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Uw nieuws met een knipoog

Leukste Dorp krijgt kado van 
Siddeburen

Radio Noord zoekt het geheim van Zevenhuizen
Een hele dag radiomaken had Radio Noord ervoor uitgetrokken om in 
het Leukste Dorp van Groningen op zoek te gaan naar het geheim van het 
winnen van die verkiezing door Zevenhuizen. Door tal van prominente 
en minder prominente Zevenhuisters aan de tand te voelen over het wel 
en wee in het dorp hoopten de presentatoren een tipje van de sluier op te 
kunnen lichten.

Vanaf 8 uur ‘s morgens werd vanuit 
de korfbalkantine uitgezonden en 
ook de razende reporter dartelde 
door het dorp om te kijken wat er 
op de laatste dag van het jaar valt te 
beleven in het dorp.
In deze extra editie van de Zeuvm-
huuster Courant doen we met een 
vette knipoog verslag van de laatste 
dag van 2011. We kunnen terug kij-
ken op een heel apart jaar, waarin 
gedurende de zomermaanden de 
verkiezingskoorts heftig door 
Zevenhuizen woekerde. De winst 
stond al in het juninummer van de 
eigen Dorpskrant van Zevenhuizen 
vermeldt. Voor de medewerkers van 
Radio Noord was het niet mogelijk 
om zo vroeg al uit te gaan van de 
overwinning. Maar samen kunnen 
we alles, hebben we laten zien het 
afgelopen jaar.
Waar die voorspellende uitspraak 
weg komt kon niet ontrafelt wor-
den. Dat daarbij Zevenhuizen ook 
ondergronds communiceerd was 
de tweede verrassing die ontrafelt 
diende te worden. Helaas zagen de 
bedreven radiojournalisten geen 
der leden van de leukste dorpsraad 
bereid om ook maar een tip van die 
sluier te doen oplichten. 
De Zeuv’mhuuster Courant is en 
blijft een ondergrondse krant voor 
de echte Zevenhuisters.

Bij wie ze ook te rade gingen het 
geheim van Zevenhuizen is en 
blijft het best bewaarde geheim van 
2011. Jan met de korte achternaam 
Hut, Ricko en ook onze eigen H.K 
allen bleven halstarring hun mond 
houden.
Daarop werd de poging gewaagd 
om de Wichter van het Bultspec-
takel uit de tent te lokken, maar de 
meiden bleven volharden in hun 
memoriespelletje en wilden geen 
toezegging doen over een vervolg 
van hun openluchtspel.
Burgemeester Hoekstra wilde 
alleen openhartig zijn over zijn 
stemgedrag tijdens de verkiezing. 
Doordat hij zelf in het Leukste 
Dorp woont ging zijn stem naar 
Zevenhuizen, ondanks dat Tolbert 
ook tot de gemeente Leek hoort.
Ons eigen sporttalen Kim Polling 
kon de reporters over alle judogre-
pen veel vertellen, maar het geheim 
van Zevenhuizen daar wist ze niets 
van. Tineke Hummel  weet veel 
van het kerkhof en met name van 
de oude graven die er zijn, maar on-
der die stenen ligt het geheim van 
Zevenhuizen echt niet.
Ook op locatie bij Van Esch, bij de 
jarige Schuil en op het terrein van 
de Carbidboys viel weinig te ontra-
felen. Al knallend bleven de vragen 
onbeantwoord

Zevenhuizen had op de 
laatste dag van 2011 alle 
deelnemende dorpen aan 
de verkiezing uitgenodigd 
langs te komen. Een dele-
gatie uit Siddeburen kwam 
niet met lege handen. Zij 
voelen zich vriend van 
Zevenhuizen en die vriend-
schap koesteren we graag 
met elkaar. Afgesproken 
is dat in 2012 een reunie gaat plaatsvinden van alle leukste dorpen en 
Zevenhuizen stelt voor daar een klootschietcompetitie van te maken.

Ook al duw je een microfoon onder de neus van onze Zeuv’mhuuster wichter, ze worden er niet anders van en 
spelen gewoon hun spelletje memorie. 

Ykje van der Velde Snertvrouw van Zevenhuizen
Na de introductie vorig jaar van het Zevenhuister Snertmoment ging 
de tweede editie gepaard met een echte wedstrijd om de beste snert-
kookster van Zevenhuizen. Vooraf was echter niet bekend gemaakt 
dat het koken om een wedstrijd ging

Speciaal voor alle oudere inwoners 
van Zevenhuizen was in De Appel-
hof een bijeenkomst georganiseerd 
waar ze getrakteerd werden op 
een echte snertmaaltijd. Voor alle 
aanwezigen was er meer als genoeg 
snert gekookt en ter plekke werden 
de verschillende pannen snert door 
een jury beoordeeld. 
Pas aan het eind van de maaltijd 
kregen de snertmaaksters te horen 
dat ze deelnemer waren aan een 
echte wedstriijd

