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VOORWOORD 

Dit is dan weer een nieuwe editie in een 
nieuwe eeuw in een nieuwe lente en 
nieuw geluid, want onze redactie is uit
gebreid met Elina van Dijk. 
Wi j hopen dat ze zich bij ons thuis zal 
voelen en met veel plezier haar werk 
mag doen. 
Wi j roepen dorpsgenoten op om copy 
in te sturen zodat wijTilproat draaiende 
kunnen houden. 
Alle adverteerders willen we hartelijk 
danken voor hun medewerking. 

Vriendelijke groet, 

O p 25 februari was onze laarvergade-
ring. Onze vereniging heeft 138 leden 
en de contributie blijft f 7,50. Addy 
Dost en Gert van Dijk werden herkozen 
en Lenneke Brik neemt de plaats van 
Henk Knol in. Wi j willen Henk heel har-
teleijk bedanken voor de samenwerking 
in ons bestuur. 
Na afloop van de vergadering vertelde 
Luuk Houwing eigengemaakte verhalen. 

O p 5 mei zal er een disco zijn in het 
dorpshuis en op 6 mei een groninger
avond. Dit is een avond in het kader 
van de milleniumfeesten. Kaarten voor 
deze avond zijn gratis of te halen bij 
Henk van Dijk (Dobbestraat 9) en Hetty 
Homan (Bijbelgang 10). Dorpsgenoten 
hebben voorrang boven anderen. 

De vergaderagenda voor het komend 
jaar ziet er als volgt uit: 
8 mei -
5 uni -
I Z j u l i -
28 augustus -
9 oktooer -
6 november -
4 december. 
Het eerste half uur op deze vergaderin
gen bent u hartelijk welkom als u 
ideeën of problemen hebt. W i j staan 
open voor uw suggesties. Meld u vooraf 
even bij Hetty Homan (tel. 3021919). 

Onze eerstvolgende vergadering met 
B&W is op 25 mei a.s. 

H.H.v.d.M. 

Hetty v/d molen. 

GEMEENTELIJK 
VERKEERSBELEID 
O p de openbare vergadering op 27 
februari j. l. in het dorpshuis oetreffen-
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de de verkeersplannen van de gemeen
te komt de burgemeester met enkele 
voorstellen met betrekking tot de ver
keersveiligheid. Men stelt voor verkeers
drempels of gekleurde stenen te leggen 
bij de ingang van de kom van het dorp. 
Ook denkt men bi de Witte Brug ver
fraaiingen aan te brengen, v/at de vei
ligheid zal bevorderen. De K. de 
Boerweg wil men dichter bij het Diepje 
leggen, waardoor de bewoners een 
tuintje voor de woning zouden krijgen. 
Let wel, dit is slechts een idee. Bij verde
re beslissingen zal men eerst met de 
aanwonenoen praten. Eemskanaal NZ 
blijft een punt van verschillende menin
gen. Bij telling blijken hier ongeveer 
300 auto's per dag over te gaan. De 
dijk lekt door het verkeer, in de ogen 
van de autoriteiten. Provincie en water
schap doen een onderzoek. 

H.H.v.d.M. 

Structuurvisie 
O p de vergadering met de gemeente 
Ten Boer over de Structuurvisie (op 20 
januari .1.) waren 80 personen aanwe
zig. De burgemeester opende de verga
dering en wethouder Jurjens gaf zijn 
toelichting op de Structuurvisie. 

LEEFBAARHEID 

Voorzieningen zijn de school en het 
dorpshuis. De peuterspeelzaal blijft, 
belooft wethouder Joling. 

RECREATIE EN TOERISME 

Er ligt nog steeds een voorstel om langs 
het Eemskanaal een fietspad naar 
Groningen aan te leggen. Daarnaast 
zou er meer gelegenheid tot kanovaren 
gecreëerd gaan worden. 

VERKEER 

Het openbaar verkeer wordt versterkt. 
Het Eemskanaal zal meer worden beva
ren en ook door grotere schepen. 
Misschien komt de N360 aan de zuid
zijde van het Eemskanaal. Eemskanaal 
NZ is nog open, al is de vraag hoe 
lang nog. Toen in 1962 het Eemskanaal 
5 meter werd verbreed en de brug en 
de woningen aan de andere kant verd
wenen, is deze weg als compensatie 
aangelegd. Dat laten we ons niet zom
aar afnemen. 
Er ligt een voorstel voor herinrichting 
van de K. de Boerweg. Voor alles geldt 
zelfwerkzaamheid en een groot draag
vlak stimuleert de realisatie van voorzie
ningen. 

