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De Helmster Courant
Voor u ligt de eerste Helmster Courant van 2009. Deze keer met een heleboel foto’s van de ijspret op
de Haansvaart en het Sinterklaas feest. We wensen u veel leesplezier.
Maart 2009

Jaarvergadering 4
februari
Tijdens een rustige jaarvergadering van de
Vereniging Dorpsbelangen Hellum werd
teruggekeken op het afgelopen jaar en
vooruit gekeken naar 2009.
Geert Timmer gaf een korte presentatie
over de activiteiten van 2008. Er is veel
gebeurd. We hadden natuurlijk het feest,
maar ook op andere gebieden waren er
veel activiteiten. Zo hebben we onder
andere het convenant met de gemeente
getekend en is er een oplossing voor de
Kerkstraat-problematiek gekomen.

Ook financieel gezien was het een goed
jaar. We hebben we de festiviteiten met
een positief resultaat afgesloten. Alleen de
contributie levert nog wat problemen. Er is
nog steeds een groot aantal leden dat de
contributie van de afgelopen jaren niet
betaald heeft. Mede op verzoek van
Mariska Schepel zullen deze leden
persoonlijk benaderd worden.
Onze voorzitter Henk de Haan was
aftredend en herkiesbaar. Hij wordt met
algemene instemming opnieuw benoemd.
Voor 2009 staan er ook weer een boel
activiteiten gepland. In de agenda hebben
we ze opgenomen.
Tijdens de rondvraag geeft Geert Timmer
dat er nog steeds gekeken wordt naar een
herdruk van het eerste boek over Hellum.
Verder komt het uitzicht bij het uitrijden
vanuit de Kerkstraat aan de orde. De heg
dient niet hoger te worden. Hier zal
opgelet worden. Tevens wordt
aangegeven dat er nog tegels bij de TNTbrievenbus gelegd moet worden. Dit zal
met de gemeente opgenomen worden.
Tot slot wordt nog opgemerkt dat de
situatie in de Kerkstraat nu rustig is en dat
de buurtvereniging “Onder de Linden”
weer opgestart is.
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tapa’s maken voor de sint

wegging zongen we natuurlijk “Dag
Sinterklaasje”. Dit was het verhaal van het
Sinterklaasfeest in Hellum.”

Sinterklaas deed ook Hellum weer aan op
zijn tocht door het land.

Aangezien hij al een hele tijd van huis
was, had de ACH begrepen dat de Sint
wel wat heimwee had naar het Spaanse
eten. Vandaar dat de kinderen van Hellum
de Sint en zijn Pieten verrasten met heuse
Spaanse hapjes.

Gezellige Kinderdisco op 8
november
Op zaterdag 8 november en 7 maart
organiseerde Dorpsbelangen weer een
kinderdisco voor kinderen van de
basisschool. De opkomst was wat minder,
maar de gezelligheid niet. De kinderen
gingen goed uit hun dak op de muziek en
ook de ouders vermaakten zich prima. In
het najaar is de volgende disco. We hopen
dan een grote opkomst, dus houdt de
brievenbus in de gaten!

Schaatspret op de
Haansvaart
Sanne Kroes heeft een verslag gemaakt
van feest:
“Sinterklaas kwam met een bakfiets door
Hellum. Groep 6, 7 en 8 van O.B.S. de Ent
mochten hem begeleiden met versierde
fietsen. Toen alle kinderen eenmaal in
Tonegido kwamen, gingen ze allemaal
hapjes maken voor de Sint. Maar de
avond ervoor gingen heel veel kinderen
hun schoen zetten en dus toen die dag
Sinterklaas in ons dorp kwam zat er een
kadootje in onze schoen en dat was een
schort. Deze kon je dus gebruiken om de
hapjes te maken met de kookpiet. Maar
we maakten geen gewone hapjes, maar
Tapas. Dat was heel leuk om te maken en
de Sint vond het erg lekker, want de Sint
komt tenslotte uit Spanje. Toen de Sint

Dit jaar was het voor het eerst sinds jaren
weer mogelijk om te schaatsen op de
ijsbaan van Hellum.
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Op de Haansvaart organiseerde de
IJsvereniging ook schaatswedstrijden voor
de kinderen en priksleewedstrijden voor
jong en oud. De uitslagen waren als volgt:

Schaatsen leeftijd 0 t/m 5 jaar:
1. Tiemen Wieringa
2. Vera van der Reep
3. Iman Gabsi

Schaatsen 6 t/m 8 jaar:
1. Herben Wieringa
2. Kasten Wieringa en Thijs Dallinga
3. Robert Schilder