Tot ieders verbazing werd 
de wedstrijd gewonnen door 
Ykje van de Velde met als 
goede tweede Joke Koenes 
en de derde plek was voor 
Hennie Steenhuis. De dames 
reageerden erg nuchter op de 
uitslag. Ykje was vroeger al 
de beste daar kunnen we niet 
tegenop koken het is haar 
gegund deze prijs.
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Oproep:
BC-7huizen zoekt met spoed een 
handige klusser ivm langdurige 
uitval van een van de hoofd -aanne-
mers. die geveld is door de “”plak-
zakziekte””  je kunt je aanmelden 
via ikwilwerken@7huizen.nl

 

De enig echte 
Zeuv’mhuusterMuts

Bij de Rickohoeve te  bestellen.
Ook voor de zelfbreisters is een patroon beschik-
baar

Bestel nu

Wie waren er nog meer in beeld

Kijk uit voor 
neppers

Nog geen week na het uitbren-
gen van de Zeuv’mhuuster muts 
blijkt dat deze al op grote schaal 
illegaal wordt nagemaakt.
De Leukste Dorpsraad waar-
schuwt iedereen uit te kijken 
met het aannemen van een in 
lage lonenlanden geproduceerd 
exemplaar. De Nep- Zeuv’m-
huuster muts is te herkennen aan 
de geborduurde sterren

Leukste oma van Zevenhuizen worden dat overkomt je maar een keer in 
je leven

De organisatoren van de Billy Turf tocht Jan met de korte achternaam Hut blijft vrolijk ook al is hij geen Gronin-
ger van het jaar geworden

Sp7 vertegenwoordiger Richard Kobus over  de feesten in het dorp
Ons mensemens Burgemeester Hoekstra over zijn liefde voor Zevenhuizen

Tineke Hummel over haar begraafplaats

Kim Polling het sportieve gezicht van Zevenhuizen

En als je Roelof Luinge heet dan 
wil iedereen wel een interview 
met je

En nee het ging niet over de 
BC-7huizen en ook niet over de jury 
van het snertkoken



Agenda
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Eenmalig aanbod

Bestel nu het Zeuv’m-
huuster kraampakket bij
Lammy

Voor slechts € 45,- wordt 
het bij het kraamgezin 
bezorgt door de dames van 
HLDVG.

Of stuur je reactie naar postbus 7 in 7-huuzen

Door Jannes Ledderman

15 Koopzondagen 
voor Zevenhuizen
Zevenhuizen krijgt vanaf januari 
2012 vrijstelling voor 15 koopzon-
dagen per jaar. Dit in tegenstelling 
tot Leek, zij moeten het met slechts 
12 koopzondagen per jaar doen.

31 decemer Carbit knallen Veld-
streek. Mmv. RTV Noord

16 maart Vrijwilligersavond  in 
De Appelhof

30 april Radio 538 met Konnin-
ginnefeest live
30 april 2012 Open dag Nudis-
tencamping Zevenhuizen.

? mei Rollingstones  op De Bult 
in Zevenhuizen
16 juni presentatie van de BC-
7huizen op de Kerkhoflaan
16 augustus Boeingtrekken op 
straat naar Nam-terrein
17 augustus Reunie Leukste 
dorpen met klootschietcompetitie

Carbidboys knallen ook in de blubber rustig het jaar uit
Traditie getrouw waren aan de 
Veldstreek de Carbidboys weer 
in actie met hun wereldberoemde 
melkbussen.

Ondanks de ongunstige weersom-
standigheden wisten weer dui-
zenden bezoekers de Veldstreek 
te vinden om een uurtje of langer 
het Carbidschieten mee te maken. 
Vanaf 10 uur ‘s morgens waren 
de knallen niet van de lucht en 
ondanks de miezerregen bleef 
iedereen enthousiast. In de extra 
grote feesttent was het goed toeven 
en zwaaide Lammy regelmatig rond 
om het talrijke publiek op de video 
vast te leggen. Jong en oud genoot 
van de talrijke knallen  waarmee 
2011 weggeschoten werd.

Deel leukste dorpsraad bijeen om toch een tip van de sluier van het ge-
heim van Zevenhuizen op te lichten besluiten ze dat  de magische woorden 
van dat geheim zijn”Ik kan het niet alleen”.

