september oktober 2021

verschijnt éénmaal per twee maanden

➢ Barsema in de schijnwerper
➢ De buurtbus gaat weer rijden
➢ Lintjesknipfeest de Warf
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atelier Gosse Koopmans
galerie
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OPGAVE ADVERTENTIES & ABONNEES
Dieuwer Mulder, Baron van Asbeckweg 23
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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

Na een wisselvallige zomer, zijn de scholen begonnen en pakken we het
gewone leven weer op. De avonden worden wat langer, alle tijd dus om de
dorpskrant te lezen en zo weer op de hoogte te raken van wat er allemaal
gebeurt in ons dorp.
De redactie
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AGENDA
25 september: Dorpsfeest, heropening de Warf en Burendag

Voor de reguliere activiteiten zie de agenda op de website van dorpshuis de
Warf.
www.warfhuizeninfo.nl
www.theaterindewarf.nl

BURGERLIJKE STAND
Er zijn geen wijzigingen in de burgerlijke stand.

DE BUURTBUS GAAT WEER RIJDEN
Met ingang van 23 augustus a.s. gaat Flexbus de Marne (buurtbus) weer
rijden.
En..... we rijden een volledige dienstregeling dus ook de tussendienst welke
voor de zomervakantie niet werd gereden vanwege corona en daarmee een
tekort aan chauffeurs. Alle chauffeurs zijn nu gevaccineerd en de meeste zijn
weer bereid om te gaan rijden. Natuurlijk houden we ons nog wel aan de
geldende coronamaatregelen dus gebruik van mondkapjes en met de 1,5
meter afstand dient ook rekening te worden gehouden.
Oh ja en we zijn nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers op onze bus. Dus
mocht je iemand weten laat je dan horen.
Bestuur Stichting Flexbus de Marne.

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

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

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
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NIEUWS SPEELTUINVERENIGING
Knutselclub
Het is de bedoeling om de knutselclub weer op te starten.
Eerst willen we graag weten of hier animo voor is.
Zou je je willen opgeven via mail of app bij mij.
Burendag
25 September hebben we burendag in de speeltuin vanaf 10 uur .
Wie wil een paar uurtjes helpen. Schoonmaken, schilderen etc.
Laat het even weten.
Contributie 2021
In verband met het Coronavirus willen wij u verzoeken dit jaar de contributie
van € 5,- over te maken naar:
Bankrekening NL83ABNA0905371070 t.n.v. Speeltuin Vereniging Warfhuizen
Speeltuin Vereniging Warfhuizen
Christien
06 36138254
chris.verwijk@ziggo.nl

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!
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VERKEER IN WARFHUIZEN
Nou gun ik iedereen zijn hobby, zolang andere mensen daar geen last van
hebben. Ik kan me voorstellen hoe heerlijk het moet voelen om op een
mooie zonnige dag op de motor door de bochten te scheuren tussen
Aduard en Wehe den Hoorn.
Maar de schaduwzijde van dit vertier is het wekelijkse (m.n. zondagse)
kabaal van loeiende motoren door oa Warfhuizen, terwijl ik dan juist rustig
van een kopje koffie in mijn tuin wil genieten, en van dat laatste heeft écht
niemand anders last!
Ook begrijp ik dat de boeren het druk hebben met het binnenhalen van de
oogst, zo is dat nu eenmaal in een agrarisch gebied. Maar moet dat nou echt
als de aanhangers volgeladen zijn, vol gas door het dorp?
Een beetje rekening houden met elkaar kan toch best wel?
Henny Verboom
OPROEP
DENK MEE OVER VERKEER EN VERVOER IN HET HOGELAND
Inwoners van het Hogeland worden uitgenodigd om mee te denken over
slim geregeld verkeer en vervoer in de gemeente.

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

Sinds donderdag 1 augustus wordt elke donderdag een stelling geplaatst op
sociale media. Zeven weken lang volgen stellingen over onder andere
deelauto’s, snelheid van het verkeer, landbouwverkeer en busverbindingen.
De reacties op de wekelijks stellingen vormen de input voor de
mobiliteitsvisie van de gemeente. Doel van deze visie is het vaststellen van
een plan met diverse speerpunten, zoals bv goede bereikbaarheid van
bedrijven en mensen, gemakkelijke manier van reizen en verkeersveiligheid.

