november december 2021

verschijnt éénmaal per twee maanden

➢ De theaterherberg in de schijnwerper
➢ Sint komt weer op huisbezoek
➢ De Warf is officieel weer open

ROND DE WIER
De dorpskrant van en over Warfhuizen
Jaargang 26, november 2021

ambac htelijke lijstenmakerij
atelier Gosse Koopmans
galerie
kunst & kadoʼs

OPGAVE ADVERTENTIES & ABONNEES
Dieuwer Mulder, Baron van Asbeckweg 23
9963 PA Warfhuizen, tel. 0595 - 571817
REDACTIE
Dieuwer Mulder, Baron van Asbeckweg 23
9963 PA Warfhuizen, tel. 0595 571817
Christien Verwijk, Baron van Asbeckweg 25
9963 PA Warfhuizen, tel. 0595 572286 of 06 36138254, chris.verwijk@ziggo.nl
Brigitte Cornelis, Vaart Oostzijde 13
9963 PM Warfhuizen, tel. 0595 572145, brigittecornelis443@gmail.com
Ina Kotter, Vaart Oostzijde 5
9963 PM Warfhuizen, tel. 06 22098780, kotterwarf@planet.nl
Inleveren kopij
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!
Dorpsbelangen Warfhuizen
Rekening: NL50 RABO 0316 012 351 Dorpsbelangen
Contributie Dorpsbelangen 7,50 per kalenderjaar

VOORWOORD
Beste dorpsgenoten,

OPEN: woensdag en zaterdag 10 tot 17 uur
en op afspraak

Baron van Asbeckweg 38, Warfhuizen

www.nounogmooier.nl

Wanneer de oogsttijd weer is begonnen en het modder op de weg ligt daar
de boeren af en aan rijden met aardappels, graan, bieten en uien ligt weten
we dat de zomer voorbij is.
Alles wordt winterklaar gemaakt en de velden zijn al snel kaal. De klok gaat
weer een uur terug, ook even wennen. Toch genieten we ook nog van het
mooie herfst weer. De gezellige tijd breekt weer aan en daar hoort ook de
dorpskrant bij. Veel leesplezier.
De redactie
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AGENDA
november
7
Theater in de Warf, Helma & Friends, 15:00 uur
20
Sinterklaas in het dorp

BURGERLIJKE STAND
Dit keer geen wijzigingen in de burgerlijke stand
MOUS-ETEN IN DE WARF

Voor de reguliere activiteiten zie de agenda op de website van dorpshuis de
Warf.

Sinds lange tijd een traditie in ons dorp: het Mous-eten. Door corona kon het
vorig jaar niet door gaan. Helaas is het ook dit jaar door allerlei
omstandigheden nog niet duidelijk of dit festijn kan doorgaan.

www.warfhuizeninfo.nl
www.theaterindewarf.nl

We doen ons best om binnen de bestaande beperkingen toch iets te
organiseren. Via de mail houden we u op de hoogte.
Bestuur Dorpshuis
PAPIER CONTAINER
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

Dit is natuurlijk niet de bedoeling...

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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WATERFIETS
De waterfiets is voor onderhoud en voor de winter uit het water gehaald.
Hij komt in het voorjaar weer terug.
Speeltuinvereniging warfhuizen
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Voor knippen, permanenten, high-lights,
verven, watergolven, enz., ga je naar ...
Maike´s Salon
Dames

&

Hunze 9
9967 PR Eenrum
telefoon 0595 - 49 17 90

Heren-

Behandeling volgens afspraak

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

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

ZIEKEN IN WARFHUIZEN
Drie Warfhuisters zijn helaas momenteel opgenomen in een verzorgingshuis.
Alledrie hadden ze voorheen een rol in het dorpsgebeuren. Zo had Fien lang
geleden een kruidenierswinkel in het dorp, is Jaap langdurig logopedist
geweest en voer Rob Sinterklaas door de vaart.
R Bos-van Dijk (Fien)
Zonnehuis Oostergast
afd revalidatie
eerste etage kamer 5
Gemmastraat 14
9801 v g Zuidhorn
Jaap Stoppelenburg
Zonnehuis Oostergast
Gemmastraat 14
Afd. Revalidatie
Kamer 12
9801 VG Zuidhorn
Rob Vervloet
De nieuwe Wierde
Burmaniastraat 1
9843 EJ Grijpskerk
Wij wensen alledrie enorm veel sterkte en beterschap.
Redactie RdW

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
4

5

RAADSEL
Raadsel 1.
Twee mannen spelen schaak.
Ze spelen 5 postjes en winnen er ieder 3.
Hoe kan dat?

