september oktober 2020

Rond de Wier

verschijnt éémaal per twee maanden

➢ Pé & Rinus in de Warf
➢ idee voor dorpsbudget
➢ boek 'Vrouger' al uitverkocht
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ROND DE WIER
De dorpskrant van en over Warfhuizen
Jaargang 25, september 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
september
20: Theater in de Warf - Pé & Rinus

BURGERLIJKE STAND
Nieuwe bewoners:
Paul Pieren en Hilda Hoiting met de zonen Michiel Pieren en Jesse Hoiting:
van Assen naar de Baron van Asbeckweg 45

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

Welkom in Warfhuizen!
Geboren:
Op 4 april 2020: Ray van Dijken
Zoon van Lammert van Dijken en Lara Vels, broertje van Roy en Mike.
Van harte gefeliciteerd!

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

VAN DE PENNINGMEESTER
Graag breng ik de contributiebetaling voor 2020 onder de aandacht.
Ook dit jaar willen we daarmee het dorps- en verenigingsleven ondersteunen.
Een bloeiend, aantrekkelijk dorpsleven vinden we toch allemaal fijn?
Uit eigen beweging hebben al betaald: Postema, Hartendorf, Verboom, van
Alphen, Barbara, Zwarts Osseweijer en Janse.
De overige dorpsgenoten nodig ik uit om € 7,50 over te maken op rekening
NL 50 RABO 0316 0123 51 tnv Vereniging Dorpsbelangen.
Uiteraard mag u het ook contant in een envelop bezorgen op de Baron van
Asbeckweg 55.
Alvast mijn hartelijke dank.
Peter Oosterhoff, penningmeester.

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

GEEN BURENDAG
Dit jaar vindt Burendag niet plaats vanwege Corona.

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 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.

4

5

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Graag nodigen wij, Vereniging Dorpsbelangen Warfhuizen en Stichting
Dorpshuis Warfhuizen, iedereen van harte uit om aanwezig te zijn bij onze
gemeenschappelijke algemene ledenvergadering d.d. zaterdag 19
september om 16.00 uur in De Warf.
OM DE ANDERHALVE METER TE KUNNEN RESPECTEREN: GRAAG VAN TE
VOREN MELDEN (MAILEN, TELEFOON) OF JE VAN PLAN BENT TE KOMEN. DAN
PLAATSEN WIJ DE STOELEN OP DE JUISTE MANIER.
Aansluitend is de wekelijkse warfborrel.
Als u geen lid bent, en tóch wilt komen, kan dat natuurlijk. U heeft dan
echter geen stemrecht. Ter plekke lid worden, kan altijd: € 7,50 per jaar.
Agenda
1. Opening en vaststellen agenda.
2. Notulen ALV 30 maart 2019.
3. Mededelingen.
4. Jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen.
5. Beleidsvoornemens.
6. Financieel jaarverslag Vereniging Dorpsbelangen + kascommssie en
déchargering bestuur
Benoeming nieuwe leden volgende kascommissie
7. Jaarverslag Dorpshuis + Financieel jaarverslag Dorpshuis (beide ter info)
8. Bestuurswisselingen.
Aftredend zijn: Betty ten Hoeve als voorzitter, Henny Verboom als
bestuurslid en Aart Koopmans als bestuurslid.
Het bestuur stelt voor als nieuwe leden te benoemen:
Nicolette Ferwerda, Sjouke van der Kooy, Edith Liemburg en Hanneke
Hordijk.
Het bestuur stelt voor Hanneke Hordijk tot voorzitter te benoemen.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.
U kunt de notulen van de vorige ALV, de beide secretariële jaarverslagen en
de beide financiële jaarverslagen opvragen per mail via
dorpsbelangen@warfhuizeninfo.nl. Voorafgaand aan de vergadering zullen
enkele exemplaren ter inzage liggen. Mocht u van dat leesmoment gebruik
willen maken, dan graag vóór de vergadering.

HET GROOTSTE
INDOOR
ADVENTURE- & KLIMPARK
VAN NOORD-NEDERLAND

Met vriendelijke groet,
Hanneke Hordijk,
wnd. voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Warfhuizen.
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DORPSBUDGET WARFHUIZEN
Voor het jaar 2020 en misschien ook nog wel voor de jaren 2021en 2022
heeft de gemeente Het Hogeland bedacht dat elk dorp uit deze gemeente
een eigen 'dorpsbudget' krijgt. Dit geld, voor Warfhuizen een bedrag van €
14.460,00, kan besteed worden aan 'het vergroten van de leefbaarheid' van
Warfhuizen. Eén van de voorwaarden om over dat geld te kunnen
beschikken, is dat het alléén aangevraagd kan worden door een
rechtspersoon, ingeschreven als zodanig bij de KvK. Het bestuur van
Vereniging Dorpsbelangen heeft daarom overleg gehad met enkele
verenigingen binnen het dorp, te weten de Speeltuinvereniging, de IJsclub
en de Theatercommissie.In dit gezamenlijk overleg zijn er een aantal ideeën
ontstaan over hoe de leefbaarheid van het dorp vergroot zou kunnen
worden. Het zijn de volgende: 1. borden met informatie op historische
plaatsen in het dorp; 2. verplaatsen van de ijsbaan naar de speeltuin; 3. een
kapschuur plaatsen bij de speeltuin; 4. een beweegtuin realiseren bij de
speeltuin; We hebben daarbij óók een inschatting gemaakt van de kosten en
kwamen per idee op een geschat bedrag van ongeveer € 6.000 tot € 8.000.
Dit betekent voor Warfhuizen dat er twee van deze ideeën gerealiseerd
zouden kunnen worden.
Een andere voorwaarde is aan te tonen dat er binnen het dorp 'draagvlak'
bestaat voor het idee. Wij denken dat te kunnen doen door de dorpsgenoten
te informeren over de ideeën en daarna te laten kiezen. De procedure is als
volgt:
• Het idee wordt beschreven in Rond de Wier.
• Een invulformulier wordt bijgevoegd waarop u uw voorkeur kunt
aangeven voor het idee dat u het meest aanspreekt en wat het minst. Dus
bijvoorbeeld: idee 1 is het meest aansprekend en idee 3 het minst.
• De formulieren worden door ons verzameld en de voorkeuren worden
gescoord.
• Met de twee meest aantrekkelijke ideeën gaan wij naar de gemeente.