Ouderen genieten van hun oudejaarsfeest 

De snert ging er bij iedereen goed in. Het snermoment van Zevenhuizen moeten we in ere houden
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Openbare aanbestedingen van de leukste dorpsraad
Aanbesteding Plan Oost Zevenhuizen
Timmer en onderhoudsbedrijf Yntje 
de Vries - oprichting 4 woningen in  de 
sociale sector aan de Burg. de Jong-
steeg.
Ricotrans -  oprichting 6 appartemen-
ten voor jongeren aan de Fellinger-
straat.
Bouwbedrijf Scheerhoorn - oprich-
ting 12 seniorenwoningen aan de Tanja 
Haseloopweg.
Klusbedrijf RoDee - oprichting 
zorgflat met 18 appartementen aan de 
Burgemeester Hoekstraallee
Dik Bouw en Klussenbedrijf - oprich-
ting 10 vrijstaande woningen aan de 
Wethouder Dixstraat.
Klussenbedrijf Speelman - 2 wonin-
gen in de vrije sector  aan de Pland-
soengracht.
Timmer en onderhoudsbedrijf Van 
Duinen - oprichting ontmoetingscen-
trum aan Tamelingplein.
Grondverzetwerkzaamheden
Zoutman - Boumastraat.

Lucas Stuut & Zn - Lakerveldstraat.
Bouwadvies van Maaren
Ontwikkeling Braaker industriegebied 
en Maria Voogd straat.
Verleende vergunningen
Aanleg nudistencamping aan de Veld-
streek - uitvoering 7huister bouwcom-
binatie
oprichting Jumbo aan Tamelingplein 
- uitvoeing 7huister bouwcombinatie
mei Concert Rolling Stones op de bult 
- org dorpsraad HLDVG
Nieuwe aanvragen
Parkeergarage Hoofddiep t.h.v. Fire-
zone
Herinrichting terrein en pand voorma-
lige discotheek Pruim
Mulder Zand -Levering zand Honk-
balveld Sportpark Zevenhuizen
Inschrijving staat alleen open voor 
7huister bedrijven.
Alle aanvragen voor veranderingen in 
7-huizen gaan via de leukste dorpsraad 
gevestigd tot het nieuwe Forum is gere-
aliseerd in ‘t Wiekhuus

Billie en Willie 
nieuwe strip van het leukste dorp van Zevenhuizen deel  extra

Advertorial
Te koop aangeboden:
Twee blootpakken (man en vrouw) 
inclusief maskers
Leuk voor carna-
val!
T.e.a.b.
 (geen onzinbie-
dingen)

Prijspuzzel

Zevenhuizen Prive Door Emma Passie

Onze priveredactie is 
niet aansprakelijk voor 
onwaarheden

zoek de volgende woorden

Hebben ie ‘t al heurt?

j a c z w e r f b o e k b y z

u o k r n u r o t t e l i t s

m a a n m a a h c s f x e c z

b r u d n a t e s t a y b b l

o u g v g n i l l a v e b v m

s c s r u e b l i u r x a a u

r f c s l e e t b ij m l x n i

e p e u c o n d o o m i o k r

t w s e h n e o i p m a k l p

h r p e r y l a v a n r a z u

c i a g n i k n a l p s x c e

i s n a d n e p m o l k u b i

w o b e t s i e t u r f d y m

n o b i m a r t i n d r e n t

k i u r b r e v e n i z n e b

Bcz                  jumbo                      pruim  
Benzineverbruik      kampioen         ruilbeurs          
betsie turf                klompendans           schaamnaam
bevalling          lol                            sfeer        
bieb                  mailbom                 sleet
bon                          martin drent             stilettorun
                  

dna test  
planking                    
zwerfboek

carnaval                    
maxima                     
taart
condoom                  
occupy                      
wichter

Wat een vak radiopresentator 
Zie ze hard werken

Met opperste verbazing constateerde Emma 
Passie zaterdagmorgen dat de medewerkers 
van Radio Noord wel heel hard werken. 
Naast een paar simpele vraagjes stellen heb-
ben de presentatoren alle tijd om een spelletje 
te spelen, vanaf een luie bank te presenteren 
en hun microfoon als bijtring te gebruiken. 
Zo te zien voelen ze zich echt thuis in de 
kantine van Sparta. Ontspannen worden ze 
echt wel in Zevenhuizen. Of schuilt hierin 
het geheim van Zevenhuizen. Wees gewoon 
jezelf

DJ Helder komt afspraak na

Grote baas Ricko moest de, wereldberoemd in heel Zevenhuizen, DJ 
Helder er wel met de haren bijslepen om zijn werk te doen tijdens het feest 
bij de Carbisboys. Maar eerlijk gezegd DJ Helder was er eens een keer 
zonder dat we adcocaten op zijn dak moesten sturen om zo zijn contract na 
te komen. Ook de jongste zanger van Zevenhuizen kwam even langs.

Dat onze Kim Polling heel mooi kan zingen? Dat onze Ricko zo grieperig is, dat hij eigenlijk zijn interview met 
radio Noord wilde afzeggen. Zijn trouwe vriendin Emmy weet hem te troosten en op te peppen om toch even die 
radiomensen te woord te staan. En onze Lammy is haar roeping misgelopen. In de catering doet ze het heel goed.