Raadsel 2.
Een buschauffeur gaat de verkeerde kant op in een eenrichtingsstraat.
Hij passeert de politie, maar ze houden hem niet tegen.
Waarom niet?
DOE MEE!
Stap over op lokale groene energie én spek de dorpskas!

ENERGIE VAN ONS IN WARFHUIZEN
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.
- Het is heel gemakkelijk.
- Je steunt groene en lokale energieopwekking
- En... Je steunt het dorp!

Meld u aan via www.energievanons.nl
NLD zorgt voor een probleemloze overstap
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Lees hier hoe je kunt overstappen.
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VROUGER
De herfst is weer aangebroken en de natuur is nog net als vroeger. De appels en
peren worden weer geplukt en het graan is weer van het land.Wagens met
aardappelen rijden langs, zodat alles voor de winter weer binnen is.Alleen de
werkzaamheden gingen anders.Vijftien september begon het bieten rooien Ik
was veertien jaar toen ik al mee ging naar de boer. Ik mocht graag naar school
gaan en was heel leergierig en had graag door willen leren. Ik heb zeven jaar
lagere school gehad. Het was eigenlijk zes jaar maar ik moest van vader nog een
jaar blijven zitten, want naar een hogere school(ULO) daar was geen geld voor,
maar de juffrouw zei tegen vader dat ze me niets meer kon leren kortom ik moest
van school af. De juf zei dat ik wel naar de ULO kon en dat ik dat ook gemakkelijk
kon doen maar dat ging jammer genoeg niet door zodoende bleef ik thuis en
begon in september de bieten te rooien. Ik had een paar oudere broers die
gingen mee naar het land. Vader had heel veel contacten met de boeren zodat er
altijd veel werk was. Ze wisten dat we een groot gezin hadden en dat vader wat
moest verdienen en hij was een harde werker. Zodoende gingen we allemaal
mee naar de boer. Ik was veertien en had er niet veel zin in maar er moest wat
verdiend worden. s’ Morgens om 6 uur werden we wakker gemaakt en om half
zeven gingen we op de fiets naar boer Dijkhuis, gelukkig dicht bij huis. Ik hoopte
al dat het zou regenen dan kon je thuis blijven, maar helaas. Tegen zeven uur
kwamen we bij een stuk land aan van een paar hectare groot.

Het was nog wat schemerig je had moeite om de bieten te zien. Ik dacht;
moeten we over dit hele land heen? Maar mijn broers Geert en Jan trokken hun
jas uit en begonnen te rooien. Ze waren er heel handig in, ze hadden het wel
vaker gedaan. Ik kreeg een bieten mes en ze deden het even voor hoe het
moest. Het loofblad moest eraf maar je mocht niet teveel van de biet afsnijden.
Je liep de hele dag gebukt over het land maar ik had er moeite mee om de
jongens bij te houden. Dijkhuis kwam soms eens langs hoe het ging, soms gaf
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hij nog eens wat aanwijzingen, maar hij was erg tevreden. Toch viel het niet
mee als meisje van veertien jaar. Ik was dan ook blij dat het landwerk klaar was.
Het volgend seizoen had ik gelukkig ander werk. Mijn zus Abeltje ging trouwen
en had zes jaren bij de familie Zijlma gewerkt op Zuurdijk. Daar moet je naar toe
gaan als dienstmeisje dan heb je het goed. Daar was ik al wel eens geweest en
die kende ik wel. Toen ik aanbelde kwamen Zijlma en zijn vrouw aan de deur. Ik
zei dat ik wel bij hun wilde komen werken. Zijlma vroeg hoe oud ik was. Ik zei:
"Volgende maand 15." "Dus je bent nog maar 14." Waarop ik zei dat ik goed mijn
best zou doen. Maar hun oudste dochter was twaalf en zelf gingen ze vaak weg

en dan was ik alleen met de kinderen. Maar zo zei hij dan; dan moeten kinderen
op kinderen passen. Waarop mevrouw dan zei; Ze kunnen altijd Jaap de Waard
bellen. En zo ben ik voor 10 gulden in de week aangenomen. Als ik alleen was
met de kinderen hadden we het heel gezellig. Ze mochten van mij veel maar ze
mochten het niet aan hun ouders verklappen. Ik ben er ruim vier jaar geweest
met heel veel plezier en ik was van het zware landwerk af.