WONEN 

De gemeente mag 15 woningen per 
aar bouwen. De meeste woningen zul-
en naar het hoofddorp gaan (= Ten 
Boer). Particuliere bouw zal in ons dorp 
nog op open plekken en in de lengte 
langs de ijsbaan kunnen plaatsvinden. 

WERK 

25% van de beroepsbevolking is werk
zaam in de agrarische sector. Om de 
doelmatigheid in die sector te vergroten 
wordt er gedacht aan vrijwillige kavel
ruil. 

REACTIES VAN DORPSGENOTEN 

Meer uitstraling geven aan de open 
plek voor woningbouw of de oude hui
zen afbreken en nieuwe bouwen. De 
gemeente moet de wonigbouwvereni-
ging aansporen om de Dobbestraat op 
te knappen. Men wil de K. de Boerweg 
gerepareerd zien. Als er niet genoeg 
voorzieningen zi jn, wordt het moeilijk 
school, peuterspeelzaal en verenigingen 
draaiende te houden. Om meerder 
redenen moet de Eemskanaal NZ open
blijven, ook voor recreatie bij de molen. 

H.H.v.d.M. 



TOM KRABBENDAM 
TIMMERWERKPLAATS 

Kollerijweg 7A 
9795 PL Woltersum 

Telefoon 050 - 3022899 

W E R K P L A A T S v o o r 

H O U T B E W E R K I N G 

& R E S T A U R A T I E S 

j C W f e ^ 9 ^ V Waar service 

^ ^^va//fe/f 
^ \ staat. 

Naast onze dagverse producten, 

bieden wij u een uitgebreid 

assortiment van onze 

rauwlcost en salades. 

H. Westerstraat 26 - Ten Boer 
Telefoon (050) 302 II 43 

Z o e k t u g e z e l i g h e i d e n d e s f e e r v a n e e n e c h t d o r p s c a f é , 

d a n n a a r : 

C A F E - B A R 

QUATRE BRAS 
Rijksweg 81 Ten Boer 

Tel 050-3021402 

* Ruime Bar. 
* CD Juke Box. 
* Prima keuken. 
* Weekends geopend tot ? uur. 
* Elke 3e zaterdag van 

de maand klaverjassen. 
* Beleefd aanbevolen R.E. Dost. 



KERMIS OP KOMST 
Het is weer voorjaar en dan worden er 
in Woltersum weer kermisplannen 
gemaakt, ook dit jaar, al is dat wel eens 
moeilijk. 
We zijn van plan om dit jaar weer de 
lucht in te gaan, evenals in 1993 toen 
het een groot succes was. Laten we 
hopen dat dit ook nu weer het geval zal 
zijn. Hopelijk is het voetbalseizoen dan 
voorbij en kunnen wi j gebruik maken 
van het sportveld als vliegveld. En als 
het dan goed en helder weer is, dan is 
het uitzicht ook prachtig, wat de vorige 
keer ook het geval was. Laat ons dan 
maar even duimen voor goed en zon
nig weer. Dat dus voor de zondag, nu 
nog voor de zaterdag. De vraag is, wat 
moeten we dan eens gaan doen? 
Graag iets wat hier nieuw is en toch 
voor wat sensatie kan zorgen. Wie 
heeft een idee voor de zaterdag, liefst , 
niet al te duur, want dat laat onze kas 
vanzelf niet toe. Rest nog de vr i jdag
avond, wie heeft daar nog een idee 
voor, ook hier weer liefst niet al te duur. 
De kermis zal worden gehouden op 16, 
17 en 18 juni, met de kermismensen is 
weer contact geweest en die hebben 
gezegd te zullen komen. De schiettent-
baas, D. Obdam, heeft gezegd onze 
kermis aan zijn broer te nebben over
gedaan. 
Dan onze vereniging zelf, het aantal 
bestuursleden is de laatste tijd terugge
lopen en dus willen wij graag een paar 
nieuwe bestuursleden begroeten, die 
dan misschien ook weer nieuwe en uit
voerbare ideeën hebben. Waar zijn 
onze bestuursleden gebleven? J. 
Scheepstra is vertrokken naar 
Denemarken, de heer ter Veer heeft het 
druk met zijn 2e 
Kamerwerkzaamheden. De heer 
Steenhuis wil zijn functie graag over
dragen aan iemand anders. Er zal bin
nenkort een bijzondere ledenvergade
ring worden gehouden, waarop wi j 
hopelijk een paar nieuwe bestuursleden 

kunnen verwelkomen. 
Verder wensen wi j iedereen een paar 
gezellige kermisdagen, met mooi droog 
en vooral ook zonnig weer. 

