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Zo vlak voor vakantie nog even een Helmster Courant. Er is nogal wat gebeurd de laatste maanden
en dat willen we u niet onthouden. Daarnaast zitten we deze zomer ook niet stil. Eerst het
volleybaltoernooi van Aigenwies en in augustus voor het eerst een Kinderspeelweek in Hellum.
Juni 2009

DODENHERDENKING 4 MEI
Evenals vorige jaren was op er op 4 mei van dit
jaar weer een Dodenherdenking in Hellum.
In een goed bezochte bijeenkomst in de kerk
werd het belang van de dodenherdenking
onderstreept door toespraken van de wethouder
van de gemeente Slochteren de heer A.
Scheidema en de heer E.J. Jager uit Siddeburen.
Wegens tijdgebrek kon de heer Jager, buiten zijn
schuld, zijn verhaal niet helemaal vertellen. Ook
het koor “Gloria in Excelsis Deo” zong een lied
minder om die reden. De kinderen van OBS de
Ent gaven hun gevoel van vrede weer in
gedichten en verhalen. Daarnaast zongen zij nog
2 liedjes. De bijeenkomst werd afgesloten met
een instrumentaal stuk.Om 20.00 uur was de
Dodenherdenking bij het monument

Het was een waardige bijeenkomst die door veel
mensen gewaardeerd werd. Ook volgend jaar
bent u allen, vanzelfsprekend, weer welkom.

RIJKSSUBSIDIE VOOR DE SLUIS
HAANSVAART
Tijdens een bijeenkomst in Amersfoort op
woensdag 3 juni j.l., ontving het bestuur van de
“Stichting Haansvaart” uit handen van de
directeur van de Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed de heer drs. C van’t Veen de officiële
toezegging van de rijkssubsidie voor restauratie
van de Haanssluis van 350.000 euro. Hiermee is
het overgrote deel van de restauratiekosten
gedekt.
Uiteraard is dit met een klein feestje gevierd!

Na lange tijd is het dan zo ver, vòòr eind 2010
moet de restauratie voltooid zijn. In de afgelopen
ruim 10 jaar heeft het bestuur wel eens gevreesd
of het allemaal wel zou lukken, maar ze verloren
nooit de hoop op een goed resultaat. “We
hebben een uiterst plezierige samenwerking
(gehad) met de voor ons belangrijke instanties, te
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weten gemeente, provincie, waterschap,
landinrichtings-commissie en de consulent van
de Rijksdienst”, aldus Thalie Huizinga namens
het bestuur.
Wellicht wordt er in de komende herfst al
begonnen met wat voorbereidend werk. In het
voorjaar van 2010 zal de restauratie echt van
start gaan. Het bestuur nodigt alle Helmsters van
harte uit om dan een kijkje te komen nemen bij
de werkzaamheden aan dit voor Hellum zeer
waardevolle stukje geschiedenis!

Effe neus dicht!!!

Wat is de Haansluis?
Dit is een schutsluis, die de verbinding vormt
tussen de Haansvaart en het Schilmeer. In 1866
is de sluis gebouwd in opdracht van landbouwer
Hindrik de Haan uit Hellum. Samen met de
Haansvaart moest de sluis zorgen voor het
transport van onder andere grond.
De sluis is erg vervallen en restauratie is dan ook
hard nodig om de sluis te behouden.

“Alle aandacht”

SUBSIDIE VOOR VERBOUWING
TONEGIDO

JONGE ONDERZOEKERSFESTIVAL
Op zaterdag 21 maart namen bijna 40 jonge
onderzoekers deel aan het Lentefestival in
Tonegido. De kinderen konden allerlei proefjes
doen, zoals met ballonnen (satéprikker door een
ballon steken, de toverballon, de vuurvaste
ballon) met eieren (het ei in de fles, de eierdans,
het magische ei), met water (punaise op water,
droog water), met lentefris (speelblubber,
reuzebellen), met lentebloemen (parfum maken,
bloemblad verkleuren) en met de zintuigen
(proeven met je neus, dikke ranja ‘drinken’). Dit
alles ingeleid met een specta-culaire colafontein
en waterraketlancering. Hieronder wat foto’s…