Dieuwer Mulder
9

SINTERKLAASVIERING 20 NOVEMBER 2021
Ook dit jaar heeft het bestuur besloten wegens omstandigheden het net zo
te vieren als het afgelopen jaar. De sint en zijn pieten komen de kinderen
thuis verrassen met een bezoek mits dit opgeven is.
Per deelnemend kind vragen we een bijdrage van 5 euro.
We houden de corona regels in acht als die er op dat moment zijn.
Ook gaan de pieten de zieken en ouderen bij langs. Zo hopen we ook dit jaar
er weer een gezellig feest van te kunnen maken.
Op onze geheel nieuwe webwinkel www.barsema-recreatie.nl zijn wij u graag van dienst als
het gaat om alles wat met recreatie te maken heeft.

Vanaf 14:00 uur zal Sinterklaas
door het dorp gaan.

U kunt bij ons online winkelen op onderstaande categorieën:
• Meubilair • Elektra • Techniek • Huishoudelijk • Sanitair & Water • Koken • Movers
• Klimaatbeheersing • Verlichting • Gastechniek • Tenten & Luifels • Slapen • Koelen

Sint op bezoek
• Indien gewenst leveren wij op uw kampeeradres [Nederland, België &
Luxemburg]
• Levering tussen 2 a 3 werkdagen
• Persoonlijk advies
• Montage van uw bestelde onderdelen en accessoires mogelijk in onze
werkplaats

Namen + leeftijden: .................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Gegevens:

..................................................................................................................

En eventuele wensen of opmerkingen: ............................................................................

WWW.BARSEMA–RECREATIE.NL

.........................................................................................................................................................
Graag voor 11 november in de bus bij Christien (Baron van Asbeckweg 25)
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INTERVIEW NIEUWE BEWONERS
Aan het eind van de middag heb ik een afspraak met Gert en Audrey Fial aan
de Baron van Asbeckweg 19. Gert heeft een weekje vrij dus dit komt goed
uit, tijd voor een interview.