V.V.V.secretaris, 
D.H. Oosterhuis 

Ingezonden brief van oud dorpsgenoot. 

Beste Woltersummers 

04-09-99 overkwam mij (magreet knol 
die op kerkpad 15 gewoond neeft) iets 
onbegrijpelijks op 18 arige leeftijd een 
heseninrarct gevolgd door een hersen
bloeding. 
Het gevolg was een halfzijdige verlam
ming aan de linker kant. 
Herstel verliep langzaam maar progres
sief. 
Nu 19-03-00 na 1 mnd ziekenhuis en 
5 mnd revalidatie centrum gaat het heel 
goed met mij ik kan weer lopen (als 
Dinokkio) ik kan eigenli k alles weer 
Dehalve mijn linkernana en arm kan ik 
niet gebruiken maar ik ben bezig om 
alles 1 handig te leren en alles lukt dan 
ook wel alleen mijn haar zelf doen lukt 
nog niet, maar ik zit nog in dagrevali-
datie dus uit geleerd en nerstelt ben ik 
nog niet. Dat ik weer zover ben heb ik 
te danken aan de steun van mijn familie 
en vrienden (ook van veel woltersum
mers) en ook aan iedereen die mij 
kaartjes gestuurd heeft en op andere 
manieren contact met mij gezocht heeft, 
dit heeft mij erg goed gedaan en mij 
door een moeilijke tijd neen gesleept. 

DUS IEDEREEN BEDANKT VOOR DE 
KAARTJES EN ANDERE SOORTEN 
VAN COMMUNICATIE O M MIJ BETER
SCHAP TE WENSEN IK HEB ER ERG 
VEEL STEUN A A N GEHAD. 

Toen ik in woltersum woonde voelde ik 
mij een buitenstaander maar ik ben nu 



T a n k s t a t i o n K u i p e r 
stadsweg 75 Ten Boer tel.: 050 - 3021000 

Tankstation met bediening. 
Geopend van 7.00 tot 21.00 uur. 
Zondag's gesloten. 
A a n h a n g e r verhuur . 

Het voordeligste 

tankstation uit de regio! 

En met de &P 

Freebees-pas veel extra's 

en 3 cent voordeel 

per liter. 

W I J N E N G A ' S 
ELEKTRO 
Burg. Triezenbergstraat 35 

9791 CB Ten Boer 
Tel: 050 - 3022906 
Fax: 050 - 3024479 
Mobiel: 06-21658584 

Voor al uw: 
* Verlichting 

* Aanleg en onderhoud 

van electr. instalaties 

* Service 

STORTEBOOM 
Supermarkt en Drogisterij 

Tel: 050 - 3021497 

7^het:(qoeden goedkoop meP zijn! 



toch wel heel anders over 
woltersum gaan denken. 

Nogmaals bedankt en ik kom wel weer 
eens langs groetjes 

MAGREET KNOL. 

HISTORISCH 
WOLTERSUM 

HET EEMSKANAAL 

Graven van het kanaal 

Door de eeuwen heen is Groningen een 
belangrijke handelsstad geweest. Het 
stapelrecht dat de stedelingen zich ten 
koste van de Ommelanden voorhielden 
betekende een levendige - overzeese 
handel. Ook nadat dit recht de Stad 
ontnomen werd bleef Groningen een 
belangrijk centrum. De nooroerhaven 
was de belangrijkste zeehaven van de 
stad. Het Reitdiep en het Friesche Gat 
vormden de open verbinding met zee. 
Rond de dertiger jaren van de vorige 
eeuw begonnen zich rond deze toe-
voerweg problemen voor te doen; het 
Reitdiep verontdiepte en de 
Noorderhaven voor de Spilsluizen 
begon dicht te slibben. Rond 1840 
overwoog de provincie dan ook een 
stoombaggermolen aan te schaffen. 
In de dertiger en veertiger jaren werden 
verschillende ideeën naar voren 
gebracht om tot de verbetering van de 
toestand te komen. Daarbij speelde 
tevens de vraag naar een betere afwa
tering een rol. Verder werd de scheeps
bouw in het oosten van de provincie in 
zijn ontwikkeling gerend door de 
nauwe bruggen en stenen bogen in de 
stad. De meeste in de veenkoloniën 

gebouwde schepen konden pas in de 
Noorderhaven in Groningen worden 
opgetuigd. De staten van Groningen 
besloten op 22 oktober 1856 onder 
meer tot „de aanleg van een afsluitdijk. 
Met schutsluis en arwateringssluizen, 
door de mond van het Reitdiep te 
Zoutkamp en een schutsluis bij 
Wetsinge" en „de aanleg van een groot 
scheepvaart en afwateringskanaal van 
de Oosterhaven te Groningen naar de 
haven van Delfzijl, met een schut en uit
wateringsbuis. 