We leveren gekoeld bier en frisdrank voor feestjes, wat niet is
aangebroken mag weer terug

In december wordt de visie “Verkeer in het Hogeland” vastgesteld door de
Gemeenteraad. Ga naar: www.hethogeland.nl/verkeerinhethogeland
of volg Het Hogeland op Facebook, Twitter, Linkedin of Instagram.

Ook zĳn we pakketpunt voor Post.nl
Mist u iets in ons assortiment, vraag ons er gerust naar.

Het kost slechts een paar minuutjes om op de wekelijkse 8 stellingen te
reageren, dus: doen.

Torenstraat 5 - 9891AE Ezinge
tel. 0594621224 - info@buurtsuperubels.nl
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Henny Verboom
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INTERVIEW MET NIEUWE BEWONERS
Na een heerlijke zomerse dag ga ik op bezoek bij Inèz en Tinus op de
Rooderhaansterweg nr.5. Ik word enthousiast ontvangen door de hond Floki
een Xsing Boxer American Stafford (die zijn naam te danken heeft aan De
serie The Vikings, de botenbouwer die IJsland ontdekt heeft). Samen nemen
we plaats in de gezellige woonkamer en Inèz komt binnen met verse
muntthee en worteltaart. Eerst even hiervan genieten en dan beginnen we
met het interview.

Inèz en Tinus zijn hier op 1 november 2019 komen wonen. Voorheen
woonden ze in Groningen. Via Funda vonden ze dit huis en toen het een half
jaar later nog te koop stond besloten ze het te kopen. Dit was voor Tinus HET
HUIS waar hij naar toe wilde. Het was al verbouwd en ook naar hun stijl. Ook
de locatie is zo mooi en vrijstaand. Wat wil je nog meer.
Inèz is geboren in Hengelo, Overijssel. Haar vader had daar zijn werk. Maar
na een jaar gingen ze verhuizen naar Groningen, eerst Oosterpoort later
Lewenborg. Inèz ging naar de mavo en vervolgde een secretaresse
opleiding. Toen dit afgerond was kwam ze in het UMCG te werken als
secretaresse en daarna als planner/onderwijsondersteuner voor de RUG en
Hanzehogeschool. Toen ze 36 was begon ze aan haar HBO opleiding.

Toen ze deze afgerond had kwam ze te werken bij het AZC in Oude Pekela als
casemanager. Maar dit ging als zovele AZC’s sluiten. En zo kwam het dat ze
bij Het Leger des Heils kwam te werken als persoonlijk begeleider en crisis
medewerker voor jeugd en slachtoffers van mensenhandel en prostitutie.
Dit lijkt me een zwaar beroep waarin je heel wat tegen komt.
Haar hobby’s zijn koken, lekker eten, muziek en gezellig samen winkelen in
stad. Af en toe samen klussen, naar vriendinnen gaan in Groningen en
Duitsland en af en toe een weekendje weg.

Dan is Tinus aan de beurt.
Hij is geboren in Sappemeer en opgegroeid in een gezin met 5 kinderen.
Hier heeft hij zijn jeugd doorgebracht. Hij ging naar de LTS en deed de
opleiding metaalbewerking waarna hij ging werken op de scheepswerf.
Later toen hij in Groningen woonde, werd hij DJ en organiseerde feesten
daar.
In 1997 begon hij aan een lasopleiding, gespecialiseerd in gecertificeerde
lasverbindingen maken van gas- en oliepijpleidingen die onder hoge druk
staan. Er worden röntgenfoto’s van het laswerk gemaakt. Tinus zit nu reeds
25 jaar in het vak. Heeft gewerkt in de petrochemie in Rotterdam,
Amsterdam, Terneuzen, Hengelo en nog zoveel andere plaatsen. Als hobby
heeft hij motorrijden, hij zit dan ook regelmatig op het circuit. Inèz gaat dan
gezellig mee. Ook is hij weg van oude Volvo’s, en rijdt zelf ook Volvo.
Inèz en Tinus hebben drie dochters, Rowan van 31, Jasmijn van 26 en Aïsha
van 21, die in Groningen op zichzelf wonen. Zij zijn blij met deze plek.
We sluiten af en Tinus gaat nog even aan de wandel met Floki
Christien Verwijk
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MARNE VREDE FESTIVAL 2021
Herdenken is goed, voorkomen is beter
Op 28 augustus was in dorpshuis De Warf in Warfhuizen en in de uienschuur
van Waddenfun de tweede editie van het MarneVredeFestival.
Als gevolg van de coronapandemie is er gekozen voor een deels live, deels
online versie. Bij de live-uitvoeringen kon slechts beperkt publiek aanwezig
zijn.