Er waren diverse huizen o.a. ook in Kloosterburen. Maar daar waren alleen
maar garages bij dus het werd al snel duidelijk dat het huis in Warfhuizen de
voorkeur had. Ook vonden ze de woning prachtig. Ze hebben inmiddels al
heel wat geklust in en om het huis. De tuin heeft een metamorfose gehad
met een nieuwe houtopslag, kippenhok, een schuurtje en tuinhuis. De
schuur is veranderd in een opvang en ook in het woonhuis is veel veranderd.
Alles is gezellig en sfeervol ingericht.
Ik bel aan en de hond Duke komt enthousiast naar de deur met een hoop
kabaal maar algauw strijkt hij bij ons neer in de keuken waar we onder het
genot van een kop thee het interview kunnen beginnen nadat Gert ook
binnenkomt, hij is bezig met de verbouwing van het pension. Op 20 maart
2021 is het stel hier komen wonen vanuit Hoogezand. Ze zochten een huis
met een grote schuur via Funda. De schuur was het belangrijkste vanwege
Audrey haar knaagdierenpension.
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Ik begin met Gert dan kan hij zo verder klussen want een week is zo voorbij.
Gert is geboren in Uithuizen en heeft daar tot zijn 21e gewoond en nog even
in Uithuizermeden. Hij ging naar de MEAO en volgde later de
chauffeursopleiding. Na het behalen van zijn diploma’s ging hij voor werk
naar Schalkwijk en vervolgens anderhalf jaar naar Amersfoort als
vrachtwagenchauffeur voor een klein transsportbedrijf met levensmiddelen.
Hij woonde in bij het gezin. Hier heeft hij ongeveer 2 jaar gewerkt. Toen werd
zijn kamer opgezegd, omdat de familie gezinsuitbreiding kreeg en de ruimte
zelf nodig had. Ondertussen had Gert in een Groningse pub kennis gemaakt
met Audrey en kregen ze serieus verkering in mei. In september stopte hij
met zijn baan en ging het stel bij zijn ouders in wonen en later bij zijn
schoonouders. Gert kwam te werken bij Koopman Noordhorn op de
planning en was daar in opleiding voor autotransport. Dit heeft hij 4,5 jaar
gedaan maar koos toch weer voor het chauffeursvak. Ze kwamen in
Hoogezand te wonen in een twee onder een kap woning. Na 4 jaar gingen
ze een deur verder en kozen voor een vrijstaande woning waar ze 24 jaren
gewoond hebben. En nu dus naar Warfhuizen. Gert werkt nog steeds bij
Koopman autotransport en is de hele week van huis. Af en toe is hij een
weekje vrij. Gert heeft een grote hobby en dat is klussen. Dat is wel te zien, er
is al veel veranderd. Gert gaat weer verder met de verbouwing.
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Audrey is geboren in Groningen in de Indische buurt. Zij is vier keer in haar
jeugd verhuisd in Groningen .Als laatste woonde ze vlak bij het hoofdstation.
Studeerde eerst aan de LBO en later de INTAS verzorgende sector en werd
dierenarts assistente, ze kreeg een vaste baan in Zuidlaren. Daarna kreeg ze
een vaste baan bij een honden en kattenpension in Eelde. Hier werkte ze
twee jaar en toen kwam ze bij een dierenarts in Groningen te werken. Bij
toeval 3 vaste banen en nooit gesolliciteerd. Na 3 jaar gingen ze trouwen en
gingen dus in Hoogezand wonen. In maart kwam de eerste baby; zoon Tony
en twee en half jaar later dochter Francis. Tony woont nog in Hoogezand en
dochter Francis in Steggerda vlak bij Wolvega. Zij zijn er inmiddels aan
gewend dat pa en moe in Warfhuizen wonen. Audrey heeft als hobby
handwerken.(letterlijk alles van breien tot macrameeën, poppenhuizen
inrichten, sierraden maken, klussen in huis, tuinieren en dieren verzorgen.
Als huisdieren hebben ze hond Duke en twee katten, Collin en Cooper. De
derde is hier overleden van ouderdom. Verder nog 3 konijnen, 3 kippen, 2
chinchilla’s, 2 parkieten, een rattenslang, een landschildpad en nog 2
Afrikaanse reuzenslakken. Een hele dierenfamilie dus. Ze vinden Warfhuizen
een super dorp, waarderen het kleine en knusse van de verenigingen.
Hebben ondertussen ook al hun steentje bij gedragen aan vrijwilligers werk.
Welkom in Warfhuizen!
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DORPSFEEST
Van VIPS, verzet en vooral heel veel plezier.

We kregen een hilarische quiz door Saskia en Yvonne. Petje af dames!
De tweede set van de band bracht de danslustigen op de vloer. Genieten! En
dit alles in een paar uur tijd, realiseerde ik me toen ik, licht beneveld en
geheel voldaan mijn kilometertje naar huis aflegde.

Nog niet echt lang in de gelederen, wist ik wél zeker dat Warfhuizen bijna
250 inwoners heeft. En op dat antwoord ging ik dan toch onderuit in de quiz
op het dorpsfeest. We zijn met iets meer dan 200. En dan zo bruisend? De
wethouder stak daarover (misschien wel erg) uitgebreid haar loftrompet,
maar de avond wás het! Bij de ingang stond wel een klein protestgroepje,
omdat de corona-maatregelen (op straffe van boete) gehandhaafd werden.
Jammer natuurlijk. En gelukkig verliep de rest van de avond vlekkeloos.