herkenbare lichte welving in de grond, waar de borg stond. Je kan ook
wijzen op de weg: deze was oorspronkelijk de oprijlaan naar de borg; het
dorp werd bereikt door eerst de weg naar Zuurdijk in te slaan en dan
voorlangs de boerderijen en het Bootjepad naar de vaart.
Een bordje bij de Looptil, erop wijzend dat daar voorheen idd een looptil/
hoogholtsje was, waarover langs de waterkant lopend Abel Stok te bereiken
was, maar ook het kerkpad dat direct achter de boerderij van Bos dwars door
de landerijen r. Klein Maarslag liep. Tevens zou vermeld kunnen worden dat
de boerderij met huidig nr. 13/13a/13b tót de ruilverkaveling alleen vanuit
Klein Maarslag was te bereiken, dat ze voorheen behoorde bij de Lulemaborg.
Aldaar een bordje met de naam van het water: Kromme Raken en een
verhaal over de meanderende (voor de zeilschepen: kromme windrakken
opleverende) geschiedenis van de rivier de Hunze van Emmen via de stad,
Winsum (met aandacht voor rechte kanaal dat anno 1628 langs Garnwerd
werd gegraven met W.I.C.geld (deel van Piet Heins Zilvervloot! De stad was
mede-eigenaar van de W.I.C.) vanwege de al te grote bochtigheid van de
Hunze), Schouwerzijl, Warfhuizen, Pieterburen, Waddenzee (nu niet meer;
daar doodlopend).
Een bordje bij de kerk, haar geschiedenis en voorgeschiedenis; beschrijving
van de huidige bedevaartsbestemming.
Bordjes bij de voormalige winkeltjes (en hun 'verzuilde' klandizie), smederij,
kroeg, pakhuizen, de twee molens.
Bij De Warf een bordje: wanneer gebouwd en op kosten van wie.
Bij noordelijke ingang Abel Stoksterbos: geschiedenis van Abel zijn stok
(12/13de eeuw) in het kort.
En zo zijn er tal van plaatsen in Warfhuizen die zo'n informatiebord waardig zijn.

Let wel: wij gaan ervan uit dat de door ons ingeleverde ideeën voldoen aan
de voorwaarden die de gemeente stelt. Misschien hebben we het mis. In dat
geval moet er gekozen worden voor een idee met wat minder
voorkeursstemmen.
IDEE 1
Infoborden op historische plaatsen Warfhuizen en Burum.
Warfhuizen kent veel van dat soort plaatsen. Wat zou het leuk en leerzaam
zijn om op die plaatsen oude foto's en een kort historisch verhaaltje te
schrijven. Bijvoorbeeld:
Daar waar je Warhuizen-Noord binnen rijdt: Een infobord over de
geschiedenis van de Lulemaborg en een verwijzing naar de nog steeds
8

9

IDEE 2
Verplaatsen van de ijsbaan naar de speeltuin/voetbalveld
Het idee van de ijsvereniging Warfhuizen om de ijsbaan te verplaatsen van
achter De Warf naar de speeltuin, en dan wel op de plaats waar nu ook het
voetbalveld ligt, is er al veel langer.
De afgelopen jaren is gebleken dat de huidige ijsbaan achter De Warf toch
slechter bevriest dan we zouden wensen. Dit wordt mede veroorzaakt door
de beschutte plek, waardoor er minder afkoeling plaats vind. In het kader
van het door de gemeente beschikbaar gestelde geld, leek het ons dan ook
een mooi idee om de wens tot uitvoer te brengen.
Het idee is om op de plaats van het huidige voetbalveld een kleine
verdieping te maken met dezelfde afmetingen als het voetbalveld, zodat als
er geen water op de ijsbaan staat, het gewoon als voetbalveld dienst kan
doen. Dit met een kleine glooiing aan de zijkant, zodat de maaier van de
gemeente het gewoon kan blijven maaien.
IDEE 3
Het bouwen van een kapschuur bij de speeltuin.
De speeltuinvereniging Warfhuizen heeft het idee geopperd om het geld
van de gemeente te besteden voor het bouwen van een kapschuur bij de
speeltuin, ter ondersteuning van door de speeltuin georganiseerde
activiteiten ter plekke. Te denken valt aan verschillen de activiteiten voor
kinderen, waarbij je dan iets minder weersafhankelijk bent. De grootte van
de kapschuur zou moeten afhangen van de gebruiksfunctie die het krijgt.
Het zou volgens ons zelfs mogelijk moeten zijn om de kapschuur en de
ijsbaan alle twee te realiseren, waarbij de kapschuur ook de functie van Koek
en Zopie zou kunnen krijgen.

IDEE 4
Het realiseren van een beweegtuin.
Voor de ouderen onder ons en wellicht voor veel jongeren die nóg fitter
willen worden: het plaatsen van een aantal fitness-toestellen bij de speeltuin.

