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De Helmster Courant
Hierbij al weer de derde en laatste Helmster Courant van dit jaar. We geven een terugblik op de
zomeractiviteiten en maken ons op voor de drukke decembermaand. Maar eerst hebben we nog de
feestelijke opening van de totaal vernieuwde achterzaal. U weet niet wat u ziet, dus kom vooral kijken
op vrijdag 13 november om 18.00 uur.
November 2009

Kinderspeelweek groot
succes

Dorpsbarbecue en
playbackshow

De eerste Kinderspeelweek in Hellum was een
groot succes. Bijna alle kinderen in de
basisschoolleeftijd deden mee. Hieronder een
impressie.

De kinderspeelweek werd afgesloten met een
barbecue voor het hele dorp en een kinderplaybackshow. De opkomst was erg groot.
Nadat de meesten hadden gegeten begon de
playbackshow. Onder leiding van Hein
Huisman kwam er een grote schare aan
veelbelovende artiesten voorbij. Van Nick en
Simon tot Koningin Beatrix allemaal waren ze
aanwezig. De jury, bestaande uit Gea Huizing,
Aurelia Kostmeijer en Wilma Koetje, had het
dan ook erg moeilijk om een winnaar aan te
wijzen. Na lang wikken en wegen gingen
Redger Barels Ivar Groenwold, Robert Schilder
en Jort Groenwold met de eer strijken.

Allerlei leuke spelletjes

En prachtige timmerwerken
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De aanmoedigingsprijs was voor Iman Gabsi,
die helemaal in haar eentje een geweldige act
op het podium neerzette.

u nog mooie ingelijste foto’s of prenten heeft
van Hellum of andere mooie schilderijtjes voor
aan de wand. Tevens zijn we op zoek naar
de
gezelschapsspellen. Ook die kunt u de 13
meenemen. Alvast bedankt en zo kunnen we
van de achterzaal een echt gezellig ‘bruin café’
de
maken. Tot de 13 !

Vrijwilligersprijs gemeente
Slochteren

Opening achterzaal
dorpshuis

In het vorige nummer van de Helmster Courant
vertelden we al dat de Activiteitencommissie
Hellum, Stichting Dorpshuis Hellum en
Vereniging Dorpsbelangen de handen ineen
hebben geslagen om de achterzaal van
Dorpshuis Tonegido aan te pakken. Door het
succes van het dorpscafé was 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 is men aan de slag
gegaan. De afgelopen maanden is er druk
geklust en het resultaat mag er zeker zijn. Er is
een nieuwe bar geplaatst, een verlaagd
plafond, nieuwe verlichting en natuurlijk is het
nodige schilderwerk verricht.
Hoogste tijd om de vernieuwde achterzaal
feestelijk te openen. Dat willen we graag met u
allemaal doen op vrijdag 13 november om
18.00 uur. Dan is er weer een dorpsborrel en
deze zal plaatsvinden in de vernieuwde
achterzaal. Het dorpshuis stelt een koud buffet
beschikbaar.
In het bijzonder willen we alle vrijwilligers
uitnodigen die in hun vrije tijd zo hard gewerkt
hebben aan de achterzaal.

De Activiteiten Commissie Hellum (ACH) was
genomineerd voor de Vrijwilligersprijs van de
gemeente Slochteren. Tijdens een druk
bezochte bijeenkomst in de boerderij werden
de 23 genomineerde gepresenteerd. Het was
lang spannend, maar helaas ging niet onze
ACH met de eer strijken maar ging de prijs
naar de jeugdtoneelvereniging uit Tjuchem.

Sinterklaas op weg naar
Hellum

De Sint is al weer onderweg naar Nederland.
Tijdens zijn reis wil hij alvast graag in contact
komen met de kinderen uit Hellum. Daarom
kunnen ze via de site van Dorpsbelangen
www.dorpsbelangenhellum.nl/sinterklaas
een berichtje sturen aan de Sint. Dit kan via
het gastenboek op de site. Zie hiervoor ook de
los bijgevoegde mail van de Sint.

Kerstboomborrel!