Hoed af voor de het organiseren van dit feest. Daar heeft heel veel tijd en
energie in gezeten. En natuurlijk: hoed af voor de opbouwers, de
vleesdraaiers, de bar-vrijwilligers, de opruimers, de...
Nelleke Kat
We hoorden de toespraken van een reeks echte dorps-VIPS (Ellie, Hanneke,
Ina) en de wethouder met plezier aan, mede door de entree van de herrezen
barones von Asbeck. In een heuse, rijdende troon verscheen zij, met lakei,
ten tonele. De wethouder kende haar plaats en onderbrak haar speech. We
werden geschouwd door de adel. We werden beminnelijk toegesproken, en
goedgekeurd. Eensgezind knipten barones en wethouder even later
gezamenlijk het lint door. Ons geheel en fraai gerenoveerde Dorpshuis was
heropend.
De avond ontrolde zich in verder in geheel feestelijke sfeer, binnen en
buiten. Onder dwang van hun peuter moesten sommige volwassenen óók in
het springkasteel; aan de tafels werd genoten van drankjes en gesprekken;
het eten was ronduit verrukkelijk. (Onthouden, deze cateraar!), de jazzy-band
genoot zelf net zo van hun spel, als wij dat deden: aanstekelijk, over en weer.
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P.S: en dat we maar met iets meer dan 200 zijn? Ik geloof het eigenlijk niet.
Maar ja: ‘Over de uitslag kon niet worden gecorrespondeerd’.
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BEDRIJF IN WARFHUIZEN
Deze keer ga ik naar de Theaterherberg van Ton van der Velden aan de
Baron van Asbeckweg 46.
Vroeger was hier een slijterij gevestigd waar ik als kind een enkele keer wel
eens boodschappen moest doen. Er was nog geen 18 plus regel en zelfs op
zondag kon je er terecht. Rond 1940 was er ook een wijn – jenever stokerij.

Deze was gevestigd in het schuurtje aan de vaart, waar Yvonne en Johan nu
wonen. Het gros werd per schip afgevoerd om zo naar slijterijen en winkels
te distribueren. De douane kwam regelmatig langs om alles te controleren.
Want over wat in dit schuurtje stond, werd vaak geen belasting betaald.
Er hebben hier 2 generaties Lammerts gewoond die eigenaar waren van
deze zaak. Af en toe komt er nog wel eens familie langs in het dorp om nog
even de sfeer te proeven.
De deur van de herberg staat al open. Ik stap de sfeervolle herberg binnen
waar Ton me al staat op te wachten. We gaan naar de keuken met het
prachtig uitzicht over de landerijen en nemen plaats aan de keuken tafel. Bij
een kop thee komen er al snel allerlei verhalen los. Wat heeft die man al veel
gedaan en meegemaakt en nog steeds. Ik doe een verwoede poging om de
juiste volgorde er een beetje in te houden. Een biografie schrijven zou geen
gek idee zijn.
Ton is geboren in Vlaardingen als ‘’middelste’’ telg van een katholiek
arbeidsgezin bestaande uit zes kinderen. Hij heeft nog 4 broers en een zus.
Daar een broer astma (rook van Pernis) had, verhuisde het gezin naar Ede.
Ton was toen 4 jaar. Daar woonde het gezin 1 jaar en verhuisde toen naar
Wijchen waar hij woonde tot zijn twaalfde.
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HET GROOTSTE
INDOOR
ADVENTURE- & KLIMPARK
VAN NOORD-NEDERLAND
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De broer groeide over zijn astma heen en ze vertrokken naar Voorburg, waar
Ton zijn tienertijd doorbracht. Een mooie tijd vol goede herinneringen. Tot
zijn 42ste heeft hij nog op twee plekken in Den Haag, Zoetermeer en weer in
Voorburg gewoond. In 1994 kwam hij met zijn toenmalige gezin naar
Warfhuizen. Mede door vrienden die al jaren hier woonden. Ton had veel
bewondering voor het Gronings landschap.
Wat zijn carrière betreft verliep het als volgt:
Ton begon als zanger van de groep Icarus, hij zong in het voorprogramma
van Rudy Bennet (Zanger ex Motions). Dit was in 1972. Hij kreeg toen
zangles van Dany Zonewa, waar ook George Kooymans (Golden Earring)
zangles van had. En George Kooymans had haar dochter Bojoura ontdekt. Hij
zong zijn klassieke liederen op de avonden die zijn zanglerares Dany
Zonnewa (Bulgaarse Operazangeres) verzorgde in de kostuums van haar
schoonzoon Han Cleuver( drummer van Focus). Dany Zonewa was directrice
van de academie voor Podiumvorming in Den Haag en zij zorgde voor een
studiebeurs voor Ton en zo kreeg hij daar zijn opleiding. In zijn studententijd
figureerde hij bij de Haagse Comedie na zijn eindexamen van de Academie
voor Podiumvorming werd hij als 4e jaars volontairs acteur aangenomen bij
de Haagse Comedie. En 2 jaar later kreeg hij van het gezelschap en het
ministerie van CRM een diploma dat hij volleerd acteur was. Bij de Haagse
Comedie acteerde hij 8 jaar. Daarna gespeeld bij de Nieuwe Comedie,
vervolgens in de vrije producties bij Jacques Senf Theater producties. Bij
Jacques Senf was hij in 2 producties regie assistent van Willem Nijholt en
Jeroen Krabbé. Daar buiten had hij ook in Den Haag een eigen gezelschap
opgericht: De Stichting Toneel Werkplaats. Hier kwam hij ieder jaar met een
theater productie uit in Theater aan de Haven in Scheveningen. Hij trok zelf
schrijvers en acteurs aan want daar kreeg hij ieder jaar een budget voor. Zelf
speelde hij hier ook in. Met Mimi Kok (Greet Braadslee) die hij uit Amsterdam
liet komen, stonden ze wel in rijen voor een uitverkocht Theater.
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Daarna is Ton zelfstandig geworden met zijn bedrijf Creaplan. Een bureau
waar Ton al zijn creatieve plannen op de kweek zet. Hij maakte grote
bedrijfsfeesten met veel artiesten. Was 16 jaar programmeur van het
straattheaterfestival in Woerden en had 8 jaar lang een clowns festival op de
boulevard in Kijkduin. Hij bemiddelde artiesten tot zelfs tot Holland Village in
Nagasaki in Japan. Tussendoor speelde hij televisie rollen in België en
Nederland. ( zie Wikipedia) teveel om op te noemen. Zijn langste gastrol was
in de succesvolle comedy serie; Toen was geluk heel gewoon. Hier speelde
hij 13 jaar de rol van Kok van de Lande.