Voorbeeld van een beweegtuin

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

Voorbeeld van een kapschuur
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PRESENTATIE BOEK 'VROUGER'.
Zaterdag 1 augustus was het dan zover: de presentatie van het boek
'Vrouger'. Wat een verrassing: zoveel mensen waren er aanwezig, zelfs enkele
oud-dorpsgenoten.
Iedereen was enthousiast en het was erg gezellig. Iedereen wilde een
handtekening in het boek. Ze werden getrakteerd op een drankje en een
hapje. Zelfs burgemeester Koos Wiersma en zijn vrouw Tiny waren aanwezig.
Dit had ik niet verwacht en het was dan ook een hele verrassing voor mij. Bij
deze wil ik dan ook iedereen hartelijk bedanken voor hun bijdrage en de ook
de sponsoren die dit mogelijk hebben gemaakt. Het was geweldig.
En dan vooral Els die er veel tijd in heeft gestoken. Door haar enthousiasme
is dit gerealiseerd. Ik weet nog dat ze mij vroeg om al mijn dorpskrantjes te
mogen lezen en dat ze vond dat die verhalen gebundeld moesten worden
en vond dat er een boek van moest komen. En ze was ervan overtuigd dat
het een succes zou worden. Ik zag het niet zitten, maar liet haar maar gaan.
Op een gegeven moment liet ze weten dat het klaar was en dat het al bij de
drukker was en dat ze er 150 had besteld. Maar ik zag het nog steeds niet
zitten. Inmiddels had ze al heel wat bestellingen binnen en alweer een tijdje
geleden waren ze al uitverkocht. Nu komt er een tweede druk.
Ik krijg veel complimenten binnen met van verschillende kanten weer
nieuwe bestellingen. Oud-Warfhuisters bellen, en dat doet mij goed en ik
ben er best trots op.
Er kwam een prachtige foto in de Ommelander courant waarop ik ook veel
reacties krijg. Zelfs de Groninger schrijver Fré Schreiber kwam persoonlijk
langs om een boek, en ook hij vond het prachtig.
Al met al een groot succes, en Els heeft helemaal gelijk gekregen.
Groetjes, Dieuwer
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BIJ DE PRESENTATIE VAN HET BOEK 'VROUGER' OP 1 AUGUSTUS J.L.
Lieve Dieuwer,
Daar staan we dan.
Er is geen huis in
Warfhuizen...waar jij geen verhaal
bij hebt. Overal ben je geweest, je
kent het dorp als je broekzak. Ook
wijd en zijd ben je bekend. Al
meer dan 25 jaar vertel je via de
dorpskrant over 'vrouger', dat is
echt bijzonder! Nu is er dan
eindelijk een boek.
Zo'n negen maanden geleden
vertelde ik je van mijn plan: “Vind
je het goed dat ik een boek maak
van je verhalen?”, vroeg ik. Jouw
antwoord was dat ik mijn gang
maar moest gaan. “Hmm...”, dacht
je bij je zelf, ”dat wordt toch niks,
het zal wel doodbloeden”. Maar
niets bleek minder waar. Waarom
wilde ik dit? Mij ging het op de
eerste plaats om de verhalen. Die
schetsen een tijd die voorbij is,
geven een waardevol beeld van
hoe het gewone leven toen was.
Toen ik vijf jaar geleden als nietnoorderling hier kwam wonen,
zocht ik naar manieren om mij te
verbinden met deze plek, het
dorp, de mensen.
Jouw verhalen hebben me daar goed bij geholpen. Ik leerde de cultuur, het
gewone doen en laten hier van oudsher, beter kennen. En ik begon het dorp
beter te begrijpen.
Je wordt nu een dagje ouder en opeens dacht ik: wat nu als jij er straks niet
meer bent? Wat blijft er dan van je verhalen over? Ik besloot dat er iets van
bewaard moest blijven om mee de toekomst in te gaan. Je gaf me volledig
de vrije hand en onderweg hebben we goed contact gehouden. Al je
verhalen heb ik doorgelezen (er waren ook dubbele bij...) en ik heb een
selectie gemaakt. Als ik die negen maanden als een zwangerschap zou
mogen beschouwen ... kan ik je vertellen dat het aan één stuk door een
fantastische zwangerschap was.
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Inmiddels heb ik boeken kunnen versturen naar: Utrecht, Amsterdam,
Zeeuws-Vlaanderen, Groningen, Winterswijk, Almelo, Naarden, Gameren, het
Gronings Archief, en 'Enschede' is zelfs gekomen om boeken op te halen en
er vandaag bij te kunnen zijn.
Lieve Dieuwer, tijdens jouw leven heb je hier alles zien veranderen. Het huis
waar ik in woon heb je bijvoorbeeld zien bouwen. In die tijd heb je er zelfs
met een vriendje staan zoenen. Wat ik zo mooi van jou vind: jij bent gewoon
Dieuwer gebleven. Ik heb bewondering voor de open, verbindende en
belangstellende houding waarmee jij zonder onderscheid de mensen
tegemoet treedt.
Laatst vertrouwde je me toe dat je er in je jonge jaren van droomde om
directrice van een bejaardentehuis te worden. Daar had je voor door willen
leren. Ik heb toen geantwoord dat ik zeker weet dat je een fantastische
directrice zou zijn geweest. Maar eh Dieuwer … als je nu eens om je heen
kijkt in Warfhuizen... vind je dan stiekem niet dat het toch een beetje gelukt
is?

