november december 2019

Rond de Wier

verschijnt éénmaal per twee maanden

➢ nieuwe knutselclub
➢ foto’s schuurverkoop
➢ verbouwing Warf in laatste fase

rfhuizen
Wa

ROND DE WIER
De dorpskrant van en over Warfhuizen
Jaargang 25, november 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, bcorneli@xs4all.nl
Rekening: NL50 RABO 0316012351 Dorpsbelangen, P. Oosterhoff
Kopij voor Rond de Wier graag uiterlijk de 20e van de maand sturen aan
Brigitte: bcorneli@xs4all.nl - 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
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Agenda
november
13: Knutselclub. 15:30 - 17:00 uur
16: Intocht Sinterklaas. 14:00 uur Vaart OZ
21: Aardappelschillen. 20:00 uur in de Warf
22: Mouseten. 18:00 uur
december
1:
Theater in de Warf: Rop Janze. 15:00 uur
januari
4:
Nieuwjaarstreffen. 17:00 uur in de Warf
Iedere:
maandag 20.00 uur biljart dames, woensdag 20:00 uur biljart heren,
donderdag 20.00 uur fotoclub (eens in 14 dagen),
derde vrijdag van de maand 20.00 uur Eendracht,
derde dinsdag van de maand: Breiclub
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
Frituurvet

Wist u 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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Burgerlijke stand
Nieuwe bewoners:
Michiel Fidder, van Gieten
naar de Burg. IJ. Wiersumstraat 1
Jessy en Myrthe Zwik,
van Wehe den Hoorn naar Burg. IJ. Wiersumstraat 5
Mary Janse,
van Baflo naar Baron van Asbeckweg 46 (per 2 november)
Nicolette Ferwerda,
van Arnhem naar Vaart Oostzijde 13 B (per 21 december)
Chantal van der Velden en Mark Leegte
van Kloosterburen naar Vaart Oostzijde 13-b

			Welkom in Warfhuizen!
Verhuisd
Harry en Ytie Scholten
van de van Asbeckweg 44 naar Kollum (per half december)
Verhuisd binnen het dorp:
Johan Zwarts en Joke Osseweijer.
Van Vaart Oostzijde 13 naar Vaart Westzijde 2 (per 9 december)
Geboren:
Huacaya Alpaca ‘Bennie Brugt’
op 1 juni geboren in de Schoolstraat bij Laila en Luc, vernoemd naar de
buurmannen, onze dorpsgenoten Bennie en Ben. Overigens werden er
totaal 3 Alpaca’s geboren.
wist u dat
• De dorpskrant ‘Rond de Wier’ precies 25 jaar geleden voor het eerst is
uitgegeven?
• En dat Dieuwer dus al 25 jaar lang trouw elke keer stukjes schrijft voor
deze krant?.....
• Dat Viviane gekleurde balletjes geschonken heeft aan het terras
• Dat die licht geven, op batterijen werken, en...
• Dat dit er heel gezellig uitziet!
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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!

Lieve vrienden dorpsgenoten
Zoals jullie ongetwijfeld niet is ontgaan, gaan wij vertrekken. Na 45 jaar,
gaan wij dit pand en dit dorp verlaten. Wij zien dit als een noodzaak nu
onze leeftijd een rol gaat spelen en Ytie geen auto rijdt, hetgeen in dit
dorp ongemakkelijk is als Harry, om wat voor reden dan ook, niet meer
zou kunnen rijden. Dan zouden we in dit dorp vast zitten. Daarnaast gaat
ons grote huis en vooral de grote tuin in de nabije toekomst te zwaar
worden om te onderhouden. Zo dus ...
We hebben hier met veel plezier gewoond en veel gedaan en
meegemaakt, zoals een eetgroep begonnen, peuteropvang verzorgd, aan
toneel en cabaret gedaan. Een hele leuke tijd. Maar ook in Kollum, waar
we gaan wonen, hopen we weer leuke dingen te gaan doen en ook lieve
mensen te gaan ontmoeten.
Wij wensen jullie allen het allerbeste toe. Houd dit levendige, gemêleerde
dorp in stand, dit dorp wat zo actief is op vele fronten.
Willen jullie ons een keer opzoeken in Kollum, dan zijn jullie van harte
welkom, ons adres is: Cantecleer 16, 9291 AS Kollum
Wie weet tot gauw,
groeten Harry en Ytie
0511 227937