In de maand december is hij al 30 jaar druk met een eigen bewerking van de
Christmas Carol van Charles Dickens. Begonnen in het kasteel Wijenburg in
Echtfeld in opdracht van het Nederlandse Bouwfonds. Zes acteurs en 2
muzikanten. Ook opgetreden voor prins Friso. Zijn opdrachten voor de
Christmas Carol speelde Ton later met 3 acteurs, vervolgens met 2 acteurs en
nu alweer jaren doet hij het alleen op grote kerstevents of heel sjiek tussen
de gangen van een kerstdiner in top restaurants.
De stoel in zijn huistheater komt uit een aflevering van Toen was geluk heel
gewoon waarin een actrice koningin Juliana speelde.
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Ondertussen waren ze dus in Warfhuizen terecht gekomen. In 1994 kochten
ze dit pand en kwamen hier te wonen. Wel hield hij nog 3 jaar het
telefoonnummer van Den Haag vast om niemand te verliezen. Ton had een
droom om ooit nog zijn eigen theater te hebben, en al wandelend door zijn
schuur bedacht hij dat hij dit hier kon realiseren. En zo werd er een prachtig
huistheater gebouwd.

Of de gasten gaan eerst naar buurman Gosse Koopmans die de magie van
schilderkunst beheerst. De buurman die ook een panorama van de wilg
schilderde in de achtertuin van Ton. Daarnaast nog een zelfportret dat hij
trots in het prachtige boek van Gosse laat zien.
Ton kiest vaak voor de literaire kant en heeft dan ook Shakespeare
voorstellingen gegeven op 40 basisscholen wat een heel leuke ervaring was.
Creaplan is een creatieve planning van eenmanszaak met als hoofddoel
theater en gastenverblijf met het verzorgen van het ontbijt. En gasten
verwennen met prachtige voorstellingen en vertellingen over deze
omgeving. Ook is hij nu bezig met de workshop verhalen vertellen (b.v. stem
gebruik, ademhalingstechniek en emoties tonen). De afgelopen 2 jaren
waren top jaren in de herberg. Zelf wast en strijkt hij alles voor de herberg en
verzorgd het ontbijt. Hij heeft wel hulp bij het schoonmaken van de kamers.
Er staan weer drukke maanden voor de deur. Een man die zijn passie volgt
en geniet van alles wat hij doet. Links en rechts nieuwe buren waar hij heel
blij mee is. Bereidt zich alweer voor op de workshop die hij vanavond geeft
in Groningen; Verhalenverteller.
Christien

Naast het theater heeft Ton nog een bed en breakfast waarvoor hij ideeën uit
Engeland had op gedaan. Het gasten verblijf werd een groot succes. Gasten
uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland weten hem ook te vinden. De laatste
tijd heeft hij een volle bezetting waarvan hij volop geniet. Verwent de gasten
dan ook na het ontbijt met een stukje poëzie uit de voorstelling `De tocht
naar Het Hogeland van Groningen`. Een voorstelling waarin Ton in de
ochtend, middag, avond en nacht door het Gronings landschap wandelt. Hij
combineert dit met verhalen en gedichten op het thema landschap.
Er zijn ook gasten die een Indonesische rijsttafel nemen, die Ton vervolgens
weer laat verzorgen door restaurant Eisseshof uit Niehove.