KOM EENS KENNISMAKEN MET RUILKRING HOGELAND
I.v.m. met de Covid-19 besmettingen, bekijken we per keer hoe we onze
maandelijkse bijeenkomsten organiseren. Het kan gaan via video-bellen
of er is een bijeenkomst buiten. We hopen eind september op mooi weer.
Het is fijn dat ons ledental langzaamaan groeit. Zo kunnen er meer ruiltransacties plaatsvinden.
Pangelen
Leden van Ruilkring Hogeland ruilen goederen en diensten met elkaar
tegen ‘betaling’ van pangels, een virtuele munt. Degene die pangels
‘verdient’ kan hiermee bij een ander lid ook weer iets afnemen.
Pangel-transacties worden digitaal bijgehouden door een van onze leden.
Er is een WhatsappGroep voor leden. Daarnaast fecebook.
En de pagina ‘Vraag en Aanbod’ op onze site. Kijk maar eens op:
www.ruilkringhogeland.nl en www.facebook.com/ruilkringhogeland.nl
Houd op de site de ‘Agenda' in de gaten, want als er ontwikkelingen rond
het virus zijn, zullen we de vorm van de ontmoeting wellicht moeten
aanpassen. (Leden ontvangen dan een mailbericht)
Meedoen?
Meld je dan aan via het contactformulier op de website. Dit geldt voor
zowel leden als belangstellenden. Je ontvangt dan ook de video- of
locatiegegevens.
Op deze manier kunnen we de 1,5 meter maatregel waarborgen.
De eerstvolgende bijeenkomst krijgt als thema “Kleding en wat
daarmee samenhangt, zoals verstellen, van zomer naar winterkast.
Wanneer: woensdagmiddag 30 september tussen 14:00-16:00 uur.

Het boek is nu los. Als het een kind zou zijn (wat het natuurlijk niet is) … dan
groeit het nu op in een bizarre en compleet andere wereld dan waarin jij
groot bent geworden. Des te belangrijker om af en toe nog eens terug te
kijken naar hoe het ook al weer was … vrouger …
Mag ik een warm applaus voor onze Dieuwer en laten we toasten op een fijn
verder leven voor haar: OP DIEUWER!
Els
(De eerste editie is uitverkocht, een tweede komt er aan. Vanwege een
kleinere oplage is de kostprijs hiervan € 12,-)
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REACTIES OP DIEUWERS BOEK
In plaats van een nieuw verhaal, dit keer citaten uit een reactie die Dieuwer
ontving op haar boek.
“Dag Dieuwer,
Met veel plezier heb ik jouw boekje 'Vrouger' gelezen. Een feest van
herkenning. Ik zal me even voorstellen. Renier Halsema is mijn naam, zoon
van Mattheus Halsema en Jo Hegge. Ik ben de op een na jongste. Catrien,
Henk, Greet, Willem, Nera en Anneke zijn mijn broers en zussen. In de jaren
waar jouw boekje over gaat woonden en werkten wij op de boerderij
Garstenheem, waar nu Ron Claassen boer is. Eén van je verhalen speelt zich
af op onze boederij, het bieten rooien en het schip laden waarbij je broer
Geert in het water belandt.... Ik herken veel in de verhalen uit jouw boek. Je
vader werkte geregeld op onze boerderij, en ook je broers, met name Geert
en Jan, en ik denk ook jij met enkele zussen.… Maar nu mijn herinneringen
aan Bene Groenewoud en zijn gezin. Jullie zongen graag. 's Morgens
kwamen jullie langs op de fiets naar het werk. Wat jullie zongen weet ik niet,
maar de klank doet me denken aan Zwarte Riek en haar lied 'Amsterdam
huilt'. Mogelijk zongen jullie smartlappen...Je broer Geert is een verhaal
apart. Ik herken hem helemaal in jouw verhaal over het vlas trekken. Een
halve dag werken, dan vond Geert het vaak genoeg. Maar hij had meer
gedaan dan de anderen op een hele dag... Een natuurliefhebber: vissen en
altijd op pad met zijn katapult. Daar kon hij een rat aan de andere kant van
het kanaal mee uit het water schieten...Je broer Jan was nog jong. Hij werkte
te hard, want hij was niet zo sterk als Geert. Hij wilde met de groten mee. In
het Gronings zeggen we dan: Hai het zich verropt...En dan je vader. Ja zeker
vaak met het koppel bij ons aan het vlas trekken, aardappels rooien en
bieten rooien. 's winters kwam hij bij ons om het vlas te repelen. Hij zat dan
boven in de schuur, haalde het vlas over de repel. Hij maakte er mooie
bossen van die hij gelijk stampte op een lage houten tafel die we ook voor
de slacht gebruikten...Bene kwam aardappel kopen bij mijn vader. “Houveul
eerappels gon er ien kilo, Haalsemo, acht?”, vroeg hij. Mijn vader knikte. Bene
op zoek naar de grootste aardappels. Voor iedere 'kilo' acht. Mijn vader kon
die slimheid wel waarderen. Bene kreeg de kilo's die hij had uitgezocht voor
de prijs die ze hadden afgesproken.
Als er werk was voor het koppel of voor een paar man, ging mijn vader naar
jullie huis. Een keer kwam hij en daar zat Bene groene erwten uit te zoeken.
“Ik heb last van mijn maag”, zei hij, “het dut mie zeer”. Maar geregeld ging er
een handje groene erwten in zijn mond. Mijn vader keek er met
verwondering naar. Eten met zoveel kinderen dat was een hele zorg. Jullie
konden veel gebruiken...
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Vaak zaten er mussen op de loopplank naar de mestbult. Die wilden wij als
kinderen vangen. Ome Freek met zijn jachtgeweer werd erbij gehaald. Zaad
op de loopplank, veel mussen, een schot en veel dode mussen. We wisten
niet wat we er mee moesten. Je vader kon ze wel gebruiken. Een dubbeltje
per stuk. Aan het eind van je boek schrijf je over de zomer van 1959. Die kan
ik me ook nog herinneren. Zoals je weet liep er een gracht om onze
boerderij. Die stond die zomer helemaal droog...
Tot zover mijn herinneringen. Veel van jouw familie is al overleden, weet ik.
Wij zijn er ook niet allemaal meer... Ik hoop dat jij nog goed mee kunt. Als dat
zo is, houden zo.
Met vriendelijke groet,
Renier Halsema,
uit Groningen ….“