HET WERK 

In 1866 werd met de bouw van de zee
sluis in Delfzijl begonnen. 
In hetzelfde jaar werd een aanvang 
gemaakt met de bouw van een afwate-
ringssluis voor Duurswold en het graven 
van een afwateringskanaal naar die 
sluis. Na het gereed komen van deze 
werken, kon in 1870 met de aanleg 
van het inmiddels benoemde 
Eemskanaal worden begonnen. De sluis 
in Delfzijl was in 1868 gereed geko
men. 
Het is de aannemer bij de uitvoering 
niet voor de wind gegaan. 

I I I I I I 

De grond bestond voornamelijk uit slop-
De klei en veenlagen, zodat grote zak-
cingen en afschuivingen optraden. 
Door de grote klink was er te weinig 
grond voor de dijken. 
Het kanaal moest daarom deels ruimer 
worden uitgevoerd dan was omschre
ven. Met de aannemer werd een aan
vullende overeenkomst gesloten. In de 
winterzitting van de Provinciale Staten 
van 1873 werd voorgesteld bij 
Groningen in het kanaal alsnog een 
keersluis te maken. Opdat bi een door
braak aan de Eemskonoaldijken de 
overstroming zoveel mogelijk zou kun
nen worden beperkt. Er werd zelfs aan 
gedacht het werk te stoppen. 
De aannemer werd door zijn slechte 
financiële positie, ook veroorzaakt door 
tegenslagen bij anderen te werken. 



AL UW 
K R U I D E N I E R S -
en 
V L E E S W A R E N 

B I J 

MARTHA en RINUS 

HALEN 

Tevens Postkantoor 
Hoofdweg 11 - Woltersum 

Telefoon: 050 - 3021350 

D IERENSECIAALZAAK 

IJKMAN 
Stadsweg 143 - Winneweer -Tel: 050 3022581 

W i j b e z o r g e n I e d e r e d i n s d a g 

g r a t i s b i j u t h u i s 

Kleindiervoeders Veevoeders 
Luxe artikelen Hengelsport 

Tuinzaden en pootgoed 
Klompen en laarzen 

BROOD * KOEK * BANKET 
DAN OP ONZE NAAM GELET 

FAM J. KIEL 

U W 

W A R M E 

B A K K E R 

K. de Boexrweg 16 
Woltersum 

Telefoon 050 - 3021518 

D I A M O N D T R I O 
Dans- en stemmingsorkest 

Corr. adres: 
I. Winkel 
Weth.huismln. 19 
9902 LN Appingedam 
Tel: 0596 - 629925 



Eemskanaal 

1961. Dc laatste oude brug over het Eemskanaal. Door de verbreding van het Eenskanaal moest deze brug verdwijnen. Op de brug staat brugwaehter E. de Vries. Op de achtergrond de in dat jaar gerestaureerde molen. 

genoodzaakt het werk neer te leggen. 
De provincie heeft het Eemskanaal in 
eigen beheer moeten voltooien. 
Volgens de aanbesteding op 10 juni 
1870 zou de aannemer voor 
F. 1.148.500,-- het kanaal aanleggen: 
26,5 km long, vier meter diep en twaalf 
tot zestien meter breed op de bodum; 
schop voor schop... Daarnaast moesten 
ook vijftien bruggen en andere kunst
werken worden gebouwd. Onder meer 
tegevolge van de grotere afmetingen 
van het kanaal stegen de kosten ver 
boven de ramingen uit. De totale wer
ken zouden uiteindelijk 
F. 3 .385.000,0 " gaan kosten. 

Word vervolgd 

Uit boek WOLTERSUM. 

Een gesprek 
Deze keer geen intervieuw maar een 
verslag van een gesprek met mijn zoon 
Henk Heersema geboren 10-11-60 
altijd wonende in Woltersum 
Dobbestraat nr:7. 
Henk kreeg op 23 februari jl een 
donornier. 
Hij werd geopereerd in het Academisch 
ziekenhuis in Groninqen. 

I I I I 

Hij zal de meeste aan ons gestelde vra
gen beantwoorden. 

Hoe lang ben je al nierpatient. 

Sinds 1980 toen ben ik voor het eerst in 
het A.Z.G op mijn nieren onderzocht. Ik 
bleek te vee eiwitten in de urine te heb
ben. 