SRV ADOLF
VERSMARKT AAN HUIS
VERS VLEES
BROOD EN GEBAK
GROENTE EN FRUIT
MELKPRODUKTEN
LEVENSMIDDELEN
Trekweg 27, Ulrum
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tel. 0595 - 401253
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BURENDAG 2021
Zaterdag 25 sept werd weer de gebruikelijke burendag georganiseerd. Om
9.00 uur verschenen Peter en Ron als eersten in de speeltuin om het
betonnen bankje met de sjofel te verplaatsen die al eerder uitgegraven was
door Pieter. Zodat bezoekers nu als het warm is onder de bomen kunnen
zitten. Peter legde alvast de hoge drukspuit aan om straks het grote toestel
schoon te spuiten. Toen was er tijd voor koffie en kwam de rest van de
vrijwilligers aan. Een mooie grote ploeg wat na gelang van de dag steeds
groter werd. Het weer zat mee en daar er zoveel waren, besloten we ook nog
om te schuren en te gaan schilderen nadat de toestellen gereinigd waren.
Andere waren aan het snoeien of repareren van de toestellen. O.a. de
schommels, maar helaas kon de wip niet hersteld worden en is er een
nieuwe besteld.
Er werd hard gewerkt. Om 12 uur was er lunch met broodjes en soep. Rond
half 3 gingen we huiswaarts. We kunnen terug kijken op een geslaagde dag.
Alles ziet er weer spik en span uit. Alle vrijwilligers heel erg bedankt!!!
Speeltuinvereniging Warfhuizen, Christien

goochelaar met een ietsje meer...

www.hilbert.nl
www.nicometznkliko.nl
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PUZZEL
Zowel in het voorwoord als in Vrouger gaat het over onze landarbeiders, dus
we dachten dat we dan de puzzel er ook maar op moesten laten aansluiten.
De 2 varkentjes zijn smoorverliefd en willen ontzettend graag een middgaje
samen door de modder rollebollen. Help jij ze bij elkaar te komen?
Succes!
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Helma & Friends
"Door de ogen van mijn moeder"
Zondag 7 november 2021

Helma & Friends

DOOR DE OGEN VAN MIJN MOEDER
Een muzikaal oorlogsverhaal over de bezettingstijd, vanuit het perspectief van een gewoon kind

Een muzikaal oorlogsverhaal vanuit het perspectief van een kind.
Dat kind kan niet begrijpen wat er aan de hand is, maar voelt de
dreiging in de oorlogsjaren en angst van de ouders wel degelijk.
En dan kun je maar beter gehoorzamen en zo min mogelijk
opvallen. Dat werd een levenshouding, die ook werd doorgegeven
aan de volgende generatie. Maar die generatie groeit op in de jaren
zestig.

Kleine Ineke en de kinderen van haar generatie waren nog veel te jong om te bevatten wat in
de oorlogsjaren gebeurde. Ze voelden wél de continue dreiging, ze voelden de angst van hun
ouders. Iedere dag. Je kon maar beter niet opvallen, dat was gevaarlijk. Je moest gehoorzaam
zijn. Het werd de levenshouding van ‘de stille generatie’. En die probeerden ze door te geven
aan hun eigen kinderen. Maar toen waren de jaren zestig al aangebroken.

Een voorstelling van:
Helma Erkelens (verteller, zang)
Rop Haverkort (piano, arrangementen)
Kees Dekkers (altviool)
Regie door Ben Smit.