Doe mee!
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 een deel daarvan, afhankelijk van het aantal deelnemers uit het
dorp. Daarom durven we met een gerust hart dit bij u aanbevelen. 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 makkelijk.
- Je steunt groene en lokale energieopwekking
- En.. Je steunt het dorp!
Lees hier hoe je kunt overstappen.
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MARNE VREDE FESTIVAL
Zoals jullie ongetwijfeld weten was er op 29 juni iets bijzonders aan de
hand in ons dorp. Dat was de dag dat de eerste editie van het Marne
Vrede Festival plaatsvond.
Zij die er geweest zijn weten dat het, hoewel bescheiden van omvang,
een succes was. Met mooie kleine voordrachten op bijzondere plaatsen
en een spetterende afsluiting in de schuur van Waddenfun.
Veel mensen vonden vooral die kleine voordrachten met heel persoonlijke
verhalen erg mooi.
Inmiddels zijn we alweer bezig met de organisatie van de volgende editie
die, voorlopig, gepland staat op 22 augustus 2020 en die aansluiting zal
hebben met het hoofdthema van volgend jaar rond 4 en 5 mei; namelijk
75 Jaar Vrijheid
Net als dit jaar willen wij het niet zozeer over de militaire
oorlogshandelingen hebben, maar meer over wat dit soort grote
conflicten voor invloed hebben op mensen, families, (kleine)
gemeenschappen door middel van het laten zien en horen van
persoonlijke verhalen en ervaringen van mensen.
De vragen die een rol spelen zijn o.a.:
Wat betekent vrijheid voor je en hoe denk je dat we kunnen voorkomen
dat we in een (Derde Wereld)oorlog terecht komen en hoe dan?
We zouden het mooi vinden dat je ons laat weten als je daar wat
over wilt (laten) vertellen of als je materiaal hebt, (foto’s, papieren/
documenten, geluidsfragmenten), dat gebruikt kan worden, bijvoorbeeld
voor een tentoonstelling.
Je kan dat brengen/sturen/mailen naar Louwrens
Vaart WZ 4, e-mail: ellens@xs4all.nl
Ook andere ideeën over wat er de 22e augustus gedaan zou kunnen
worden zijn welkom. Er zijn al een paar dorpsgenoten die op de één of
andere manier een bijdrage aan het programma leveren en we hebben
natuurlijk ook nog vrijwilligers nodig voor diverse werkzaamheden. Je
kunt je nu of in een later stadium ook aanmelden als vrijwilliger.
Alvast hartelijk bedankt
Louwrens Ellens
0595 572832 of 0630 371856
email: ellens@xs4all.nl

HET GROOTSTE
INDOOR
ADVENTURE- & KLIMPARK
VAN NOORD-NEDERLAND
www.waddenfun.nl
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Interview nieuwe bewoners
Op zondagmiddag heb ik een afspraak aan de Roodehaansterweg nr. 2
bij de windmolen. Bij het dorpstreffen in De Warf had ik Rudolf Uitham,
Edith Liemburg, Daniël (3 jaar) en Marieke (1 jaar) al enkele keren
ontmoet. Als ik aanbel doet Rudolf open en nodigt mij uit om binnen
te komen. Edith, Daniël en Marieke zitten nog aan de broodmaaltijd.
Rudolf vraagt of ik ook een broodje mee-eet, maar ik heb net gehad.
De windmolen draait er lustig op los. Naar men zegt dat het nogal wat
lawaai oplevert moet ik zeggen dat je het in de kamer helemaal niet
hoort. Je hebt er een wijds uitzicht over de landerijen en het is er erg
rustig. Rudolf vraagt of ik iets wil drinken, maar ik vind dat zij eerst maar
eens rustig moeten eten. Marieke valt bijna in slaap in de kinderstoel
zodat mama haar even in haar bedje legt. Dan begin ik maar met Rudolf.
Rudolf is in 1977 geboren in Westeremden. Na de basisschool bezoekt
hij de Mavo in Loppersum en daarna het VWO. Daarna volgt hij een
5-jarige opleiding ‘Onderzoek Natuurkunde’ aan de Rijks Universiteit
Groningen (RUG) en volgt hij een project van 4 jaar in het UMCG
afdeling Nucleaire Geneeskunde – Radiologie. Nu werkt hij bij HQ
Graphene in Groningen. Ze zijn van Eppenhuizen naar Warfhuizen
verhuisd want ze zochten rust, vrijheid en de ruimte.