Hoveniersbedrijf

Steigenga
06-29797572

jeroensteigenga@gmail.com
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INGEZONDEN BRIEF - ZWIJGEN IS NIET LANGER EEN OPTIE
Omwille van het andere geluid spreek ik mij uit over de ontwikkelingen die
gaande zijn.
• Angst creëren: Pas op er is een virus! Nu gaan we misschien allemaal wel
dood.
• Staatsmedia: Alle mainstream media spreken slechts met de mond van de
overheid en zijn hun vermogen om kritisch te onderzoeken verloren. Het
volk moet willens en wetens in een richting gedirigeerd worden.
• Gedachten en gedrag controleren: Repeterende slogans, mantra's,
reclamecampagnes, strepen en pijlen op de vloer die de aarde vervuilen.
• Informatie rondstrooien die eenzijdig, onvolledig en zo nu en dan ronduit
onwaar is: Wetenschappelijk onderlegde mensen laten via alternatieve
kanalen goed beargumenteerde geluiden horen die heel anders klinken dan
die van het RIVM... dat maar geen bewijzen wil leveren voor wat het
verkondigt.
• Vrijheid van bewegen en elkaar ontmoeten afnemen: jij blijft verplicht in
thuisquarantaine op straffe van... jij mag je familielid niet bezoeken of mee
uit wandelen nemen. Jij mag thuis geen feestje vieren.
• Censuur: te kritische geluiden worden geweigerd in kranten en verwijderd
van YouTube en sociale media kanalen.
• Vrijheid van demonstratie en vereniging afnemen.
• Vooringenomen rechtspraak: niet de grondwet, maar het overheidsbeleid
is leidend.
• Voorschriften en gedragsregels: je laat je registreren als je ergens een
drankje wilt drinken. Je blijft op je stoel zitten als je mensen wilt ontmoeten.
Je houdt afstand van elkaar. Je raakt elkaar niet aan. Je kust en knuffelt
elkaar niet. Je geeft geen hand. Je loopt volgens een voorgeschreven route.
Én je draagt een mondkapje, niet omdat het nodig is, maar gewoon omdat
ik dat zeg. Je gedraagt je kortom zoals je geprogrammeerd wordt.
• Sancties in het vooruitzicht stellen: als je niet doet wat ik zeg ga je een hoge
boete betalen, je krijgt een strafblad en als je jong bent kom je via 'Bureau
Halt' in een heropvoedings-programma.
• Wantrouwen aankweken: iedereen is een potentieel gevaar voor de ander.
• Een klikcultuur creëren: hou jij je niet aan de regels? Wij waarschuwen wel
iemand.
• Steeds meer regels bedenken: we willen wel dat je leert gehoorzaam te zijn.
• Manipulatie: als jij gewoon blijft doen wat je hart je ingeeft, ga je ons
waarschijnlijk een boete bezorgen.
• Boa's opleiden om handhavend op te kunnen treden.
• Wie anders denkt: die zet je gewoon weg als 'een type', een complotdenker.
• Verplichte medische testen: het wordt er zó in gepompt dat er van
vrijwilligheid geen sprake meer is.
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• Massale vaccinatie voor heel het volk: zo niet, dan ben je een
onverantwoordelijk burger en mag jij straks op veel plaatsen niet meer
komen.
• Wetswijziging: om dit alles wel even te legitimeren maken we gewoon
een spoedwet waarmee burgers en parlement volledig buiten spel worden
gezet.
Dit alles (en er is zoveel meer...) zijn kenmerken van een dictatuur, van een
totalitair regime! Wij spreken er nota bene schande van als het gebeurt in
landen waar alleenheersers het voor het zeggen hebben. Maar onder de
valse vlag van een democratie (er wordt gedaan alsof er inspraak is en
invloed, het is echter een wassen neus...) gebeurt het recht onder onze ogen:
hier en nu! Onder het mom van een pandemie wordt er wereldwijd een virus
gebruikt om de noodzakelijke stappen te zetten op de weg naar Eén Nieuwe
Wereldorde. Dan komt alles en iedereen definitief onder controle van één
grote macht en trekt een kleine groep aan de touwtjes. Verdoofd staan wij
erbij, we laten het allemaal gewoon gebeuren. Onze vrije samenleving wordt
kapot gemaakt. Wij worden ontmoedigd menselijk en medemenselijk te zijn.
Zelfs in dit mooie dorp wordt het elkaar ontmoeten, ons afgenomen. Wij
worden gedwongen te gehoorzamen en netjes in de pas te lopen. En we
dóen het!
Wat verschrikkelijk! Wat ernstig, wat zorgwekkend. Je zal maar jong zijn met
een grootse toekomst voor ogen.
Deze aanslag op de mensheid komt hard bij mij binnen. Is er dan niets
positiefs te bedenken? Gelukkig wel. De tsunami van maatregelen dwingt
mij afstand te nemen, naar binnen te keren en slechts bij mezelf te rade te
gaan. Daar voel ik waarmee ik verbonden ben en waar ik blij van wordt. Daar
zie ik dat mijn gedachten vrij zijn, en dat ik ze kan blijven gebruiken zoals ik
dat wil. Ik hou van mensen, ik voel mij betrokken. Van harte blijf ik mij
inzetten voor alles wat mensen en samenleven omhoog tilt. Het is niet nodig
mij achter regels te verschuilen die mij opgedrongen worden, ik heb een
eigen verantwoordelijkheid. Net als iedereen gelukkig. Ongeacht of je bij
een werkgever werkt, in een bestuur zit, zelfstandige bent of los van dit alles
… we zijn niet helemaal machteloos want ieder voor zich heeft altijd een
keuze. Je kunt ervoor kiezen deze uit handen geven, maar dat is dan jóuw
besluit. De eigen verantwoordelijkheid verandert er niet door.
Ik ben geen robot en zal dat nooit worden. Ik ben een mens met een hart,
met ziel en met een gevoel voor mijn medemens. Ons wordt opgedrongen
te helpen de mensheid en de menselijkheid omlaag te halen in plaats van
juist op te tillen? Ik doe er gewoon niet aan mee!
Els vd Berg
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Kom eens langs bĳ de leukste modewinkel van N.W.-Groningen!!