Hoe merk je dat. 



Voor al uw 

#Verf 
# Behang 
# Glas 
# Schilder -
# Behang - en 
# Glaswerk 

Voor Verf Vink 
Gaykingastraat 43 - Ten Boer - Tel. 050- 3021623 

Goeden regelmatig onderhoud 
voorkomt dit! 

H Slem Bijman heeft moderne 
ra apparatuur en goed opgeleide 
ra monteurs in tiuis om alle 
ra merken auto's in topconditie 
0 te houden en te brengen. 

Op al oma reparaties' 3 mnd. BOVAG garantie 

Slem 
i 

Bijman 
allround Autobedrijf 

Groene Zoom 2 Ten Boer050 - 3021494 

KRINGLOOPWINKEL 
UTOPIA 

VERKOOP VAN 
MEUBELS - KLEDING - BOEKEN 

H.H. ARTIKELEN - etc. 

Burg Triezenbergstraat 31 
Tel.050 - 3023489 

Kollerijweg 56 
9795 PN Woltersum 
TeL : 050 - 3022941 

Mobiel: 06-51510276 



Vermoeidheid en een steeds durende 
grieperig gevoel. 

Hoe en waneer kom je in aanmerking 
voor een donornier. 

Toem mijn nieren het steeds slechter 
deden en normaal functioneren onmo
gelijk werd kwam ik aan de dyolise. 
Ik heb twee jaar gespoeld en moest drie 
keer per week naar Groningen. Iedere 
keer was ik ongeveer 6 uur van huis. 
Gelukkig kwam ik heel snel aan de 
beurt voor de operatie. 
Eerst kom ie op een lijst als kandidaat 
voor een cfonornier, daarna werd je 
helemaal opgeknapt, zover mogelijkm 
zelfs mijn verstandskiezen moesten 
getrokken worden. Waarschijnlijk door 
veel medicijnen kreeg ik steeds meer 
last van mijn maag en darmen. Ik 
kwam daarna op lijst 1 voor een nier. 
Gelukkig was ik heel snel aan de beurt, 
6 jaar op de lijst is geen uitzondering, 
maar zo'n nier moet precies overeenko
men met je eigen lichaam. O p 22 
februari kreeg ik om 7 uur een telefoon
tje van de mij behandelde arts dot ik 
om 8 uur in net ziekenhuis moet zijn. 
Toch moest ik wachten tot de volgende 
avond 8 uur voor de operatie. 
Vanaf 12 uur s'ovonds moest ik nuchter 
zijn dus dat was een hele lange dag 
wachten.Van de operatie zelf merk je 
natuurlijk niets en ik voelde me al gauw 
weer wat opgeknapt, wel moest ik 24 
uur plat op bed liggen en dat vond ik 
erg moeilijk, want ik heb altijd rug
klachten. 

Hoe long heb je er gelegen. 

No 15 dagen mocht ik naar huis. Dit 
was niet op mijn verzoek want ik was 
nog erg zwak en alles was me te veel. 
Toen mocht ik direct weer even het dorp 
in om alles en iedereen te zien. 
Steinend op de fiets aan de hand ging 
ik naar bakker Kiel, terug viel erg 
tegen. Nu fiets ik liever want ik heb 

mijn nier rechts in de onderbuik en de 
plek is nog erg gevoelig door de druk 
op je buikspieren bij het lopen. 

Zijn je eigen nieren verwijderd. 

Nee die blijven zitten. 

Heb je veel pijn gehad. 

De catheders die waren ingebracht en 
ongeveer een week bleven zitten heb
ben me de meeste pijn bezorgd. Het is 
heerlijk om nu zelf weer goea te kunnen 
plassen. Tijdens het spoefien haalden ze 
ook veel vocht weg en dat kan ik nu 
weer zelf. 

Gaat alles weer naar wens. 

Bij thuiskomst kreeg ik s'middags een 
telefoontje dat bij het laatste urineon-
derzoek een bacterie was ontdekt, 
daarvoor kreeg ik meteen medicijnen, 
maar dat heeft er wel toegeleid aot ik 
een paar keer blaasontsteking heb 
gehad. Rusten moet ik nog veel en sla
pen doe ik slecht. Zoutloos eten blijft, en 
ik zal altijd medicijnenmoeten gebrui
ken. 

Weet jij wie de donor is geweest. 