“Nu lopen we nog even door de schuur” zegt Rudolf. Hij laat een grote
werkplaats zien met veel gereedschap: “ik repareer oude brommers” en
gelijk lopen we naar een volgend vertrek waar 12 prachtige als nieuwe
Kaptein Mobyletten staan opgesteld: keurig op een rij en mooi gepoetst,
het is een prachtig gezicht. “Met één ben ik nog bezig en ze lopen
allemaal”. Ik stel voor om ze allemaal tegelijk achter elkaar de weg eens
op te rijden. Nu dat leek hem ook wel wat, geloof ik.
Het volgende vertrek is zijn muziekkamer: er staan 2 basgitaren die hij
bespeelt en een groot drumstel dat van een vriend is waar hij mee speelt.
Hij heeft gehoord dat Warfhuizen ook aan bandje heeft, genoemd de
‘Plakband’ … het lijkt hem leuk om met dit bandje mee te spelen. Ik geef
hem de naam van Ed Hartman door want die doet daar ook aan mee.
Het was héél gezellig en ik neem afscheid, inmiddels zijn de ouders van
Rudolf gearriveerd.
Dieuwer

In 2012 leerde hij Edith kennen en in 2016 zijn ze getrouwd waarna hun
kinderen geboren werden. Via internet ontdekten ze deze boerderij:
het had alles wat zij wensten. Toen alles in kannen en kruiken was, zijn
ze hier sinds 1 juli komen wonen. Rudolf vindt Warfhuizen een leuk en
gezellig dorp en geregeld gaan zij naar het dorpstreffen.
Edith Liemburg is geboren in Heerenveen. Daar heeft zij 6 jaar een
opleiding aan het Gymnasium gedaan en daarna heeft zij 5 jaar
Biologie gestudeerd. Zij is in de medische biologie gepromoveerd op het
onderzoek naar psychiatrische aandoeningen en werkt nu op hetzelfde
gebied in het UMCG. Via internet heeft ze Rudolf leren kennen en zijn ze
samen gaan wonen en de rest heeft Rudolf al verteld.
Haar hobby’s zijn: tuinieren (ze wil nog een moestuin aanleggen), klussen
en handwerken. Edith gaat de website van het dorpshuis beheren, er
nieuwe berichten op zetten: www.warfhuizeninfo.nl
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FOTOVERSLAG BURENDAG - SCHUURVERKOOP
De schuurverkoop leek even in het water te vallen door het dreigende
slechte weer, maar afgezien van een paar spetters bleef het gelukkig
droog.

Een record aantal deelnemers, dit jaar ook bij Roodehaan, zorgde ervoor
dat er weer voor elk wat wils was.
Kortom... Een geslaagde dag.

Buurtsuper en slijterij Ubels Ezinge
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

10

11

Nieuwjaarstreffen
Op zaterdag 4 januari 2020 vindt het Nieuwjaarstreffen plaats in
Dorpshuis de Warf.
Vanaf 17.00 uur is iedereen welkom om te toasten op 2020, aangeboden
door de Warf en Dorpsbelangen.
Om 18.00 uur wordt het Nieuwjaarsbuffet geopend, wat bestaat uit
soepen, warme en koude gerechten en toetjes.
Dit alles gemaakt door het dorp en voor het dorp. (Gasten van
dorpsgenoten, indien aanwezig, zijn natuurlijk ook welkom!)
Stokbrood en kruidenboter wordt beschikbaar gesteld door het dorpshuis.
Wel gaan we ervan uit dat per deelnemend adres één gerechtje wordt
aangeleverd voor ongeveer 10 personen.
Keuze uit voorgerecht, soep, salade, hoofdgerecht en dessert.
Door deze opzet (voor wat hoort wat) is het niet mogelijk om gemaakte
kosten te declareren. Niet-kokers betalen € 7.50 p.p.
Voor een muzikale noot wordt live opgetreden door …......…
Dat is nog een verrassing!!
Opgave voor het maken van een gerechtje kan vanaf nu bij:

Nieuws van Speeltuin Vereniging “Warfhuizen”