Ons dorpshuis heeft een subsidie van 180.000
euro gekregen. Hiermee kunnen eindelijk de
lang gekoesterde wensen ter verbetering van
het dorpshuis worden uitgevoerd. Europa, de
provincie en de gemeente nemen elk een deel
van de subsidie voor hun rekening, waarbij het
grootste deel door Europa wordt betaald.
Met deze subsidie zijn niet alle kosten gedekt.
Er zal ook een stuk zelfwerkzaamheid van de
inwoners van Hellum verwacht worden. (zie
artikel Verbouwing dorpshuis)
Allereerst wordt begonnen met de achterzaal
en vanaf mei 2010 zal de grote zaal onder
handen worden genomen. Hier komen o.a. een
nieuwe vloer, nieuwe gordijnen en een nieuwe
keuken. Verder verhuist de hoofdingang een
stuk naar links, waardoor de grote zaal wat
groter wordt en hier ruimte ontstaat voor een
bar. Volgens de voorzitter van het Dorpshuis
Tjerk Hernant is het ook nodig dat er
opgeknapt wordt: “Het dorpshuis moet zichzelf
bedruipen en dan moeten we wat
commerciëler gaan denken. Mensen die hier
een feest zouden willen geven, vinden het nu
nog te steriel. Het moet dus uitnodigend
worden en gezelliger.”
Op dit moment wordt er geklust in de
achterzaal. Eind 2010 moeten de
werkzaamheden afgerond zijn en het hele
dorpshuis klaar zijn. In de tussenrijd blijft het
dorpshuis natuurlijk beschikbaar voor
activiteiten.

“Concentratie”
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NIEUW IN HELLUM:
KINDERSPEELWEEK 2009 “VILLA
KAKELBONTDORP”
Een aantal enthousiaste ouders is in
samenwerking met de
A(ctivititeiten)C(ommissie)H(ellum) druk doende
met het organiseren van een eerste
kinderspeelweek speciaal voor de basisschool
kinderen van ons dorp. Deze speelweek is
gepland voor de laatste week van de
zomervakantie, van dinsdag 11 t/m vrijdag 14
augustus. In deze week gaan we een “Villa
Kakelbontdorp” inrichten. Verder worden er
tijdens de speelweek diverse grote en kleinere
activiteiten georganiseerd op het sportveld, zoals
hutten bouwen, schminken, broodjes
bakken, waterspelen en een zeskamp. De
speelweek wordt afgesloten met een barbecue
met playbackshow bij dorpshuis Tonegido voor
ALLLE inwoners van Hellum, zowel jong als oud.
Het woord KINDERspeelweek is een beetje
misleidend, alsof er alleen kinderen betrokken
zijn bij deze week. Het is echter de bedoeling
dorpsgenoten van alle leeftijden te betrekken bij
de activiteiten. De spelen op het sportveld
worden georganiseerd voor kinderen van de
basisschool rekening houdend met
leeftijdsverschillen tussen kleuters, midden- en
bovenbouwers. Jongeren die al het voortgezet
onderwijs bezoeken willen we graag inzetten in
de begeleiding bij de diverse activiteiten. Het is
niet alleen leuk om met elkaar bezig te zijn
tijdens deze dagen, maar de inzet kan ook nog
eens meetellen op school in het kader van de
“maatschappelijke stage”, binnenkort een
verplichting voor alle leerlingen van het
voortgezet onderwijs.
Over tijden en kosten nog het volgende:
• dinsdag 11 augustus van 10.00 tot 15.00
uur o.a. hutten bouwen
• woensdag 12 augustus ook van 10.0015.00 uur o.a. waterspelen
• donderdag 13 augustus van 13.00 –
19.00 uur een zeskamp en een optocht
• vrijdag 14 augustus vanaf 17.00 uur
dorpsbarbecue; iedereen, van welke
leeftijd dan ook, is van harte uitgenodigd
op de barbecue met playbackacts.
Per maan-, dins- of woensdag betalen de
deelnemende kinderen 2 euro, een driedaagsekaart kost 5 euro. De bijdrage voor de barbecue
is nog niet bekend.
We willen graag al voor de vakantie weten
hoeveel kinderen meedoen in het Villa
Kakelbontdorp. Meld je daarom telefonisch
(432016) aan bij Tineke Slagter of per mail
tineke-jan@hetnet.nl. Begeleiders kunnen zich
melden: bij Betsy de Haan (431414) of
betsydehaan@hotmail.com. Contactpersoon

voor de barbecue is Wim van Houten (432341) of
wimvanwooden@hotmail.com voor iedereen die
mee wil eten of wil helpen bij het voorbereiden
van de vrijdagavond.
Natuurlijk hopen we op een gezellig
dorpsgebeuren ter afsluiting van de
vakantieperiode, dus hopelijk tot ziens op
sportveld of dorpshuis!

