"
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Vaart O.Z. 11
9963 PM Warfhuizen
tel. 0595 - 57 17 73