Nee ik heb veel respect en bewonde
ring voor diegene die mij deze nieuwe 
kans geeft, nooit kon ik mijn gevoelens 
aan oe nabestaanden bekend maken 
want de donor blijft anoniem. 
Toch is het emotioneel. 
Ik wil iedereen die aan me heeft 
gedacht of een kaart heeft gestuurd 
hartelijk bedanken voor het meeleven. 

Henk. 

O p de avond van mijn verjaardag 
stond mijn kleinzoon op de stoep om 
mij het nieuws te vertellen. 
Even was ik in paniek en tevens blij 
voor Henk. leder kan zich voorstellen 



IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN l E N BOER 

Alle soorten brood van de 
WARME BAKKER 

WARM KRENTEBROOD 
SUIKERBROOD en GRONINGER KOEK 

zo van de bakplaat ! 

Tevens groot asortiment voor 
DIABETICI ! 

TON EN J A N N A 
LIETMEIJER 

voor al uv/ 

Jongens- en meisjes
ondergoed 

Heren- en dames
ondergoed 

( ook holfwol en thermo ondergoed ) 

Sokken 
Kniekousen 

Panty ' s in diverse soorten 

Telefoon 
** 0 5 9 4 - 5 1 7 4 1 7 * * 

M a r k t h a n d e l flndre LUes te rbeek 

* Lederen portemonees u.a. 14,95 

* Horlogebatterij leeg? 

UJjJ hebben een nieuiue 

Gratis montage, 

klaar teruiijl u luacht 

* Heel ueel uerschillende modellen 

tassen tegen stuntpri jzen 

ARD B A R K H O F 
uw HUISH0X7DZAAK op de MARKT 

STOFZUIGERZAKKEN 
s te rk i n e lk merk 

* * * 
WENSKAARTEN i n ENVELOP 

1 g ld . per stuk 
zes voor 5 g ld. 

OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARD 



hoe het als moeder voelt als je zoon 
een nieuwe kans krijgt, maar toch eerst 
zo'n operatie moet ondergaan. 
Wi j kunnen alleen maar heel blij zijn 
dat er afstotingsverschijnselen zijn. W i j 
hopen dat Henk zijn vier kinderen nog 
eens een gezonde vader krijgen, 
zijn huid is zelfs heel veel lichter van 
kleur en zijn ogen en tanden veel witter 
geworden. 

Hetty. 

Bij het uitwerken van dit artikel ligt 
Henk weer in het ziekenhuis met nierbe-
kontsteking. Er is er een stukje weefsel 
weggenomen uit de donornier voor 
onderzoek. 
De ontsteking zet aan zijn eigen nieren. 

Dit bericht is op onverklaarbare wijze 
niet geplaatst in de dorpskrant van 
december, waarvoor onze excuses. 

De redactie 

Beste dorpsgenoten. 

Het zal u uiteraard de afgelopen zomer 
niet ontgaan zijn dot de wijzers van 
onze kerkklok enige tijd op "half zeven" 
bleven kampen. 
Ook de ver ichting van de wijzerplaat 
en de wijzers deden het niet al te best. 

Dankzij de deskundige hulp van o.a. 
Reint Pot, Jan Roelfsemo en Wob 
Nieborg is het uurwerk weer in staat 
om ons te laten ziek hoe laat het is. 

Namens de Stichting Oude Groninger 
Kerken en natuurlijk ook namens de 
Woltersummers bedankt voor jullie hulp. 

Herman RBeen 

TUINTIPS 
Viooltjes en primula's bloeien langer als 
u er cle uitgebloeide bloemen uithaald. 
De structuur van de grond wordt verbe
terd door oude stalmest en compost. 
Bodembedekkers hebben een horizonta
le groei. Ze bedekken de aarde met een 
dicht dek van groen en bloemen. Ideaal 
voor het opvullen van lege plekken en 
langs de randen van de tuin. Onkruid 
krijgt geen kans. Bodembedekkers trek
ken vlinders en bijen aan. 
Plant lagere planten voor in de border. 
Bouw het zo op dat de grotere planten 
of struiken achterin staan. 
Lavendel kunt u nu terugsnoeien. Maar 
3a niet tot op het kale hout, want dat 
Dot niet meer uit. Na de bloei iets terug
snoeien. Gedroogde lavendel ruikt 
heerlijk. 