KNUTSElclub

Wij willen weer beginnen met de Knutselclub voor kinderen van 4 t/m
12 jaar. We hebben nu een andere locatie gevonden, met dank aan de
familie Twaalfhoven, die zo vriendelijk zijn om een ruimte beschikbaar te
stellen.
Onze nieuwe knutsellocatie is nu op:
Burum 6/8
Allereerst willen wij van de knutselclub Els bedanken voor haar inzet de
afgelopen tijd. Wij hebben nu weer een enthousiaste groep vrijwilligers
gevonden die ons willen helpen. We willen ongeveer 4 maal per jaar een
knutselactiviteit organiseren waarbij we rekening willen houden met de
tijd van het jaar.
De eerst komende keer dat we bij elkaar willen komen is:
13 nov van 15:30-17:00 uur
Het is dan de bedoeling dat we weer nieuwe versieringen maken voor
de Warf voor het Sinterklaasfeest op 16 november. Aangezien we op
dit moment een groep met voldoende begeleiders hebben, kunnen de
ouders hun kinderen met een gerust hart bij ons achter laten.
Met vriendelijke groeten,
Christien, Lucie, Arlen, Arina en Tineke

Ina Kotter: 0595/571844 of 06-22098780
Greet Wubbema: 06-23828825
Dan heeft U in ieder geval eerste keus bij het kiezen van een gerecht!

Tevens zijn we nog op zoek naar diverse restmaterialen om te gebruiken
zoals:
• Restjes wol
• Kurken
• Wc rollen
• Kroonkurken
• Restjes stof
• Schoenendozen

Graag uw reactie,
Ina

Dit alles kunt inleveren bij Christien Verwijk,
Baron van Asbeckweg 25.
12
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BRIEF VAN SINTERKLAAS

SINTERKLAAS kleurplaat

H et kana al,
17 okto ber 20 19

ms en tantes ,
oo
s,
er
ud
)o
ot
ro
(g
,
en
er
nd
ki
H allo liev e
de Pakjesb oo t 12
t
me
eg
rw
de
on
en
ek
w
ar
pa
W ij zijn inmiddels al een was de zee ru ig op sommige momenten, een aantal
rich ting N ederland. W atel van zeezie kte. Op w eer andere momenten da ch t
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BONEN PLUKKEN
Kom eens langs bij de leukste modewinkel van N.W.-Groningen!!

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

MODE-WONEN

SRV ADOLF
VERSMARKT AAN HUIS
VERS VLEES
BROOD EN GEBAK

RAADSEL
Verplaats 1 lucifertje en krijg een nieuwe correcte som.
Er zijn 2 oplossingen!

GROENTE EN FRUIT
MELKPRODUKTEN
LEVENSMIDDELEN
Trekweg 27, Ulrum

tel. 0595 - 401253
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Vrouger
Deze keer ben ik het archief ingedoken en ontdekte ik de geschiedenis
van Roodehaan toen de veerpont er nog voer, er nog geen brug was, en
de herberg later Het Bondshotel werd genoemd en een heel belangrijke
plaats innam. Hier namen de Friese kooplui het vee over van Groninger
boeren, die na elke transactie in de bovenvertrekken van het hotel hun
tevredenheid met goede wijn begoten, terwijl de knechten beneden aan
de toog het met brandewijn moesten stellen maar daarom niet minder
plezier hadden.

Op een kwade dag in 1799 is er van feesten niet veel gekomen: het
veer met een vracht koeien aan boord sloeg om en twee begeleiders
verdronken jammerlijk. De andere opvarenden konden een koeienstaart
grijpen en wisten zich op die manier in veiligheid te brengen.
Veel van het vee ging naar Harlingen (de handel in Groningen bestond
toen nog niet) vanwaar het naar Engeland werd verscheept. De tocht
naar de Friese havenstad ging vaak te voet, en soms liepen de koeien
zelfs naar Amsterdam.

bevordering van de welvaart in De Marne) gehouden, die een liberale
politieke ontevredenheid toonden. Deze vergadering werd door
voorstanders van Koning Willem I wreed verstoord. Het marnedorp werd
ook wel ‘Klein Brussel’ genoemd. In 1898 werd de herberg – vermoedelijk
door blikseminslag – door brand verwoest, maar spoedig op dezelfde
plaats herbouwd.
In 1906 kwam er een brug over het Reitdiep en was het veer verdwenen
net als de tolheffing. Maar na het ontstaan van de brug werd er van
fietsers en rijtuigen nog wel tol geheven. Het gehucht verloor snel zijn
belangrijke plaats, er kwamen meer bruggen over het Reitdiep bij Electra
en Garnwerd, zodat een herberg niet meer lonend was.