Theater De Warf, Zondag 7 november 2021, 15.00 uur
Theater De Warf
Vaart Westzijde 12
9963 PH Warfhuizen

Zondag 7 november
15.00 uur
kaarten à €11,www.doordeogenvanmijnmoeder.nl

Tickets à € 11,- zijn te bestellen via deze QR code en onze website:
www.doordeogenvanmijnmoeder.nl
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www.theaterindewarf.nl
Dorpshuis de Warf, Vaart WZ 12 te Warfhuizen
Reserveren: info@theaterindewarf.nl
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COLUMN
Een moeder schrijft openhartig over het lief en leed rondom haar gezin in
Warfhuizen.
De vakantie-valkuil
Ik ben er weer ingetrapt. Dat ik het patroon inmiddels herken, betekent niet
dat ik de valkuil inmiddels weet te omzeilen. Tegen beter weten in en bij mijn
volle bewustzijn, donder ik in de door mijzelf gecreëerde put. In mijn hoofd
zit een vrij hardnekkige illusie dat ik alles waar ik in mijn normale leven niet
aan toe kom, in de vakantie kan fixen. En omdat ik op reguliere dagen altijd
net iets meer hooi op mijn vork heb, dan waar ik tegen bestand ben, ga ik
eigenlijk altijd overwerkt de vakantie in met een rijkelijk gevulde bucketlist,
ingedeeld in categorieën op basis van prioriteit:
Bovenaan staat: dingen waar anderen gelukkig van worden: naar een
pretpark gaan.
Dingen die nu eenmaal moeten om de boel draaiende te houden:
vaatwasser, was, boodschappen, schoonmaken, koken, stofzuigen, Facebook
checken…
Dingen waarvan ik denk dat mensen teleurgesteld zijn als ik ze niet doe: Het
informatieve boek lezen van vijfhonderd bladzijdes over werk gerelateerde
thema’s dat een collega een dag voor de vakantie in mijn handen drukte om
even lekker te lezen in de herfstvakantie zodat we er volgende week een
presentatie over kunnen houden.
En, naar een pretpark gaan.
Dingen die ik moet doen zodat ik geen slechte moeder ben: zorgen dat
iedereen aangekleed is (of ten minste de helft), zorgen dat iedereen op tijd
gezonde dingen eet (of in ieder geval iets eet), zorgen dat iedereen niet te
veel tijd achter zijn schermpjes door brengt (ja dat geldt ook voor mij… is
zes uur op een dag te veel?). Zorgen dat iedereen zijn huiswerk maakt.
Zorgen dat iedereen op tijd naar bed gaat. (Ga naar bed. 5 minuten later…
Ga naar bed. Een kwartier later… Ga naar bed. Een half uur later… Zouden
jullie niet eens… Een uur later… Welterusten jongens, doen jullie zo het licht
uit?) Zorgen dat iedereen lange broeken, warme schoenen en een winterjas
heeft.
En, naar een pretpark gaan natuurlijk.
Dingen die al tien jaar onderaan mijn prioriteitenlijstje bungelen waarvan
het ondertussen best eens fijn is als ik ze doe: De kozijnen verven die al tien
jaar in de grondverf staan. De zolder opruimen en er een vijfde slaapkamer
van maken. De badkamer renoveren. De houten vloer in de was zetten. Alle
meubels in de woonkamer vervangen. Een serre bouwen. Een ontwerp
maken voor de tuin en een nieuw terras aanleggen. De muren sausen. Een
houtkachel installeren. En daar ergens achteraan: mijn man verrassen met
30

geile lingerie en een erotische massage.
De realiteit van dit alles, is dat we op dag één van de herfstvakantie naar een
pretpark gaan. Op dag twee ben ik ziek en doe ik niets meer. Op dag drie,
vier, vijf en zes ook… Ondertussen doet manlief de meest urgente dingen
die nu eenmaal moeten om de boel draaiende te houden en gaat hij met
vier kinderen in zijn kielzog naar de stad om voor iedereen winterkleding
aan te schaffen. Op dag zeven lig ik onder een dekbedje met een snotneus
hoofdstuk 1 van een werk gerelateerd boek van vijfhonderd pagina’s te
lezen. En dan is de vakantie voorbij.
Amper hersteld en ietwat verbouwereerd over alle gemiste kansen, stel ik de
wekker in voor maandagochtend. Gelukkig is het over negen weken
kerstvakantie. Dan ga ik het vast helemaal anders doen.
Suzanne
Meer stukjes lezen? Kijk op www.suusinstukjes.nl

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

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

MODE-WONEN
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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
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.

ANTWOORDEN RAADSELS
Raadsel 1.
Ze spelen niet tegen elkaar.

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.

Raadsel 2.
Hij liep.
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Puur Styling

ps