Schoolbericht 
De eerste schoolkrant van het jaar 
2000, dus de eerste schoolkrant van het 
nieuwe millennium. Het is voor het eerst 
in jaren, dat er weer meer don 40 kin
deren onze school bezoeken. Daar zijn 
we ontzettend blij mee. 
Jasper Kersten en Romy lammeling zi n 
er in maart bij gekomen. We hopen dat 
ze een fijne en leerzame tijd bij ons zul
len hebben. O p dit moment zijn er 41 
kinderen en staan er al 45 kinderen 
ingeschreven. 
De afgelopen periode zijn er veel vra
gen geweest over de kledingaktie. We 
kunnen u melden, dat de organisatie 
van Humonis Recytex een tijdje op non 
actief heeft gestaan, omdat de planner 
van de organisatie ziek is geweest. Hij 
is nu weer op de been en heeft gemeld, 
dot er in Woltersum weer een kledin
gaktie is van 18 tot 25 mei. We komen 
dan de zakken weer bij u weg holen. U 
krijgt nog een briefje met daarop de 
exacte datum. 



É l k . 

H . P o t NVOB 

b o u w b e d r i j f 

- o n d e r h o u d -

- v e r b o u w -

- r e n o v a t i e -

- n i e u w b o u w -

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555 

de haan 
S C H O O N M A A K B E D R I J F 

Bijbelgangi 6, 9795 PD Woltersum 
Tel. 050 3022445 
Fax 050 3021236 
Mobiel 06 29348948 

Schoonmaakonderhoud 

ifi Glazenwasserij 

h Tapijtreiniging 

Vloerenonderhoud 

h Bouwoplevering 



Wakker worden allemaal!!!! 

Het is bijna lente. 
Het bos is nog niet wakker. 
Prik, de egel, zit diep onder de stapel bladeren. 
Pluim, de eekhoorn, slaapt in een holle boom. 
De zon schijnt. Alles woirdt al warmer. 
De zon gaat alle dieren wakker maken. 
Opstaan, opstaan, het is bijna lente! 
Is het water la warm genoeg? En de grond? 
Zijn de kikkers al wakker? 
Pluim, waar blijf je? 



Schilders- & Onderhoudsbedrijf 

Roelvink 
U kunt bij mij terecht voor: 
Schilderwerk. Beglazingswerk. Wandafwerking, 
Verf en Behang. | 
Renovatiewerkzaamheden. 
Kozijnen. Deuren. Dakramen, Enz, enz. 
Badkamers, Keukens, Sauna's, 

Isolatieglas Fl, 65, - pm2 excl b,t,w, 
H,R. Glas Fl, 90,- pm2 excl b,t,w. 
H.R. ++Glas met energiepremie. 

Vraag vrijblijvend offerte. 
Hoofdweg 12 9795 PB Woltersum tel: OSO 3024082 fax: OSO 3021181 mobiel: 06 S4962470 

Loonbedrii < ' V a n d e r L a a n 
• Aanneming cultuurtechnische werken 
• Verhuur grondverzetmachines 
• Agrarisch loonv^erk 
• Handel in xwarte grond en compost 

' Eemskanaal z.z. 8. 9625 TK Overschild 
® (050) 3 02 12 ! 5 of (06) 52 90 98 89 



DE LENTE 

Winterwind door dorre bomen, 
zou de lente eindelijk komen ? 
Komen bijen weer, zoem, zoem? 
Nee, geen bijtje zonder bloem. 
Maar als lammetjes weer stoeien, 
gaan ook vele bloemen bloeien. 
Heel de lange winternacht 
hebben die stil afgewacht. 
En, kijk nu eens in het rond: 
groene puntjes uit de grond! 
Ja, nu duurt het nog maar even, 
dan is overal weer regen. 
En de takken, nog wel kaal, 
hebben knop, allemaal. 
Waar die koppen openspruiten, 
komen bladeren naar buiten, 
leder jaar sta ik erbij, 
maakt de lente mij weer blij. 
Alles wordt weer nieuw en mooi, 
Heel het land in lente tooi. 

Van Jesper groep? 
en van Jack groep6 



Winkel aan Huis 
Uw Versman 

kwanteit 

H iVesterstraat 16 

Ten Boer 

Tel 050 - 3021459 

R. TUITMAN 

voor 
Aardappelen, 

Groenten 

en 

Fruit 

Autoschade 
R e p a r a t i e 

v a n 

a l l e 

m e r k e n 

K o l l e r i j w e g 14 W o l t e r s u m T e l . / F a x 050 - 3 0 2 1 7 9 6 





C a f é 

"DE W i t t e b r u g " 
V o o r e e n g e z e l l i g a v o n d j e u i t 

H o o f d w e g 2 - W o l t e r s u m - T e l e f o o n 0 5 0 - 3 0 2 3 6 6 6 

Ook voor bruiloften en partijen 
Tevens verzorgen wij koude en warme buffetten 

~-\ 

Eike laatste zaterdag van de maand klaverjassen^ 

Graag tot ziens bij! 
JAJVJVA G D 

W I C B O L D S T R A A T 6 -
T E L E F O O N 

W i ; W E R K E N V O L C E N S 
.v.v.::::::: 





auping 

ismfssBi-uTimtmS'issiBats 

< t » i r i s e f i e ^ 

d e P l o e g 

QUICKSTEP 
FLOOR 

Voor de 
^ ^ ^ ^ ^ 

complete 
woning
inrichting 
zit u bij ons 
op de 
eerste rang 

WONINGlNRICïriTING - MEUBELMAKERIJ 
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435 