VERBOUWING DORPSHUIS
De Activiteitencommissie Hellum, Stichting
Dorpshuis Hellum en Vereniging Dorpsbelangen
hebben de handen ineen geslagen om de
achterzaal van Dorpshuis Tonegido aan te
pakken. Door het succes van het dorpscafé is de
kleine zaal voorin het dorpshuis veel te klein
geworden. Na wat wikken en wegen is men tot
de conclusie gekomen dat de achterzaal een
zeer geschikte locatie is voor het dorpscafé,
maar dan moest er wel wat gebeuren aan de
aanrichting. Een aantal vrijwilligers heeft zich
gebogen over de inrichting en de
werkzaamheden en met financiële hulp van
diverse subsidiepartijen kunnen we nu aan de
slag. Er wordt o.a. een nieuwe bar geplaatst, een
geluidsisolerende wand, verlaagd plafond,
nieuwe verlichting en natuurlijk het nodige
schilderwerk verricht.
In de zomerperiode vanaf nu wordt er op
dinsdag- en vrijdagavonden en zaterdagen
geklust. Er moet nogal wat gebeuren dus alle
hulp is welkom. Bij de onderstaande personen is
meer informatie te verkrijgen:

Tjerk Hernant (organisatie) tel. 431757
Wilte Barels (coördinatie) tel. 432234
Betsy de Haan (schilderwerk) tel. 431414
Laurens Schilder (wanden e.d.) tel. 381696
Wim van Houten (elektriciteit) te. 432 341

Het is de bedoeling dat de verbouwing klaar is bij
de start van het nieuwe dorpscafé seizoen.
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dorpscafé. U ontvangt daar nog bericht over.

GESLAAGDE ROMMELMARKT

Het bestuur van TONEGIDO en de vrijwilligers
van de Nederlands Hervormde Kerk
hebben op zaterdag 13 juni de jaarlijkse
rommelmarkt gehouden volgens een nieuw
concept. Anders dan de laatste jaren is de
rommelmarkt niet gehouden op het sportveld
gedurende het jaarlijkse volleybaltoernooi van
Aigenwies, maar in- en rond ons dorpshuis.
De spullen voor de rommelmarkt zijn de vrijdag
voor de rommelmarkt opgehaald en direct naar
het dorpshuis terrein gebracht. Voordeel hiervan
was dat er geen extra handelingen gedaan
hoefde te worden, doordat er geen tussenopslag
bij Henk de Haan nodig was. Hierdoor was er
minder vrijwilligerstijd nodig in de aanloop naar
de rommelmarkt.
Beide veranderingen hebben een positieve
bijdrage geleverd aan de efficiency van de
rommelmarkt. Mede door het schitterende weer
en de ruime belangstelling van het publiek, is de
organisatie tevreden over het bereikte
resultaat. Vrijwilligers en publiek zorgden voor
een prima sfeer.
Doordat de rommelmarkt dit jaar werd gehouden
bij het dorpshuis en omdat weinig overbodige
spulletjes hoefden worden afgevoerd naar het
gemeentelijke depot als grof vuil, hebben we dit
jaar nauwelijks kosten gemaakt.
Zoals altijd komt de opbrengst van de
rommelmarkt ten goede aan de kerk en aan het
dorpshuis en die opbrengst was dit jaar 1500
euro. Daarnaast volgt indirect ook nog een
bijdrage aan OBS De Ent aangezien de niet
verkochte boeken en de overbodig geworden
dozen over een maand met het oud papier
worden meegegeven.

VLAGGEN NOG STEEDS TE KOOP

Mocht u nog geen Helmster vlag hebben of wilt u
nog een extra vlag? Ze zijn nog te koop bij Aly
Smit, Hoofdweg 113.

AGENDA
• 24 – 27 juli 2009:
Aigenwies Rabovolleybaltoernooi op het
sportveld van Hellum met op zaterdag optredens
van Landslip en Harry Slinger.
• Iedere dinsdag- en vrijdagavond en
zaterdag tijdens de zomer:
Verbouwing van de achterzaal van Tonegido.
• 5 juli 2009:
Fiets’m der in bij de Haansvaart, georganiseerd
door de jeugdsoos uit Schilwolde
• 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
www.dorpsbelangenhellum.nl
info@dorpsbelangenhellum.nl

Namens de organisatie van de rommelmarkt Jan
Pieter Boer

DORPSCAFÉ
Zoals we al eerder in de krant aangaven was het
dorpscafé ook dit seizoen weer een groot succes.
Er komen gelukkig steeds meer dorpsgenoten op
af. Zelfs zoveel dat het zaaltje te klein is
geworden en we naar de achterzaal gaan
verhuizen met ingang van het nieuwe seizoen.
Dit jaar zijn we ook begonnen met een hapje bij
het drankje. Dat liep uiteen van mosterdsoep tot
rotti. We willen iedereen bedanken die zijn
bijdrage heeft geleverd en hopelijk kunnen we
hier in het nieuwe seizoen mee door gaan.
Afhankelijk van hoe de verbouwing verloopt,
starten we in september of oktober weer met het

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.
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