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De Helmster Courant
De eerste Helmster Courant van 2010. We geven een terugblik op de winteractiviteiten, een
vooruitblik op de voorjaarsactiviteiten en natuurlijk het laatste nieuws uit ons dorp.

Maart 2010

Opening achterzaal
dorpshuis
De feestelijke opening van de vernieuwde
achterzaal op 13 november was een groot succes.
Vele Helmsters waren aanwezig om een kijkje te
nemen en een borrel te drinken aan de nieuwe bar.
In een korte speech bedankte voorzitter Tjerk
Hernant van het Dorpshuis alle vrijwilligers voor het
vele werk dat ze verricht hebben. Een speciaal
woord van dank was er voor de heer Van Timmeren
uit Slochteren, die de bar heeft gebouwd en voor
Wilte Barels die een beamer heeft geschonken.
Hiermee kunnen presentaties op een groot scherm
worden vertoond.

Sinterklaas pimpen
Sinterklaas is vorig jaar in een nieuw pak gestoken.
Na vele jaren over de daken struinen was zijn
tabberd wel aan vervanging toe. Het nieuwe pak
had de Sint gekregen en stond hem erg goed. Maar
toch wilden de kinderen uit Hellum hem nog wel wat
verder „pimpen‟.
Met allerlei materialen werden flitsende pakken
geknutseld. Deze werden in een heuse modeshow
aan de Sint en zijn Pieten getoond.

Na de speech was er ook nog een kado van de
ACH. Zij schonken een voetbaltafel. Tevens hadden
diverse dorpsgenoten spelletjes en
schilderijtjes/foto‟s meegebracht als
openingscadeau.
De aanwezigen kregen een koud buffet
aangeboden van het Dorpshuis.
Het was erg gezellig en iedereen was het er over
eens dat de achterzaal een stuk was opgeknapt.
Het verlaagde plafond, de nieuwe bar, de
lambrisering, de verlichting, het schilderwerk en de
nieuwe meubels. Ze zorgen er samen voor dat de
achterzaal echt een gezellige ruimte is geworden .

1

Kerstboomborrel met de
Parelzangers
Deze keer ging het plaatsen van de kerstboom bij
de kerk gepaard met kerstgezang en glühwein. De
Parelzangers zongen kerstliederen bij de boom.
Onder het genot van een glas glühwein of warme
chocolademelk zongen diverse dorpelingen mee.
Het was voor het eerst dat we de plaatsing van de
kerstboom wat hebben “aangekleed”, maar gezien
de opkomst is dat goed bevallen en voor herhaling
vatbaar.

en de dorpsbarbecue. Voor 2010 staat er ook weer
een boel op de planning zoals u in deze Courant
kunt lezen.
Tijdens de rondvraag vertelde de heer Grimme dat
er waarschijnlijk op korte termijn een herdruk komt
van het eerste boek over Hellum. De drukkerij heeft
een nieuwe machine in gebruik genomen waardoor
herdruk van het boek een stuk betaalbaarder wordt.
Verder wordt gevraagd of de kinderdisco helemaal
geschrapt is. Het bestuur geeft aan dat dit niet het
geval is, maar dat er steeds minder kinderen
kwamen. De kinderdisco is daarom even “in de
ijskast” gezet.
Rond een uur of 10 sloot de voorzitter de
vergadering

Helmster Schans speelt
“Snoepgoed en
BitterBallen”
Door Jan Hesseling

Gezellig Oud en Nieuw

Jong en oud kwamen met Oud en Nieuw samen om
elkaar het beste te wensen voor 2010. Nadat men
eerst de klok had geluid en een borrel had
gedronken in de kerk, kon het feest in Tonegido
beginnen.
De band “FACE TO FACE” speelde tot in de vroege
uren en er werd uitbundig gedanst. Het was iets
minder druk dan voorgaande jaren, maar het was
zeker niet minder gezellig.