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

MODE-WONEN

AFSLUITING PROJECT DUURZAAM DORPSHUIS
EN OPENING SEIZOEN 2020/2021
De grote en feestelijke opening van het Dorpshuis na de verbouwing en
tegelijkertijd de opening van het seizoen zat inmiddels in de planning…
Eind juni leek het er op dat we dat begin september zouden kunnen doen.
Een enthousiast groepje had een mooi programma bedacht om alle
vrijwilligers te bedanken en in het zonnetje te zetten, de organisatie van alles
was rond en toen.. toen kwam er een nieuwe persconferentie.. het zat er
natuurlijk al aan te komen en helaas zijn de regels voor de horeca weer
verder aangescherpt.
Het bestuur en de organisatie hebben er lang over gedubd, maar uiteindelijk
besloten dat een feest waarbij iedereen de hele tijd op een stoel moet
blijven zitten geen recht doet aan de manier waarop Warfhuizen feest viert
en we onze vrijwilligers willen bedanken. Ook willen we geen politieagent
op ons eigen feest zijn.
Dat betekent dat het feest wordt uitgesteld (hopelijk kan dat in het voorjaar).
Alle vrijwilligers hebben inmiddels een speciaal ontworpen en gemaakte
attentie gekregen als dank voor de grote inzet!

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

tel. 0595 - 401253
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PUZZEL

MOP

Dit is geen kleurplaat!
Alhoewel, als je zin hebt mag je natuurlijk best losgaan met je kleurpotloodjes.

Een slager is in zijn winkel druk aan het werk. Dan ziet hij dat er een hond in
de winkel zit en jaagt hem weg. Enkele minuten later ziet hij dat de hond er
weer zit. Hij loopt naar de hond toe en ziet dat deze een briefje in zijn bek
heeft. Hierop staat: "1 kilo gehakt, 2 biefstukken, 1 pond varkensvlees a.u.b."
De slager kijkt wat verder en ziet ook nog een briefje van honderd gulden in
de bek van de hond. Dus de slager maakt de bestelling klaar en doet deze
samen met het wisselgeld in een plastic zak en hangt die in de bek van de
hond.
De slager is erg onder de indruk en omdat het toch al bijna sluitingstijd is
besluit hij de zaak dicht te doen en de hond te volgen. De hond loopt een
eindje over de stoep en komt bij een zebrapad. Hij zet de plastic zak neer,
springt tegen het paaltje omhoog, drukt op de knop, pakt de zak weer in zijn
bek en wacht geduldig tot het licht op groen springt. Zodra dat gebeurt
steekt hij over met de slager vlak achter hem aan. Dan komt de hond bij een
bushalte en begint de dienstregeling te bestuderen. De mond van de slager
staat wijd open van verbazing. Na op de dienstregeling te hebben gekeken
gaat de hond op het bankje zitten. De bus arriveert, de hond loopt naar de
voorkant van de bus, kijkt naar het lijnnummer en gaat terug op het bankje
zitten. Een andere bus arriveert en opnieuw loopt de hond naar de voorkant
van de bus, ziet dat dit de juiste bus is en stapt in. De slager weet niet meer
hoe hij het heeft en volgt de hond de bus in. De bus rijdt een tijdje door de
stad, komt in de buitenwijken en op een gegeven moment staat de hond op,
gaat op zijn achterpoten staan en drukt op de knop om de bus bij de
volgende halte te laten stoppen. De hond stap uit, de boodschappen nog
steeds in zijn bek en de slager nog steeds achter hem aan.
Ze lopen een weggetje af en de hond nadert een huis. Hij loopt naar de
voordeur en zet de boodschappen neer.Hond Dan loopt hij een paar meter
terug, neemt een aanloop en gooit zichzelf tegen de voordeur. Hij wacht
even, loopt weer een paar meter terug, neemt een aanloop en gooit zichzelf
weer tegen de voordeur. Er wordt nog steeds niet open gedaan. De hond
loopt naar het begin van de voortuin, klimt op de muur die hier omheen
staat en loopt over de muur naar de zijkant van het huis. Hij komt bij een
raam en slaat er met zijn kop diverse keren tegenaan. Hij loopt terug over de
muur, springt eraf, loopt naar de voordeur, pakt de boodschappen in zijn bek
en gaat zitten wachten.
De slager ziet dat een vent de deur opent en die begint me een partij te
vloeken en te schelden tegen die hond!
De slager loopt naar de voordeur en zegt tegen die vent: "Waar ben jij mee
bezig klootzak? Deze hond is een genie. Daar moet je mee naar de tv in
plaats van er tegen te gaan staan schelden!"
Waarop de vent antwoordt: "Deze hond een genie? Mooi niet! Dit is nou al
de tweede keer deze week dat hij zijn sleutels heeft vergeten!"