Hoewel het altijd scherper kan, hebben de mensen een mooie en bij vlagen
tot nadenken stemmende College Tour bijgewoond.
's Avonds was in de grote zaal van dorpshuis De Warf een livestreamprogramma. gepresenteerd door Merlijn Poolman, mede-organisator
van het festival en nachtburgemeester van Groningen.

's Middags werd het publiek ontvangen in de Warf en vervolgens met een
ware vloot van dorps- en Marenbootjes vervoerd naar Waddenfun waar in de
uienschuur een College Tour met Gerdi Verbeet als gast en Inki de Jonge als
interviewster plaatsvond.
Het was een levendige bijeenkomst voorafgegaan door een kort concert van
het koor van het 4Meiprojekt, dat drie wiegeliederen zong. Voor hen, zoals
voor zoveel artiesten, was het de eerste keer in anderhalf jaar dat ze weer
voor publiek zongen, na slechts één keer te hebben gerepeteerd. Het was
prachtig! Voor het publiek én voor het koor!
Daarna was het de beurt aan Gerdi Verbeet en Inki de Jonge, waarbij
duidelijk werd dat Gerdi Verbeet inderdaad, zoals zij zelf zegt, tegen een
stootje kan, en over een grote dosis optimisme en vertrouwen in de
redelijkheid van de mens beschikt. De getergde buurman die een baksteen
door de ruit van het huis van de Vindicat-meisjes gooide kon, hoezeer ze ook
met hem meevoelde, niet rekenen op goedkeuring. Van de andere kant
beschouwt zij zichzelf niet als pacifist, maar waar precies de grens ligt tussen
praten en knokken werd niet duidelijk. Wel maakt ze duidelijk dat luisteren
toch echt iets anders is dan een een tijdje niks zeggen.

Het live gedeelte bestond uit korte interviews met de organisatoren van het
festival, afgewisseld met opnames van de artiesten die zouden optreden als
we geen pandemie hadden gehad. Er was een stuk uit het programma "Door
de ogen van mijn moeder" van zangeres Helma Erkelens en een prachtig lied
van Claude Debussy, vertolkt door Passies en Havinga, over de kinderen die
met Kerstmis niets meer hebben, zelfs geen bedjes om in te slapen en niets
liever willen dan dat de Fransen de Duitsers verslaan, zodat er weer rust
heerst.
Er was een sfeervol gefilmd optreden, in Gemaal de Waterwolf dat toevallig
ook die dag het 100-jarig bestaan vierde, door "Paddy's Day Off" met een
lied over de Jacobites.
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De broers Leo en Loek van de Beer op de Weg namen ons (met dank aan Tim
Meeuws) mee in hun doldwaze poging de Luchtwachttoren (LWT 701) weer
werkend en bemenst te krijgen vanuit de Stichting Wakker Waakzaam
Warfhuizen.. het vervolg hierop is te verwachten in 2022.
Het interview met Vincent Bijlo, die ook meedeed aan de eerste editie in
2019, stemt tot nadenken en gaf verrassende nieuwe invalshoeken op het
thema.

Afsluitend hebben we genoten van een concert van Rave. Een initiatief van
HJ Vermeulen en Janina Raguse, die met hun (deels poëtische) songs hun
verbeelding geven van oorlog en vrede:
Lass es los, lass es gehen….