Jaarvergadering
De jaarvergadering van de Vereniging
Dorpsbelangen Hellum vond dit jaar plaats op 3
februari jl. Naast het bestuur waren elf leden
aanwezig. Na een korte presentatie van de
activiteiten in 2009 werden de financiën behandeld.
Helaas is de contributie nog niet helemaal bij, maar
hier hoopt het bestuur dit jaar verandering in te
brengen. De kascommissie was tevreden en
verleende de penningmeester decharge.
Tjerk Hernant en Menze de Boer waren aftredend
en herbenoembaar als bestuurslid. Hun
herbenoeming werd met applaus bevestigd.
2009 was een druk jaar met veel succesvolle
activiteiten zoals het dorpscafé, de kinderspeelweek

Op 6 en 13 februari j.l. speelde toneelvereniging De
Helmster Schans het kluchtig spel “Snoepgoed en
Bitterballen”.
Het publiek werd getrakteerd op een podium gevuld
met bont gekleurde carnavalgangers. De familie De
Goede kwam terug van carnaval. Daar was het erg
gezellig geweest. Pa John tilde zijn geliefde (vrouw)
verkleed als haremdame de kamer binnen.., althans
dat dacht hij. Zij noemt hem steeds “snoepie”. Even
later verschenen dochter Trudy (als Surinaamse
Pierrot) en Sinterklaas. Zij bleken lovers te zijn. Het
werd nog gekker toen Opa (Heidi), in een rood
jurkje, zijn tweelingbroertje Peter (Ans) in Lederhose
kwam voorstellen. Er moeten veel eieren gebakken
worden. De toeschouwers vroegen zich toen al af
waar dit naar toe moest gaan. Adriaan Bles in
gevangenispak en met een zware kogel aan een
ketting aan zijn been moest nog (op) komen. Om de
zaak helemaal in de war te sturen kwam er nóg een
haremdame binnenstrompelen. Dit was Elly, de
vrouw van John. Maar wie was die andere geliefde
van John dan wel? Genoeg ingrediënten voor een
kluchtig avondje toneel.
Het vervolg was soms hilarisch en de
verwikkelingen volgden elkaar in rap tempo op.
Zoals het bij een klucht hoort.

Al met al zagen wij in Hellum twee geslaagde

2

uitvoeringen door De Helmster Schans. De eerste
avond werd muzikaal omlijst door toetsenist Chiel
Wolrich. Hij speelde rustige muziek wat voor deze
avond passend was. Tijdens de tweede avond
speelden The Backbounders. Op hun muziek
konden de aanwezigen nog even flink nadansen.
De polonaise werd overigens niet meer gedanst.

Tijdens deze avond zullen onder andere sprekers
van de gemeente Slochteren, Staatsbosbeheer en
de Dienst Landelijk Gebied informatie geven over
de ontwikkelingen in het gebied.

De Helmster Schans is een vereniging met 8
spelers (5 uit Hellum, 2 uit Slochteren en 1 uit
Noordbroek). Alleen met deze 8 mensen is er nog
geen toneeluitvoering. Rob Breeman geeft al ca. 10
jaar als regisseur leiding aan de repetities. Een
belangrijke rol is weggelegd voor Greet
Steenhuizen. Zij is de vaste souffleuse. Anneke Dijk
doet al sinds mensenheugenis de grime. Dit jaar is
zij een paar keer vervangen door Marjon Faber.
Anneke en Anita de Ridder regelen ook nog eens
de verloting op beide avonden. Hierbij en bij de
kaartverkoop assisteert Kees Snijder.
Al die fraaie kostuums zijn (zoals al jaren) verzorgd
door Hennie Snijder uit Siddeburen. Dit jaar had
Hennie extra veel eer van haar werk. Een aantal
kostuums maakte zij zelf. De spelers moesten
bovendien een carnavalspak en normale kleding
dragen. Hennie draait er haar hand niet voor om.

De Stichting Haansvaart nodigt alle inwoners van
Hellum en andere belangstellenden uit voor deze
informatieavond.

Na dit seizoen moet de Helmster Schans op zoek
naar nieuwe spelers. Om uiteenlopende redenen
stoppen 3 spelers. Iedereen die altijd al eens heeft
willen meespelen of diegene die nu opeens de
geest krijgt, kan voor meer informatie terecht bij:
Mieke Hielema (0598-432909) of bij Harry
Geertsema (0598-431492)

Lopend Dorpsdinner
De Activiteiten Commissie Hellum (ACH)
organiseert op zaterdag 13 maart een “Lopend
Dorpsdiner”. Hierbij wordt gegeten op verschillende
adressen in het dorp. Iedere gang wordt op een
ander adres gegeten en nadat de koks en de gasten
genoten hebben van het gerecht gaan ze samen op
naar het volgende adres en het volgende gerecht.
Zo krijg je niet alleen dorpsgenoten bij jou aan de
keukentafel, maar schuif je ook bij anderen aan de
keukentafels aan.
Het is de bedoeling om de recepten die gekookt
zijn, te verzamelen in het Helmster Kookboek.
Het “Lopend Diner” begint en eindigt in Tonegido.