Nee, dit is een doolhof!
Probeer de weg te vinden van linksonder (het huilende jongetje), naar
rechtsboven (het jongetje dat een autootje heeft afgepakt), tussen de tijdens
de corona-lockdown thuis spelende kinderen door.
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We trappen dit seizoen af met twee keer Pé & Rinus op
Zondag 20 September

Met inachtneming van alle Corona regels gaan we weer beginnen met de
maandelijkse voorstellingen. Dat betekent dat in ieder geval de eerste
keer een aantal dingen anders en/of aangepast gaan.
• Kaarten zijn alleen in de voorverkoop en vooraf betaald te reserveren
en worden gescand bij binnenkomst (er is een maximum)
• Er wordt een gezondheidscheck gedaan en telefoonnummer gevraagd
• Er zijn vaste zitplaatsen en u wordt naar uw plaats begeleid door een
gastheer/gastvrouw
• Er kunnen geen kaarten meer aan de zaal worden gekocht
• Als de voorstelling niet bezocht wordt kan er ook geen gebruik van de
bar of terras worden gemaakt
• Drankjes worden rondgebracht
• Consumptiemunten worden verkocht bij entree aan het begin, niet aan
de bar
• Betalingen per pin
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In 2020 staan Peter de Haan en Frank den Hollander veertig jaar
samen op het podium. Vanwege de coronacrisis gaan ze dat allereerst
vieren met de Pé & Rinus Anderhalvemetersessies!
De mannen kijken in deze sessies terug op hun carrière, maar zien om
zich heen ook genoeg nieuwe onderwerpen om lekker over te zingen.
Want na al die jaren is er nog steeds niks leuker dan samen, al is het
dan met anderhalve meter tussenruimte, over dat podium te rauzen.
Middagvoorstelling 16.00 uur
Avondvoorstelling 19.30 uur
Entree voor deze voorstelling: €12,50
Reserveren/voorverkoop uitsluitend via www.theaterindewarf.nl
www.theaterindewarf.nl
Dorpshuis de Warf, Vaart WZ 12 te Warfhuizen
Reserveren: info@theaterindewarf.nl
Entree: € 12,50
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BEZOEK OP DORPSMOESTUIN
Een enkele keer krijgen we op de dorpsmoestuin bezoek van mensen die
elders ook een moestuin of siertuin hebben opgericht. Dit keer kwam het
bezoek uit Kloosterburen. Na een verhaal over de oprichting van de
dorpsmoestuin, liep het bezoek rond en kreeg uitleg over de werkwijze en
de diverse wonderlijke groenten (zoals de Nieuw-Zeelandse spinazie) op de
tuin. Hieronder een bedankje. De dorpsmoestuin heeft momenteel 11 leden,
niet allen waren aanwezig.

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

Hilbert

goochelaar met een ietsje meer...

Beste Henny, Brigitte, Betty, Ed, Marlies en Jan.
Lieve mensen, wat een fijne ochtend afgelopen vrijdag, de sfeer in jullie tuin was
niet alleen te danken aan de indeling met het slimme houten gebouwtje, de met
tomaten gevulde kas, de doorkijkjes naar het het open land, de weg er naartoe
over het doodlopende pad, de volle notenboom bij de caravan. Jullie vormen
ook een fantastische groep, enthousiast, respectvol en met liefdevolle compassie
naar elkaar. Met interesse hebben we geluisterd naar het verhaal over jullie
zoektocht naar deze fraaie plek en vervolgens het bewerken van de prachtige
tuin met de hulp van Arthur Vermij.
We hopen jullie binnen afzienbare tijd te mogen ontvangen in onze Cloostertuin
en aan onze gesprekstafel in Kloosterburen.
We houden jullie op de hoogte!
Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid en hopelijk tot spoedig ziens weer.
Katie Tedder
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www.hilbert.nl
www.nicometznkliko.nl
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INTERVIEW NIEUWE BEWONER
Het interview is dit keer gehouden door Els van de Berg.

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.

Op een zachte zomeravond heb ik afgesproken bij mijn buurman Paul
Gernaat, die sinds 25 november 2019 is komen wonen aan de Burg. IJ.
Wiersumstraat nr. 6. Met een kop koffie zitten we lekker onder de weelderige
pergola in de tuin. Paul geniet van zijn tuin die hij graag goed verzorgt, en
van zijn unieke plek in de straat.
Paul (44 jaar ) is een echte Hogelandster, hij werd geboren in Oldehove en
heeft zich altijd op en top thuis gevoeld in dit landschap. Een flinke poos
heeft hij in Eenrum gewoond. Na wat omzwervingen daarna, had hij weer
behoefte aan een vaste plek. Toen zijn oog op dit huis en vooral op de tuin
viel, besloot hij het te kopen. Nadat het huis eerst nog goed opgeknapt werd
door de woningstichting woont hij nu met veel plezier op deze fijne plek. De
twee zonen van Paul (11 en 8 jaar oud) hebben hier ieder hun eigen kamer
en wonen in het weekend vaak met hun hond bij hem.
Paul heeft een fulltime baan in het Zonnehuis in Zuidhorn. Opgeleid als
sociaal pedagogisch werker is hij daar al bijna 12½ jaar woonbegeleider voor
een groep mensen met een niet aangeboren hersenletsel. In zijn vrije tijd
houdt Paul zich veel bezig met gitaarspelen en zingen. Muziek is zijn lust en
zijn leven. Wie weet ontstaat er op dit gebied nog iets in dit dorp: een eerste
contact daarvoor is al gelegd. Ook ligt er een kano in de tuin, waar hij er
graag mee op uit gaat. En op zijn ligfiets tenslotte, toert hij graag door het
Hogeland.
Paul is enthousiast over Warfhuizen. Nu al ziet hij veel mogelijkheden om er
dingen mooier te maken: “Ik ben al verliefd op het dorp, die vaart
bijvoorbeeld is echt geweldig. Zo'n schilderachtig dorp, dat moet je echt
koesteren!”.
Nog een poosje zitten we gezellig zo te praten en als ik vertrek valt het mij
op dat de dagen alweer rap korter beginnen te worden.
Els