In 1921 werd het voorhuis drastisch verbouwd, in 1922 heeft de heer
Julsingha de zaak opgeheven en werd het een graanpakhuis. In 1947
vertrok hij naar Groningen. Daarna hebben er nog verschillende gezinnen
gewoond die het pakhuis beheerden dat in 1970 ook werd gesloten.
Dieuwer

Als vergaderplaats was Roodehaan ook al erg in trek. In 1830 werd
er een vergadering van clubbisten (dit was een soort vereniging ter
18
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Roodehaan eten & drinken opent in Westeremden
Op vrijdag 25 oktober opent Roodehaan eten & drinken een nieuw eeten muziekcafé in het pand van het ontmoetingscentrum de Viskenij aan
de kosterijweg te Westeremden.
De uitbaters: Karin Hardonk en Teus van Ruiswijk waren tot vorig jaar de
exploitanten van camping Roodehaan.
Op vrijdag, zaterdag en zondag kan men vanaf 16.00 uur terecht voor
een drankje of een kopje echte koffie en vanaf half zes gaat de keuken
open.

Puur Styling

Gun uzelf meer rust, eenheid
en warmte in uw interieur!
Er is een wekelijks wisselend driegangen biologisch keuzemenu voor
een vriendelijke prijs, waarbij de gasten kunnen kiezen tussen vlees, vis,
vegetarische en veganistische gerechten.
De producten zijn veelal biologisch en worden door Bio-Noord, Bidfood
en de Waddenvarkens geleverd.
Alle sauzen, dressings, quiches worden door Karin zelf gemaakt.
Ook aan de frituur liefhebbers en de kinderen heeft Roodehaan gedacht.
Er is een snackkaart, een mooi menu en spelt-pannenkoeken voor de
jonge gasten.
Regelmatig worden er in het muziekcafé concerten georganiseerd met
nationale- en internationale artiesten.
Op 26 oktober komt Lindsay Clark uit Amerika optreden, het optreden
begint om half negen en de entree is € 7,50.
Zaterdag 9 november is er een optreden van het Vanessa Peters trio
(USA), woensdag 27 november komt niemand minder dan Willy Tea
Taylor (USA) naar Westeremden en zaterdag 14 december staat de zeer
talentvolle Alexandra Alden uit Malta op het Roodehaan live podium
Het adres: Kosterijweg 10A te Westeremden
20

Kijk op W W W . P U U RS TY L I N G. C OM
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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COLUMN
Een moeder schrijft openhartig over het lief en leed rondom haar gezin
in Warfhuizen.
Dansles
Na vier kinderen kon onze relatie wel een boost gebruiken.
Relatietherapie leek ons een beetje confronterend, dus we gingen op
dansles. Met een vaag beeld van bezwete lichamen, verzengende blikken
en een roos tussen je tanden, had de man ons ingeschreven voor een
proefles tango. Daar stonden we dan. Oppas geregeld. Geil jurkje aan.
Op onze vrije donderdagavond. In een zijstraatje van de hoerenbuurt.
Voor de deur van dansschool Peter en Ina. ‘Weet je het zeker? ‘ wil ik
vragen. Hij pakt mijn hand en kijkt me aan met een blik die zegt: ‘Wij
hebben samen zo veel meegemaakt. Die Peter en Ina kunnen we ook
nog wel aan.’
Hij belt aan en het duurt iets te lang voordat de deur open wordt gedaan.
Voor ons staat een vrouw die de bloei van haar leven ruimschoots
gepasseerd is en dat probeert te compenseren met een te grote rode
roos in haar haar, een iets te kort jurkje, een dikke bruine laag make
up en vermoedelijk botox. Althans, dat zou de permanente staat van
een mengsel van schrik, verbazing en apathie op haar gezicht kunnen
verklaren. Dit moet Ina zijn. Ze leidt ons naar een sfeerverlichte ruimte
met donkerbruine houten lakvloer en een grote spiegelwand met langs
de muren rijen houten stoeltjes. We zijn ruim op tijd en nemen plaats op
gepaste afstand van een ander stel. De man van het stel straalt duidelijk
uit dat hij al ervaring heeft. De vrouw straalt een nervositeit uit die
onthult dat dat duidelijk niet met haar was. De volgende tien minuten
lopen er nog een paar single mannetjes van een jaar of zestig binnen die
stuk voor stuk tot mijn schouder komen een Oekraïense studente, en
een vrouw die in alle opzichten een kloon van tante Sidonia lijkt te zijn.
Onbewust leg ik mijn hand op het bovenbeen van mijn man. Die is van
mij vanavond.
Een man in het zwart met een zonnebankbruine huid, fluorescerend witte
tanden en vettig haar, komt achter de bar vandaan: Peter. Ina zet de
muziek aan en het feest kan beginnen.
We leren dat tango niet echt een dans is, maar meer een manier van
sierlijk lopen. Dat het niet de bedoeling is om elkaar aan te kijken maar
dat je als vrouw eigenlijk non stop naar het bovenste knoopje van zijn
overhemd moet kijken.
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En we leren dat de man leidt en de vrouw volgt. Altijd.
Na anderhalf uur sierlijk lopen staan we weer buiten. Ik met gebutste
tenen. Hij met een gekrenkt ego. En beide een illusie armer. Peter en Ina
gaan onze relatie niet redden. Hoe nu verder?
Op de terugweg in de auto is het eerst heel lang stil. ‘Volgende week
weer?’ Vraag ik. ‘Ik geloof dat ik relatietherapie nog gezelliger vind,’
mompelt hij. Onbewust leg ik mijn hand op zijn bovenbeen. Die is van
mij.
Suzanne
Meer stukjes lezen? Kijk op www.suusinstukjes.nl