Het was kortom een prachtig festival en een mooie vooruitblik op wat de
editie van 2022 gaat brengen.
Houd het in de gaten en alles terugkijken kan via facebook.com/
marnevredefestivalwarfhuizen (livestream)
Op het YouTube kanaal van het Marne Vrede Festival worden alle films en
opnames geplaatst.
Ellie Kuiper
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BEDRIJVEN INTERVIEW
Vandaag ga ik naar de caravanstalling van de familie Barsema. Oud
Warfhuisters zullen direct zeggen “o naar de timmerfabriek!”
En ja wat voor mijn heugenis de timmerfabriek was.
Willem Kornelis Barsema, de opa van Wilfred kocht op 14 oktober 1946 de
wagenmakerij van J. Neut over, Baron van Asbeckweg 15, en vestigde zich
aan de Baron van Asbeckweg 17(nu autohandel Harm). Hij ging daar
samenwerken met Smid Boerema (smederij). Samen maakten ze
boerenwagens. De één het laswerk en de ander het houtwerk. Er staan nog 2
gerestaureerde zgn. ‘boerenkoolwagens’ in de huidige stalling. De loods die
bij het huis gebouwd was verhuisde in de loop der jaren naar de Molenweg
waar meer ruimte was. Dit in overleg met de gemeente. De timmerfabriek
breidde snel uit en men ging over naar het Red Wood systeembouw. De
prefab onderdelen voor bungalows en dorpshuizen werden geproduceerd
in de fabriek en daarna op de bouw in elkaar gezet. Eerst de houten
buitenkant, en daarna de binnenkant gemetseld.
Een aantal van deze woningen bestaat nog steeds, o.a. Leens, Pieterburen en
Winsum. Zo ook ons dorpshuis De Warf.
Na de periode van Red Wood woningen ging men over op de productie van
ramen, kozijnen en deuren.
In 1981 Kwam Willem Barsema te overlijden en nam zoon Jan de fabriek over.
Er werd 3 keer flink uitgebreid en de panden van Cleveringa, Janninga en
Bulthuis werden erbij gekocht, zo ook de Molen. Dit werd allemaal
afgebroken vanwege de slechte staat en werd als parkeerplaats en opslag
gebruikt. Daarvoor in de plaats werd er een bungalow in Red Wood systeem
gebouwd waar de familie Barsema ging wonen en welke later als kantoor
diende. In 1998 verhuurde Jan het aan zijn broer en tevens zakenpartner
René, die in 2008 naar Leek verhuisde. Nu stond het mega pand leeg en
werd het tijd voor wat anders.
En nu... een caravan- en camperstalling.
Ik heb afgesproken met Wilfred Barsema in de middag. Als ik het terrein
opkom, is hij druk bezig om caravans naar buiten te rijden die zaterdags
opgehaald worden.
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Samen gaan we naar het kantoor en onder het genot van een beker thee en
even een buren babbel kan het interview beginnen.
Als klein jongetje was hij vaak in de voormalige timmerfabriek te vinden. Hij
vond het geweldig om daar te zijn. In 2008 verhuisde de timmerfabriek naar
Tolbert waardoor het gebouw in Warfhuizen leeg kwam te staan. En wat nu?
Na wat brainstormen kwam het idee om er een camper en caravanstalling
van te maken, nog geen idee hoe de markt eruit zag op dat moment.
En dan all-in reparaties en onderhoud voor caravans en campers. Ze gingen
direct aan de slag en met succes. Na een jaar stond het al vol met maar liefst
200 caravans, campers, vouwwagens, auto´s en boottrailers. Wilfred heeft z´n
hele carrière in de autowereld gewerkt. 18 jaar bij Peugeot, veelal
magazijnwerk bij merken als Peugeot, Volkwagen, Porsche en MercedesBenz. Al snel kon hij parttime werken zodat de werkzaamheden in
Warfhuizen ook konden gebeuren. Alles wat op de beide hefbruggen past
15

komt hier voorbij van paardentrailer tot auto, van camper tot caravan.
Wilfred hoopt dan ook dat hij in de toekomst hier voor 100 procent kan gaan
werken. Ook zijn vader verzet veel werk op de achtergrond en helpt dus veel
mee in dit nieuwe bedrijf. Zo werden er vorig jaar zo’n 1400 zonnepanelen
geplaatst en verhuurd: Het bedrijf draagt ook zijn steentje bij aan groene
stroom. Jan zijn grote passie is de paardenfokkerij. Hij is dan ook vaak te
vinden in de paardenstallen achter de loodsen.
In de corona periode tijd had Wilfred wat extra tijd om aandacht aan de zaak
te besteden en de werkzaamheden uit te gaan breiden daar er minder
caravans en campers opgehaald werden. Wilfred maakte van de gelegenheid
gebruik om zich te verdiepen in een tweede website en dan wel voor
caravan, camper en kampeer artikelen. Zo ontstond een webshop met maar
liefs 14.000 producten die ze kunnen leveren!
De webshop www.barsema-recreatie.nl is al aardig succesvol. Wilfred vertelt
dat de bestellingen al uit alle windstreken komen, tot aan België en
Duitsland toe. Blije en zeer tevreden klanten die hun bestelling binnen 2
dagen ontvangen of kunnen ophalen in Warfhuizen is heel leuk om te zien.
Misschien in de toekomst nog een kampeerwinkel? Dat zou wel heel mooi
zijn!