Mocht u belangstelling hebben, neem dan contact op voor
een vrijblijvende offerte.
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COLUMN
Een moeder schrijft openhartig over het lief en leed rondom haar gezin in
Warfhuizen.
Wij gaan weer naar school
Na maanden aanmodderen met thuisonderwijs, halfbakken
coronamaatregelen en halve klassen met als klap op de vuurpijl nog zes
weken zomervakantie, zijn eindelijk alle vier de kinderen op school. Het huis
is leeg. Ik kan wel janken. Van geluk.
Ik bezie de puinhopen van een inhumaan lange periode non-stop kinderen
thuis. Een stapel verhuisdozen in de hoek van de keuken is een tastbare
herinnering aan het mislukte zomervakantieproject ‘verbouwing van de
zolder’. We zijn halverwege gestrand. Met het opruimen van de zolder. De
daadwerkelijke verbouwing hebben we vooruitgeschoven naar Sint
Juttemis. Het is gewoon niet te doen om dozen door te spitten als de meeste
spullen als kostbare schatten onder je neus verdwijnen en ergens in huis
verstopt worden uit angst dat we iets weg gooien. Alles is speelgoed. Vooral
dingen die geen speelgoed zijn.
Er liggen stapeltjes verkleedkleren door het huis verspreid. De woonkamer
staat vol hutten van lege dozen en omgevallen stoelen. Stapels half
afgemaakte tekeningen. Verfsporen op de bank. Pijlen van een speurtocht
op de muur. En een laagje plakkerigheid van chocopasta, hagelslag of ranja
over alle meubels.

Ik zet ze af bij school met blinkend nieuwe broodtrommels in hun rugtasjes
en een gymtas voor de zekerheid. Na een halve dag puinruimen in een
weldadig stil huis, sta ik om twee uur weer bij het schoolplein. Het is een
feestje. De kinderen van groep 3 hebben een stoetboom gekregen om te
vieren dat het echte leren is begonnen. Vol trots loopt Boudewijn naar me
toe met de volgens traditie versierde tak voorzien van een broodhaan, een
mandarijntje en wat schoolspulletjes: ‘Ik heb de r geleerd. Die kende ik al. En
de 1. Die moet je een beetje schuin schrijven,’ zegt hij met een serieus
gezichtje. Binnen een dag zijn ze keurig teruggedrukt in de mal van het
onderwijs met ritme, regels en regelmaat.
‘Zo zo. De r. En de 1. Knap hoor.’ Ik aai hem door zijn haar. Als dat de
spannendste avonturen zijn die ze op school meemaken, geloof ik dat het
met de ontwikkelingsachterstand van de kinderen wel mee gaat vallen. Even
vraag ik me af of een basisschool niet gewoon een plek is, waar kinderen met
een gerust hart kunnen worden achtergelaten, zodat ouders zichzelf kunnen
ontwikkelen. De kinderen gaan weer naar school. Nu kunnen we als ouders
eindelijk onze eigen achterstanden gaan inhalen. Halleluja.
Suzanne
Meer stukjes lezen? Kijk op www.suusinstukjes.nl

Buurtsuper en slĳterĳ Ubels Ezinge
Voor al uw dagelĳkse boodschapen

Mijn kinderen zijn dromers. Ze wonen in hun hoofd, in hun fantasie, in hun
eigen creaties. Ze leven in de tekeningen die ze maken, de strips die ze
bedenken, de boeken die ze lezen, de filmpjes die ze kijken en de avonturen
die ze beleven. Een holte in de heg is hun nieuwe huis. Ze gaan met 30
graden in pyjama met snowboots aan, een bontmuts op en een rugtas met
random objecten gezamenlijk onderweg naar de speeltuin. De stok in hun
hand is genoeg om zich te wapenen tegen alles wat op hun pad komt. De
ontdekkingsreis in hun hoofd is vele male groter en ongrijpbaarder dan de
100 meter heen en terug die ze gezamenlijk afleggen.
Maar de zomervakantie is voorbij. Mijn jongste mag beginnen in groep 3.
Vaarwel kleutertijd. De puber wrijft hem in dat zijn leven nu voorbij is en dat
het vanaf nu alleen nog maar verschrikkelijker wordt op school. Na een
vernietigende blik van haar vader, houdt ze haar mond.

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
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DE UITGAVE VAN DEZE KRANT WERD
MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autobedrijf HARM
Barsema Stalling
Buurtsuper en slijterij Ubels Ezinge
Dakdekkersbedrijf Luit Groenewoud
Dierenartsenpraktijk Ezinge
Ekster mode-wonen
Hilbert Geerling, goochelaar met een ietsje meer...
Hoveniersbedrijf Steigenga
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.

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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