Op zaterdag 12 december willen we de
kerstboom plaatsen bij de kerk. Heeft u nog
een boom beschikbaar of wilt u helpen met het
plaatsen? Neem dan contact op met Henk de
Haan.
Om 17.00 uur gaan we de lampjes aan steken
en het zou leuk zijn als daar met ons een
winters drankje komt drinken.

De muren in de zaal zijn nog wat kaal. Om de
zaal verder aan te kleden willen we u vragen of
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Motown sound, Jazz en Fado.

Oud en Nieuw viering
Chris Kleine (1952)
Nadat u het nieuwe jaar heeft ingeluid en in de
kerk, kunt u vanaf 01.00 uur in het dorpshuis
Tonegido terecht voor de Oud en Nieuw
viering. Voor alle inwoners van Hellum en
belangstellenden is daar een feest met live
muziek .
In tegenstelling tot voorgaande jaren zal zowel
de grote zaal als de achterzaal open zijn. Het
feest wordt georganiseerd in samenwerking
met Kloksmeer Hellum.

Popkoor popkorn in kerk
Hellum

Jaren geleden hebben ze ons al eens verrast
met een optreden. Nu zullen ze op 20
december weer een uitvoering geven in de
Walfridus kerk te Hellum.
Behalve kerstsongs zingen ze ook liederen van
hun nieuwe repertoire. Het popkoor brengt ook
gasten mee, het projectkoor van de USVA.
Deze studenten zullen ook een aantal liederen
ten gehore brengen.

Van Ballads en Jazz naar
Fado en het Groninger
Lied

Op 29 november organiseert de Stichting de
Helmster Klokkeluiders met welwillende
medewerking en adviezen van Jan Hesseling
Muziekpromotie en Evenementenorganisatie
een recital in de N.H. Kerk te Hellum vanaf
15.00 uur tot ca. 17.00 uur door Agnes
Woltjes – begeleid door Chris Kleine.

Als muzikale tegenhanger, c.q. begeleider, c.q.
vriend, is Agnes terechtgekomen bij Chris
Kleine uit Slochteren. Begin jaren 70 begon hij
z’n eerste bandjes en later trad hij toe tot
Boozy, waarmee hij drie top veertig hits
scoorde. Daar hoorden natuurlijk diverse radio
en TV opnames bij (TopPop, Disco Circus
enz.). Chris heeft zich ontwikkeld tot een zeer
veelzijdig muzikant,
Hij speelt nu in een vast combo; de Bob Kelly
Band ( www.bobkellyband.nl) en begeleid
regelmatig diverse bekende Groninger
artiesten.
Verder heeft de Stichting al een groot deel van
het programma voor 2010 vastgelegd. Noteert
u even in uw agenda:
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).

Nieuwe website
Dorpsbelangen

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.

Agnes Woltjes (1963)
Woonachtig in Veendam en als talent ontdekt
toen ze in september 2005 op de planken
stond in Theater Van Beresteyn in Veendam
met o.a. Fransien Kuiper.
Ze zingt en put haar muzikale inspiratie o.a
uit Astrud Gilberto, Oletta Adams, Diana Krall,
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www.dorpsbelangenhellum.nl
Vlaggen nog steeds te
koop

info@dorpsbelangenhellum.nl

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 november 2009:
18.00 uur, feestelijke opening achterzaal
dorpshuis Tonegido.
28 november 2009:
Sinterklaasfeest in Hellum
29 november 2009:
Een recital in de N.H. Kerk te Hellum vanaf
15.00 uur tot ca. 17.00 uur door Agnes
Woltjes – begeleid door Chris Kleine.
11 december 2009:
Dorpsborrel in de achterzaal dorpshuis
12 december 2009:
Plaatsing kerstboom
20 december 2009
Optreden Popkoor Popkorn ‘s middags in de
kerk te Hellum
31 december 2009 / 1 januari 2010:
Oud en Nieuwviering met om 00.00 uur
Kloksmeren in de N.H. kerk en vanaf 01.00 uur
feest in het dorpshuis.

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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