Het is nu een drukke tijd. De klanten kunnen inloggen op de website van de
stalling en via de kalender kiezen ze een datum voor het halen en brengen.
Zo komt het direct zwart op wit wanneer iemand komt halen of brengen.
Het halen en brengen gebeurt meestal op de zaterdag dan heeft Wilfred
doordeweeks de tijd om alles klaar te zetten. Voor mij zit iemand die met
heel veel plezier en met succes en tevredenheid de zaak runt. Dat is te zien
aan de presentjes op zijn kantoor, waar hij nog even de nieuwe webshop laat
zien. Zoek het op en je hoeft niet ver van huis mocht je op kampeergebied
wat nodig hebben. Ook iedereen uit het dorp is van harte welkom om een
bezoekje te brengen aan de stalling om te zien wat er allemaal gebeurt.
Ik bedank Wilfred en ga huiswaarts.
Christien Verwijk
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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.
U kunt bij ons online winkelen op onderstaande categorieën:
• Meubilair • Elektra • Techniek • Huishoudelijk • Sanitair & Water • Koken • Movers
• Klimaatbeheersing • Verlichting • Gastechniek • Tenten & Luifels • Slapen • Koelen

• 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

WWW.BARSEMA–RECREATIE.NL
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PUZZELS
Puzzel 1.
Hieronder staan 3 antwoorden:
A. Antwoord A
B. Antwoord A of B
C. Antwoord B of C
De vraag: Er is slechts één correct antwoord op deze vraag.
Welk van de antwoorden is dat?
Puzzel 2.
In het midden van een ronde vijver groeit een prachtige waterlelie. De
waterlelie verdubbelt dagelijks in oppervlakte. Na precies 20 dagen is de
vijver volledig bedekt door waterlelie.
De vraag: Na hoeveel dagen is de helft van de vijver bedekt met waterlelie?