T. DE VRIES

SCHILDERWERKEN - WANDAFWERKINGEN

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

Met glans uw AF erkend schildersbedrijf
www.schildersbedrijfdevries.nl
info@schildersbedrijfdevries.nl
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We gaan weer los!
In ons Dorpshuis vinden sinds een aantal jaren weer regelmatig
theateractiviteiten plaats. Deze worden georganiseerd (vooraf) en
uitgevoerd (op de dag zelf) door een aantal enthousiaste vrijwilligers
uit het dorp. Het komende seizoen staat er ook weer een aantal
leuke, aansprekend en gevarieerde voorstellingen en concerten in de
planning. De officiële opening van de vernieuwde Warf heeft nog niet
plaatsgevonden, omdat er nog hard aan een aantal zaken, met name
buiten, gewerkt wordt. We kunnen gelukkig al wel weer starten met de
Theateractiviteiten.
De eerste voorstelling is op 1 december en het belooft een zeer leuke en
verrassende middag te worden. Informatie hierover is verderop te lezen.

Op dit moment zitten Louwrens Ellens, Hilbert Geerling, Ellie Kuiper, Aart
Koopmans en Joanna van Kaam in de theaterclub voor de organisatie.
Als je je aan wilt melden of meer informatie wilt kun je bij één van deze
personen terecht. Als je liever de handen uit de mouwen steekt tijdens
een voorstelling, bv achter de bar of voor het innen van entrees en
ontvangen van bezoekers dan kan dat natuurlijk ook. Je kunt je hiervoor
aanmelden bij Betty ten Hoeve.
Voorstellingen
Er is al een aantal voorstellingen vastgelegd.
We verwelkomen onder andere Rop Janze en Martin korthuis, en zijn
ondertussen druk aan het zoeken naar nieuw talent.
We moedigen je aan om mee te denken. Iedereen uit het dorp kan en
mag, in overleg, een activiteit aandragen of organiseren. Dus kom je iets
leuks tegen en denk je dat dat ook leuk voor Theater in de Warf kan zijn?
Vooral doen!