Laive Siebrand in Tonegido

Op zaterdag 14 maart is in Tonegido het
toneelstuk Laive Siebrand te zien. Het stuk
wordt gespeeld door theatergezelschap
Waark.
Laive Siebrand is een bewerking naar het
Gronings door Gré van der Veen van het
stuk Lieve Arthur van Judith Herzberg.
Regisseur Harm-Ydo Hilberdink (bekend
van o.a. de Groninger dramaserie Boven
Wotter) maakte met de actrices op de
vloer de vertaling van het televisiestuk
naar theater.
Schaatsen 9 t/m 12 jaar:
1. Julia Dallinga
2. Geke Smit
3. Ramon Brontsema

Schaatsen 13 jaar en ouder:
1. Hieke Barels
2. Roan van der Sluis

Priksleeen kinderen:
1. Pieter Smit
2. Cato Barels
3. Redger Barels

Priksleeen volwassenen:
1. Henk Mollema
2. Jan Simon Wieringa
3. Henk de Haan

Het stuk verhaalt over drie oudere zussen
die na het overlijden van de echtgenoot
van één van hen – Siebrand - weer bij
elkaar komen in het ouderlijk huis. Al
spoedig blijkt er nog veel jaloezie en oud
zeer onder de zussen te leven. De teksten
van Judith Herzberg behouden ook in het
mooie Gronings hun scherpte en – soms
schrijnende – humor. De dialogen en de
scèneovergangen worden ondersteund
door speciaal voor deze voorstelling
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gecomponeerde muziek van Bas Mulder,
live gespeeld door drie jonge muzikantes
op viool, cello en piano.
Het geheel speelt zich af op de zolder van
het ouderlijk huis, jaren later, als de
jongste zus Ada er weer rondscharrelt en
door de spulletjes die ze vindt, terugdenkt
aan vroeger. Zo wordt de toeschouwer
meegenomen van vrolijke speelsheid naar
wrangheid, van liefdevolle momenten naar
knallende ruzie, van jong naar oud, van
Afrika naar Groningen, van vroeger naar
nu.
Al met al maakt dit Laive Siebrand tot een
sfeervolle, zinderende, maar zeker ook
humoristische voorstelling die niemand
mag missen.

uur, een concert of een lezing of een
andere activiteit bijwonen.
Zo was er op zondagmorgen 7 september
2008 een ontbijtconcert georganiseerd,
speciaal voor de kinderen van de lagere
scholen, samen met hun ouders, familie
en anderen. Een hele organisatie, maar
dat leverde dan ook een erg gezellige
ochtend op. De bekende klassieker
“Carnival des Animaux” (Carnaval der
dieren) van Camille Saint-Saëns werd
opgevoerd door het HORAS vrouwenkoor
uit Hoogezand onder leiding van de
bekende dirigent Wim van Laar. Dit koor
bracht op enthousiaste wijze en met op
rijm gestelde uitleg, composities van
uitgebeelde dieren ten gehore.

De zaal is open vanaf 19.00 uur en het
toneelstuk begint om 20.00 uur. Kaarten
kosten € 10 (incl. kop koffie)

Veel kinderen waren al verkleed als dier,
maar konden ter plekke nog verder
worden geschminkt door een aantal
enthousiaste en nagenoeg professionele
grimeuses. Het ontbijt: 150 broodjes, 100
knakworstjes, 30 eieren, stukken kaas en
pakken chocopasta en suikerbroden en de
nodige ranja en jus d’orange, werd gretig
verorberd.

De Helmster Klokkeluider

Het kerkje van Hellum neemt een
prominente plaats in, in ons dorp.
Natuurlijk vanwege de kerkdiensten die er
gehouden worden. Maar ook omdat de
klok elke dag wordt geluid door vrijwilligers
en met de jaarwisseling door de jongens
van Kloksmeer.

Maar er zijn meer klokkenluiders……..
De Stichting de Helmster Klokkeluider
organiseert al vele jaren culturele
activiteiten in de kerk van Hellum. Vier of
vijf keer per jaar kunt u op een
zondagmiddag (en soms zelfs op een
zondagmorgen), zo tussen 15.00 en 17.00

De Stichting de Hemster Klokkeluider wil
zoveel mogelijk diversiteit in de
voorstellingen aanbrengen, vandaar dat
op zondag 30 november een
zigeunerkapel Cserebogár optrad. Vijf
mannen en 1 vrouw, spelend op viool,
klarinet, piano, contrabas, fluiten en
tàrogató. Inmiddels al zo bekend in de
provincie en daarbuiten, dat ze al voor de
2e keer gaan optreden voor H.M. Koningin
Beatrix en wel bij de opening van de het
nieuwe Martiniziekenhuis in de stad. Nu
echter waren de aanwezigen in de
Helmster kerk de toehoorders van een
leuk en levendig concert. De muzikanten
speelden losjes en veel improviserend,
rasechte zigeunermuziek, waarbij ze –
zoals ook in de kroegjes en restaurants
veel gebeurt - door de kerk liepen om
vlakbij de aanwezigen de vioolklanken te
laten horen.
Al met al een zeer geslaagd concert.
Voor 2009 zijn al 2 nieuwe boekingen
gedaan. Op 5 april speelt het amateur
symfonieorkest Scaramouche met de
solist Ming San Ma op viool. Zij zullen dan
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(voorlopig programma) stukken van
Brahms, Dvorák, Andriessen en
Beethoven ten gehore brengen. Op 7 juni
zullen Charl en Inge Conradie uit
Schildwolde op piano en viool een recital
van klassieke stukken geven.
Als u dat wilt, kunt u donateur van de
Stichting worden. Voor een luttel bedrag
vanaf 1 euro per maand ondersteunt u de
stichting al. Zodoende kan het aanbod en
de frequentie van het culturele aanbod in
“onze eigen kerk” door blijven gaan ten
behoeve van de inwoners van Hellum en
omstreken. U kunt zich als donateur
opgeven bij één van de bestuursleden:
Henk Jan van der Sluis, Mevr. F. Barels,
Sytse Hielema, Elly van Houten, Gea
Huizing of Jan Börger.