HET GROOTSTE
INDOOR
ADVENTURE- & KLIMPARK
VAN NOORD-NEDERLAND
ACCESSOIRES EN ONDERDELEN
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VROUGER
Deze aflevering is eerder geplaatst in de 'Rond de Wier' van september 1999
Dit verhaal is mij altijd bijgebleven en daarom wil ik het nu eens opschrijven.
Wij woonden in de Schoolstraat op nr. 2 vlak tegenover de school. Naast ons
woonde de familie van Wijk die een dochter, Grietje, hadden. Ze was de
vriendin van mijn zusje Dina. Op zekere dag kreeg Grietje van een kennis van
haar ouders een klein wit geitje voor haar verjaardag. Opgetogen kwam ze
met het beestje op de arm bij ons om het te laten zien. Wij waren er gelijk
verliefd op. We moesten samen een naam bedenken en Grietje noemde haar
Roelie naar haar moeder, want zo hoorde dat vroeger. Je kind moest
genoemd worden naar de oma en het was haar kind. Mijn zus was zo op het
beestje gesteld dat ze er ook graag een wilde. “Nu”, zei Grietje, “die meneer
heeft er nog 6 en misschien mag jij die wel, maar het kost een gulden. “
Dat was een probleem want na vader te hebben gevraagd wilde die geen
geit (we hadden namelijk al een varken en kippen, een hond Fikkie en een
poes) dus Dina kreeg geen gulden voor een geit.
Maar ze gaf de moed niet op en ging met Grietje naar Beukema. (Zo heette
die meneer) en na lang en breed beraad kreeg ze haar zin en mocht het
geitje meenemen, mits ze er goed voor zou zorgen; nu dat hoefde geen
betoog.
Blij huppelden de twee vriendinnen met hun kostbare schatten naar huis.
Vader was er niet zo blij mee... want waar moest het beest staan. We hadden
er eigenlijk geen onderdak voor, maar onder schooltijd en ‘s nachts kon zij
wel in de stookhut. Het geitje kreeg de naam Eva. Grietje haar ouders waren
gereformeerd en we kregen dan weleens wat bijbelonderricht van Grietje en
daar kwam de naam Eva in voor en mijn zus vond dat wel toepasselijk. Het
hoorde bij de schepping. We leerden dan ook psalmen. Een ervan herinner ik
mij hier nog van: “Open uwen mond, eis van mijn vrijmoedig, op mijn trouw
verbond, al wat mij ontbreekt, mild en overvloedig.” De volgorde weet ik niet
precies meer. Tot slot moesten we bidden. De twee geitjes gingen dan ook
mee in het hutje van de buren, waar we die kerkdiensten hadden. We
vonden het heel interessant wat Grietje vertelde, maar de geitjes konden
niet zo lang stil zitten en blèrden maar wat.
En als wij dan moesten lachen werd Grietje boos. Want een kerkdienst was
iets heel ernstigs, daar mocht je niet bij lachen. ledere middag werden de
geitjes uitgelaten en mochten ze lekker gras eten en verder werden ze als
kleine kinderen verwend. De twee vriendinnen hadden alles voor ze over.
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Soms kregen ze kleertjes aan en moesten in de tobbe gewassen worden. Ze
gingen mee op visite naar oude Dina, een buurvrouw, daar mochten de
geitjes tenminste in huis en kregen een paar koekjes.
Op een dag was Eva jarig, zo werd dat tenminste gespeeld en Grietje kwam
ook met haar geitje op visite. We hadden een klein kamertje waar opoe Liene
gewoond had en daar vierden we Eva’s verjaardag. Op een verjaardag kreeg
je wat lekkers, dus ik werd naar de oude Dina gestuurd en moest vragen om
een paar beschuiten, bij moeder wat hagelslag uit de kast gehaald en we
hadden het idee dat we gebak hadden. De geitjes kregen natuurlijk ook wat.
Maar ja dit alles was niet zo gezond voor de beestjes en het gebeurde al
gauw dat Eva ziek werd. Ze wilde niet meer eten en een paar dagen later
kwamen we uit school en Eva was overleden in de stookhut.
Dina helemaal van streek: “mijn geitje is dood”, huilde ze. Met haar broer ging
ze overleggen wat er gebeuren moest want het zou een nette begrafenis
worden. Wij kwamen om half twaalf uit school en de begrafenis zou om 12
uur plaats vinden. Er werden wat zwarte jurken uit de kast van Opoe
gehaald, die was een tijdje geleden overleden, zodat ze toch niet meer
werden gebruikt. Dina, Grietje en ik een jurk aan want je hoorde je in ‘t zwart
te kleden. Mijn broer had een pak van grootvader aan.

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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Het geitje lag in een Blue Band-doos en we gingen achter het huis staan
wachten totdat om 12 uur de klok begon te luiden. Dat gebeurde toen nog,
dat was voor de arbeiders die op het land werkten een teken dat het
etenstijd was. Niet iedereen had een horloge. Het klokluiden paste mooi bij
onze begrafenis want dat hoorde er ook bij. We kregen een zakdoekje voor
de tranen, want we hoorden ook te huilen. Toen de eerste klokken van de
toren hoorbaar werden, begaven we ons naar de tuin. Achter in de tuin was
het graf voor Eva gedolven. Ik wilde niet huilen want ik vond het niet zo erg,
maar toen ik Dina echt zag huilen kon ik mij ook niet meer goed houden. Het
was zielig voor haar. Grietje liep er ook bij met haar Roelie. Het beestje blèrde
ook maar. Het beestje werd bijgezet en we gingen maar weer het tuinpad op
nadat mijn broer zijn toespraak had beëindigd met de woorden: “Dat zij
ruste in vrede.”
Het klokgelui was inmiddels verstomd en we kwamen weer bij huis aan.
Mijn vader kwam op de fiets van de boer, want het was etenstijd. Hij zag ons
in opoe’s kleren met een hoedje op en werd erg kwaad. We moesten ze
onmiddellijk uittrekken en “wat dat niet voor fratsen waren.”
Het viel ons zo koud op het dak, dat we op slag ons verdriet vergaten. Dina
legde uit wat we gedaan hadden en die hoefde ook niet te eten, want die
was Eva nog niet vergeten. We hebben de kleren maar vlug weer in de kast
gestopt om het voorval maar snel te vergeten. Grietje haar geitje is een paar
weken later overleden. Dat hoorden we pas een paar dagen erna, toen we
vroegen of ze er niet meer mee wandelde. Maar die was in stilte begraven.
Een triest verhaal, ik was 6 jaar maar heb het voorval nooit vergeten.
Diewer Mulder