Verder zal de Stichting wat vertellen over de
planning van de restauratie en hoe u op de hoogte
kunt blijven van de voortgang.

Grote optocht op
Bevrijdingsdag

Samen met de stichting 4-5 mei in Siddeburen
organiseren we op 5 mei een optocht met versierde
wagens. Op deze versierde wagens kunnen de
kinderen uit het dorp meerijden. Iedere
buurtvereniging of andere vereniging kan meedoen
aan de optocht. Het thema is „Vrijheid, Blijheid‟.
Diverse buurtverenigingen zijn al begonnen met de
bouw van hun wagen.
Naast het versieren van een boerenwagen waar de
kinderen op kunnen zitten, is het ook de bedoeling
dat het dorp feestelijk versierd wordt met onder
andere erebogen bij binnenkomst van het dorp en
grote en kleine vlaggen in de straten.
Om de festiviteiten te kunnen bekostigen wordt in
de week van 6 – 14 april een collecte gehouden.
Mochten er verenigingen zijn die zich nog niet
hebben aangemeld, dan kan dat nog bij Hennie
Alkema, email: ptalkema@planet.nl.
Wel zo spoedig mogelijk opgeven i.v.m. organisatie

Programma Helmster
Klokkenluider
De Helmster Klokkenkuider heeft al een groot deel
van het programma voor dit jaar vastgelegd. Noteert
u even in uw agenda:

Informatiebijeenkomst
restauratie Haansluis

Op dinsdag 16 maart organiseert de Stichting
Haansvaart om 20.00 uur in Tonegido een
informatieavond over de restauratie van de
Haansluis, de ontwikkeling van de Haansplassen en
andere plannen voor het gebied.

21 maart:De Johannes passie door
Kantorij en Ensemble Kielwindeweer
18 april: Symphonie orkest Scaramouche
met stukken van Haydn, Puccini en
Sweelinck
6 juni: Vocaal Mannen kwintet La Notte (
2 tenoren, countertenor, een bariton en
een bas uit Haarlem / Amsterdam)
en…….. (onder voorbehoud) een ontbijtconcert in
september voor kinderen (en hun ouders natuurlijk).
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Nieuwe website
Dorpsbelangen en
lezersonderzoek
Wilt u altijd op de hoogte zijn van wat er gebeurt in
Hellum?
Dorpsbelangen Hellum heeft een nieuwe website
www.dorpsbelangenhellum.nl. Hier kunt u informatie
vinden over ons dorp, de verenigingen, basisschool
OBS De Ent en natuurlijk diverse foto‟s van
activiteiten in het dorp.
Wij willen graag uw mening horen over de website
en over de Helmster Courant. Wat vindt u ervan?
Mist u bepaalde onderwerpen? Hoe is de
leesbaarheid?
Binnenkort zal er een formulier op de site geplaatst
worden en daar kunt u uw mening geven en met uw
hulp kunnen we de site en de Helmster Courant nog
beter maken.

18 april 2010:
Symphonie orkest Scaramouche met stukken van
Haydn, Puccini en Sweelinck in de NH Kerk. Tijdstip
volgt.
4 mei 2010:
19.00 uur Herdenkingsdienst in de NH Kerk
5 mei 2010:
Optocht met versierde wagens in Hellum en
Siddeburen. Start Heerenhuisweg.
Al deze data’s zij ook te volgen op de agenda
van dorpsbelangen hellum

www.dorpsbelangenhellum.nl
info@dorpsbelangenhellum.nl

Alvast bedankt voor uw medewerking.

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

13 maart 2010:
18.30 uur, Running Dinner start dorpshuis
Tonegido.
16 maart 2010:
20.00 uur, Informatieavond over de restauratie van
de Haansluis in Tonegido.
21 maart 2010:
De Johannes passie door Kantorij en Ensemble
Kielwindeweer in de NH Kerk. Tijdstip volgt.

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@home.nl.

4