Henny bedankt
We willen jullie graag informeren over hoe we het komende seizoen
met de theateractiviteiten aan het werk gaan. Allereerst moeten we
tot onze grote spijt melden dat ons aller Henny Verboom stopt met
haar werkzaamheden. We willen haar heel erg bedanken voor haar
inspanningen en zullen haar erg gaan missen!
Wie doet er mee?
Er komt veel kijken bij de organisatie van deze activiteiten: artiesten
zoeken, contacten leggen, afspraken maken, persberichten maken en
versturen, website en Facebook onderhouden, licht en geluid regelen,
barbediening, entrees innen, reserveringen bijhouden, en na afloop
zorgen dat de financiën worden afgehandeld.
Om dit allemaal voor elkaar te krijgen was er een vaste kerngroep waar
Henny een belangrijke rol in speelde en veel werk verzette. We kunnen
altijd mensen gebruiken die hier ook een taak in willen vervullen, dus als
het je leuk lijkt: meld je aan!
Gelukkig hebben we al een paar nieuwe vrijwilligers en we hebben
een eerste rolverdeling gemaakt. Dit ligt niet vast, als er meer mensen
meedoen of als bepaalde mensen iets heel goed kunnen en willen dan
passen we de werkzaamheden aan.
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Theater in de Warf is een activiteit van Dorpshuis de Warf en heeft een
eigen
Website:
www.theaterindewarf.nl
Mailadres:
info@theaterindewarf.nl
Facebookpagina: www.facebook.com/DorpshuisdeWarfWarfhuizen/
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PV de Marnevliegers
Op vrijdag de 4 oktober hebben wij ons vliegseizoen afgesloten met een
bbq en de prijsuitreiking van de kampioenen. Vanaf begin april tot half
september is er ieder weekend gestreden om de kampioenen per onder
deel. Over het geheel waren de wedvluchten redelijk goed verlopen,
alleen de jonge duiven hadden het zwaar wegens het te warme weer.
Maar zoals bij iedere competitie komen de sterksten weer naar voren. De
volgende 5 best geklasseerde leden per onder deel waren:
Op de vitesse vluchten tot 300 km waren: 1e R Meijer met 5958 punten;
2e R Dost 5914 pn; 3e Terpstra / Breurken 5778 pn ; 4e G Bodde 5746
pn; 5e M Klont 5654 pn.
Op de Mid Fond van 300 t/m 500 km. 1e R Meijer 4898 pn ; 2e Terpstra
/ Breurken 4881 pn; 3e P Houwen 4712 pn; 4e G Bodde 4669 pn; 5e M
Klont 4664 pn.
Stand over de Dag Fond van 500 tot en met 750 km waren: 1e Terpstra
/ Breurken 4874 pn; 2e G Bodde 3808 pn; 3e P Houwen 3747 pn; 4e W
Houwen 2900 pn; 5e R Meijer 2843 pn.
Kampioenen Jong: 1e Terpstra / Breurken 4874; 2e R Meijer 4858 pn; 3e
D Bekkema 4568 pn; 4e E Paulsen 2802 pn; 5e M Klont 2728 pn:
Hok Kampioen Natoer: 1e R Dost 4908 pn; 2e P Houwen 485 pn; 3e R
Meijer 4881 pn; 4e E Paulsen 4839 pn; 5e Terpstra / Breurken 4822 pn.
1e duif kampioen Vitesse: R Dost met zijn 2017-1660900 7 x prijs; 1e
duif kampioen Mid -Fond P Houwen met de 2016-1019211 met 6x prijs.
1e duif kampioen Dag Fond Terpstra /Breurken met de 2018-5105020 4x
prijs; 1e duif kampioen jong Terpstra / Breurken met hun 2019-1161657
5x prijs; Natoer duif kampioen E Paulsen met de 2017-1556600 6x prijs.
Keizer Generalen van 2019 zijn 1e Terpstra / Breurken 32748 pn; 2e R
Meijer 31751 pn; 3e G Bodde 25690 pn; 4e P Houwen 24478 pn; 5e M
Klont 22720 pn; 6e R Dost 20918 pn; 7e W Houwen 13144 pn; 8e D
Bekkema 12987 pn; 9e B Vos 12717 pn; 10e P Fokkinga 12393 pn.
Al deze kampioen duiven kunt u bekijken op onze jaarlijkse
Tentoonstelling op 7 december in ons clublokaal in Dorpshuis De Warf te
Warfhuizen. Vanaf 17 uur is de zaal open.
H K Postma

Mouseten
Beste mensen,
Vrijdag 22 november is het weer zover. Mouseten in het dorpshuis.
Klokslag 18:00 uur gaan we aan tafel.
De kosten zijn € 3,- per persoon. Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.
U bent van harte welkom.
Met vriendelijke groeten,
Mouswichter en directie
PS: Oja, de aardappelen moeten geschild. Donderdag 21 november
vanaf 20:00 uur staan de koffie en de aardappelen voor u klaar in het
dorpshuis.
Helpt u mee?
Bij voorbaat dank.

Hilbert

goochelaar & verhalenverteller

3 maart 2018
‘t Marnehoes, Wehe den Hoorn
www.hilbert.nl

www.hilbert.nl
www.nicometznkliko.nl

26

Nico met
z’n Kliko
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THEATER IN DE

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
l

Voor het maken van kapconstructies.

l

Plaatsen dakkapellen.

l

Voor het aanbrengen van dakpannen.

l

Voor het aanbrengen van golfplaten .

l

Voor het maken van gootconstructies.

l

Plaatsen van dakramen.

l

Plaatsen schoorstenen & uitslijpen van bestaande

l

schoorstenen & voegen.

l

Tevens leveren van alle dakmaterialen.

Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op voor
een vrijblijvende offerte.
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Op naar 2020!
Vier Kerst, Sinterklaas én Oud & Nieuw op één avond, dan ben je er in
één klap van af!
Een hilarisch cabaretprogramma met liedjes,
gedichten, conferences en veel hapjes. Over
familiefeesten en –vetes, fijne herinneringen,
terugkerende Piet-discussies, teleurstellende
surprises en cadeaudilemma’s.
Rop Janze speelt de familie Van Driel.
Maryvonne en haar broer Jan-Maarten
kibbelen in het bijzijn van hun moeder Annie
over wie de kerststal erft. Wie wint deze
strijd?
Rop laat niet alleen zien hoe de familie Van Driel kerst overleeft, maar
ook hoe BN’ers de feestdagen doorbrengen. Hij vertelt waarom hij
Sinterklaas niet meer met familie en vrienden wil vieren.
Met zijn publiek gaat hij dieper in op kerststress en kerstgenot.
Rop Janze was lid van Comedytrain en is regelmatig in het land te zien
als cabaretier en als Poëzie Jukebox. Hij maakte twee cd-albums waarop
duetten met o.a. Richard Groenendijk en Astrid Nijgh.
Onlangs verscheen zijn bundel met theaterteksten getiteld “Je weet toch
nooit wat er onder die kleren zit”.
zondag 1 december 2019
15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur
www.ropjanze.nl
www.poeziejukebox.nl
www.theaterindewarf.nl
Dorpshuis de Warf, Vaart WZ 12 te Warfhuizen
Reserveren: info@theaterindewarf.nl
Entree € 10,-
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Renovatie Dorpshuis de Warf in afrondende fase
Sinds 27 april is en wordt er hard gewerkt aan de renovatie van ons
dorpshuis.
Dak- en vloerisolatie klaar, waar nodig gevel- en glasisolatie geplaatst, de
toiletgroep is gerenoveerd, incl. een mindervalidentoilet.
De ruim 60 vrijwilligers hebben sindsdien samen reeds ruim 1300 uren op
hun teller staan voor sloopwerkzaamheden, vloeren leggen, binnen-en
buitenschilderwerk, aanpassen terras
demontage- en montagewerkzaamheden.
Op dit moment worden de laatste schilderklussen binnen uitgevoerd,
gordijnen opgehangen en het meubilair geplaatst, zodat per 1 november
de Warf weer optimaal gebruikt kan worden.
Dit mede dankzij de interieurwerkgroep. Ook de theaterwerkgroep is
bezig met aanpassing licht en geluid, dus binnenkort beschikken we over
een professioneel theater. (was het eigenlijk ook al)
Deze weken wordt de entree vervangen door een toegang, drempelloos
en toegankelijk voor mindervaliden.

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

Kinkje in de kabel: het buitenterrein moet nog worden aangepakt:
Voordat de hellingbaan wordt aangepast aan de juiste hellingshoek
en de oprit wordt voorzien van grastegels moet duidelijk zijn of het
rioleringsstelsel hieronder in 1987 conform de eisen is aangelegd. Een
eerste inspectie wijst uit dat dit niet het geval is. Omdat er sowieso
te weinig budget beschikbaar is voor het buitengebeuren hebben we
onlangs extra subsidie aangevraagd voor: hellingbaan, oprit, groen en
aanpassing riolering.
De uitvoering van deze werkzaamheden zal na toekenning van de extra
subsidies plaatsvinden, waarschijnlijk voorjaar 2020.
De feestelijke heropening wordt gekoppeld aan het einde van deze
werkzaamheden.
Vooralsnog zijn we bezig met de finishing touch binnen het gebouw, dus
de reuk van verf en de plakkaten met : ! NAT, pas geverfd! zullen nog
enkele weken merkbaar zijn.
6 maanden na de aftrap ervaar ik het als bijzonder dat vrijwilligers van
het eerste uur, maar ook nieuwe vrijwilligers, zich soms wekelijks blijven
inzetten voor onze WARF. Chapeau!!!
Ina Kotter (projectbegeleider)
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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
Dierenartspraktijk Ezinge
Ekster mode-wonen
Hilbert Geerling, goochelaar en verhalenverteller
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 NL 50 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 raadsel
Er zijn 2 juiste oplossingen:
3+3=6
8-3=5
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Vaart O.Z. 11
9963 PM Warfhuizen
tel. 0595 - 57 17 73
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