BOEKEN DORPSGENOTEN
Er verscheen een prachtig boek over onze plaatselijke kunstschilder Gosse
Koopmans. Op 5 september was er een signeersessie in NouNogMooier.
En Jan Dirk Imelman schreef met een collega een stoer boek over de
toestand van het onderwijs. Het boek: de verweesde school is te verkrijgen
in de boekhandel.
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IN VOORBEREIDING...
EINDELIJK...
DORPSFEEST MET LINTJEKNIPPERIJ
Voorstelling Arno van der Heyden "Geen 18 meer" gaat niet
door!
Noteer in je agenda:
25 september van 17.00 – 22.00 uur in dorpshuis de Warf.
Wat lang niet kon, is nu misschien tóch mogelijk: een feest waarin de Warf
officieel heropend wordt, met heel veel lekker eten, gezelligheid, muziek,
een heuse quiz en aandacht voor alle vrijwilligers die zich op wat voor
manier dan ook hebben ingezet voor ons dorp.
Helaas tóch een kleine beperking, namelijk een maximum aantal bezoekers.
Dus bestel op tijd je toegangskaartje (is gratis)!

Helaas laat de gezondheidstoestand van Arno niet toe dat hij de
nieuwe voorstelling "Geen 18 meer" op 11 september gaat spelen
in De Warf.
Het is jullie misschien bekend dat Arno problemen met de
stembanden heeft. Daarvoor volgt hij nu een therapie, maar de
verwachting is dat de resultaten niet zodanig zijn dat de
voorstelling op 11 september, die de eerste van de reeks geweest
zou zijn, weer mogelijk is.
Vooral heel teleurstellend voor Arno en wij wensen hem veel
sterkte toe. En natuurlijk hopen we dat er een herkansing is.
Ze komen weer... Korthuis, Pol en de anderen

Via een flyer die persoonlijk bij u aan de deur wordt afgeleverd én een
mailtje wordt u verder op de hoogte gebracht, óók hoe kaarten besteld
kunnen worden.

Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie geworden!!!
Met nieuwe liederen en misschien een volledige band.
Zodra de datum bekend is, krijgt u die te horen.

Kaarten kunt u bestellen via: www.ticketkantoor.nl/shop/DDW
www.theaterindewarf.nl
Dorpshuis de Warf, Vaart WZ 12 te Warfhuizen
Reserveren: info@theaterindewarf.nl