Dorpscafé

We zijn bijna aan het einde van dit seizoen
Dorpscafé. De afgelopen keren waren erg
gezellig en drukbezocht. Een aantal
dorpsgenoten hebben heerlijke maaltijden
bereid. Van mosterdsoep tot stamppot
boerenkool, er was voor elk wat wils.
Aangezien er steeds meer mensen op de
borrels afkomen zijn we samen met het
dorpshuis aan het kijken naar een betere
locatie. We hopen aan het begin van het
nieuwe seizoen in een grotere ruimte te
borrelen.
Op 13 maart bent u weer van harte
welkom om gezellig met dorpsgenoten
een borrel te drinken en een hapje te eten
in Tonegido. Aanvang is 18.00 uur.

Herhaalde oproep leden
Dorpsbelangen Hellum
In de vorige Helmster Courant
informeerden wij u al over de inning van
onze contributie voor de jaren 2007 en
2008, 2 jaren dus. Een groot aantal leden
heeft inmiddels gehoor gegeven aan de
oproep, maar helaas nog niet iedereen.
Mocht u nog niet betaald hebben dan

verzoeken wij u vriendelijke om de
contributie over te maken op onze
bankrekening. Wij komen dus niet meer
met een kwitantie langs.
Ieder jaar hebben we weer geld nodig om
activiteiten in Hellum te organiseren, zoals
Koninginnedag, de 4 mei herdenking, de
intocht Sint Nicolaas en het Oud en Nieuw
gebeuren. En dit jaar natuurlijk het grote
feest op 7 juni a.s. rond het 50-jarig
bestaan Vereniging Dorpsbelangen en het
55-jarig bestaan van school “De Ent”.
Bij de overschrijving op Rabobank reknr.
35.90.00.037 graag uw naam en de jaren
2007 en 2008 vermelden.
Kosten per jaar € 7.50 t.n.v. Vereniging
Dorpsbelangen Hellum
Wij rekenen op uw aller medewerking en
willen u bij voorbaat daarvoor
dank zeggen.
Namens het bestuur Vereniging
Dorpsbelangen,
Aly Smit, (penningmeester)

Vlaggen nog steeds te
koop

Her en der in het dorp wappert die nog fier
in top; de Helmster vlag. Mocht u nog
geen vlag hebben of nog een extra
exemplaar of bent u nog op zoek naar een
leuk Sinterklaas- of Kerstkado? Laat de
Sint en de Kerstman dan weten dat de
Helmster vlaggen nog steeds te koop zijn
bij Aly Smit, Hoofdweg 113.

AGENDA

14 maart 2009:
Theatergroep Waark speelt Laive
Siebrand
Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.00
uur.
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21 maart 2009:
Een lentefeest voor de kinderen van de
basisschool .
( i.p.v. Koninginnedag, omdat dit midden in
de meivakantie valt)

www.dorpsbelangenhellum.nl

info@dorpsbelangenhellum.nl

2 april 2009:
Vooroverleg met ouders uit het dorp om
een vakantie driedaagse te houden in de
zomervakantie.
5 april 2009:
Het amateur symfonieorkest Scaramouche
met de solist Ming San Ma op viool speelt
in de kerk stukken van onder ander
Brahms en Beethoven.
7 juni 2009:
Charl en Inge Conradie uit Schildwolde
geven op piano en viool een recital van
klassieke stukken.
12, 13 en 14 augustus 2009:
De kindervakantiedagen in Hellum
14 augustus 2009:
Dorps BBQ en playbackshow.
12 september 2009:
Kunstlint door de gemeente Slochteren

Colofon:
De Helmster Courant is een uitgave van
de Vereniging Dorpsbelangen Hellum.
Foto’s: Lucia van Timmeren
Vormgeving: Guido de Ridder
Tekst: Guido de Ridder en Wilma Koetje
Heeft u ook een verhaal of nieuwtje? Mail
dit dan naar wilma.koetje@home.nl of

guidoderidder@planet.nl.

6