Namens de voorbereidingscommissie,
Hanneke
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COLUMN
Een moeder schrijft openhartig over het lief en leed rondom haar gezin in
Warfhuizen.
Leenhond
Wij hebben geen huisdieren. Dat vind ik fijn. Huisdieren zijn gedoe. Ze
stinken, maken je meubels stuk, laten overal haren achter en je moet ‘iets
regelen’ als je op vakantie gaat. ‘Ik heb al vier kinderen,’ zeg ik als de
betreffende kinderen weer eens een cavia, poes, hamster, rat of tamme
leguaan op het oog hebben. Ik ben vrij onverbiddelijk als het op huisdieren
aankomt. In een moment van zwakte ben ik ooit akkoord gegaan met een
paar goudvissen, maar sindsdien houd ik mijn poot stijf.
Soms vind ik het jammer voor de kinderen. Het is best leerzaam om een dier
te verzorgen. Hoewel, als ik terugdenk aan mijn eigen ervaringen met
huisdieren als kind... De woestijnrat die ik heb laten verdorsten en die
vervolgens verorbert werd door zijn kannibalistische huisgenootje. Het
potlam dat voor mijn ogen dood ging toen ik alleen thuis was. Het
geitenbokje dat we achterin de auto naar de slager brachten, wiens vachtje
nog jaren als kleedje voor mijn bed gelegen heeft, omdat het zonde was om
weg te gooien, ook al durfde ik er niet op te staan. De konijnen die mijn
vader in het bos heeft losgelaten omdat hij ze zat was en waar ik nog
nachten om gehuild heb. De kippen die mijn vader de nek omdraaide en
door mijn moeder geplukt werden in de keuken, om vervolgens na twee jaar
in de vriezer te hebben gelegen, alsnog te worden weg gegooid. De ram die
dood in het weiland lag en onder de maden zat toen mijn ouders terug
kwamen van vakantie en ik op het huis zou passen. Het huis stond er nog. De
schapen die ondersteboven in het schuurtje hingen om leeg te bloeden als
er weer eens eentje met zijn keel in het hekwerk was blijven hangen.
Fascinerend vond ik dat, en griezelig. Zouden mensen huisdieren hebben
om te oefenen met de dood? Want uiteindelijk gaan ze altijd dood. Meestal
tenminste. Het gebeurt maar zelden dat een huisdier zijn baasje overleeft.
Dat is ook niet de bedoeling want dan is er gelijk een probleem. Want waar
laat je zo’n beest?
Onze buurman heeft net wat te veel pech met zijn gezondheid en nu is hun
hond een beetje over. Wij springen bij door de hond ’s avonds voor hem uit
te laten. Boudewijn, de jongste, was direct enthousiast. Hij mocht hem
brokjes geven uit zijn hand en hij kon de hond laten zitten en een poot laten
geven. Een hele nieuwe ervaring. Hij was minstens een week bezeten van
zijn nieuwe vriend en ging steevast mee om hem uit te laten, daarna sloeg
de verveling toe en zat hij weer liever achter de iPad. Julia is bang voor
honden. We hebben haar één keer gedwongen om mee te gaan met
uitlaten. Dat heeft niet geholpen. Koen boeit het überhaupt allemaal niet zo.
Hij prefereert huisdieren in minecraft. De puber wil af en toe nog wel eens
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vrijwillig een stukje met de hond lopen. Even frisse lucht en geen gezeur aan
haar hoofd. Ik snap dat. Ik vind het ook heerlijk om de hond uit te laten.
Vooral na de kakofonie van een gezamenlijke avondmaaltijd met zes man
aan één tafel die allemaal tegelijkertijd over hun dag willen vertellen en
precies weten hoe ze elkaar na een dag vol prikkels nog even uit de tent
kunnen lokken. Ik vind opvoeden prima, maar het zou arbo-technisch best
leuk zijn als dat alleen tussen negen en vijf zou hoeven. Na een kwartiertje
met die hond hou ik het net vol totdat het bedtijd is. Bovendien leer ik mijn
dorp op een hele andere manier kennen. Een hele subcultuur van
hondenbezitters en hun viervoeters openbaart zich. Mijn leenhond blijkt in
het dorp allerlei relaties te onderhouden. Zijn vriendjes begroet hij kwijlend
en kwispelend. De hondjes die hij niet moet, worden met dreigend gegrom
en geblaf bejegend. Best verfrissend eigenlijk, zo’n duidelijke manier van
communiceren. Misschien kunnen we nog wel veel meer van dieren leren
dan hoe je moet dealen met de dood. Ik hoop trouwens dat de buurman
snel weer beter is. En dat ik dan nog steeds af en toe zijn hond mag lenen.
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
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.
ANTWOORDEN PUZZELS
Oplossing puzzel 1: Antwoord C
Als Antwoord A correct zou zijn, dan zou antwoord B (A of B) ook correct zijn.
Als antwoord B correct zou zijn, dan zou antwoord C (B of C) ook correct zijn.
Dus als A of B correct zou zijn, dan zijn er ten minste twee correcte
antwoorden. Dit is in tegenspraak met de stelling dat er maar één correct
antwoord is. Alleen als C correct zou zijn, is er geen tegenspraak.
Oplossing puzzel 2: Na 19 dagen.
Omdat de waterlelie iedere dag verdubbelt en de vijver na 20 dagen is
bedekt, zal de helft van de vijver één dag eerder bedekt zijn (na 19 dagen
dus)
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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.

Puur Styling

ps