Hoe speel ik het bijenspel? 
Allemaal in een kring 
Alle spelers vormen een kring. Een speler gaat in het midden van de kring staan, 
met gesloten ogen en met een hand op de rug. 

Spelen maar! 
De speler die in het midden staat roept "ZOEM!" 
Meteen worden alle kinderen bijen 
Ze flapperen met hun armen, zoemen heel luid en vliegen in het rond. 

Een van de bijen prikt met de vinger in de hand van het kind in het midden.* 
Natuurlijk klinkt dan heel luid "AU!" V 
Zodra de bijen dat horen houden ze op met fladderen en zoemen. i 

Het kind in het midden moet nu raden wie gestoken heeft. 
Heeft hij de prikkende bij kunnen herkennen aan het gezoem? 

Raadt hij fout dan moet hij in het midden blijven staan voor de volgende beurt 
Raadt hij goed, dan moet de bij die geprikt heeft, in het midden gaan staan. 

ê 

saus Ku i kens o p h e t e r f *'A^ vlcl De kuikens lopen op iiet erf van de boerderij. 
Zie je hun snavels en hun pootjes? 
Doop je vinger in de gele verf en geef de kuikens een geel lijf. 





EEUWFEESTEN Ten Boer 
5 mei: DISCO in het dorpshuis orgamstttie:Jump In aanvang 20.00 mr toegang gratis 
6 mei: Groninger Avond in het dorpshuis 

met: Franden Kuiper Aije van Bolhuis Siem Pommel aanvang 20.00 uur toegang alleen met kaarten alleen voor dorpsgenoten gratis af te halen van 15 t/m 31 april 
b'ü Henk van DUk 
en Hetfy Homan 

dagelüks na 16.00 uur 
slechts 200 siMks 

VOL « VOL OP'OP 



VERENIGINGEN Toneelvereniging "Old Egypfe" 

In iedere dorpskrant plaatsen we een 
lijst met de namen, adressen en tele
foonnummers van alle verenigingen die 
in ons dorp actief zijn. Veranderingen 
en nieuwe bestuurslijsten ontvangen we 
graag. Je kunt lijsten opsturen naar de 
redactie, p/a Bijbelgang 10, 9795 PD 
Woltersum. 

Dorpsbelangen : 

Voorzitter H.A. van Dijk, 
Secretaris: H. Homan -

v.d. Molen, 
Penningmeester. A. Dost 
Leden: G . van Dijk 

H. Knol, 
R. Staijen, 
H. Wassing, 

0 5 0 - 3 0 2 1 4 9 1 

0 5 0 - 3 0 2 1 9 1 9 
050 - 3023234 
050 - 3023021 
050 - 3022204 
050 - 3022266 
050 - 3022807 

Stichting Dorpshuis "De Bongerd" 

Voorzitter: Jon Hulshof, 050 - 3022256 
Secretaris: Simon Lubberts, 050 - 3023500 
Penningmeester: Wigbold Kiel, 050 - 3010686 

Sportvereniging Woltersum : 

Voorzitter: 
Secretaris: 
Penninmeester: 
Wedstrijdsecr: 
Jeugdzaken: 
Secretaris gym: 
Lid gym: 
Lid gym: 
P.R.: 

IJsvereniging : 

Jan Hoekstra 
Martin Brilman 
Jan lammeling, 
Henk Schenkel, 
Rieks Laning, 
Janny Hulshof, 
Tiny Heersema, 
Marrie Boer, 
Jack Huizinga, 

050 
050 
050 
050 
050 
050 
050 
050 
050 

3023210 
3022737 
3022600 
5419419 
3022665 
3022256 
3022895 
3023501 
3023619 

Voorzitter: H.A. van Dijk, 050 - 3021491 
Penningmeester: G van Dijk 050 - 3023021 
Secretaris: E. v.d. Laan, 050 - 3021215 
Lid: W. van Dijken, 050 - 3021796 

Biljartclub : 

Voorzitter: L. Ruben 050 - 3022892 
Penningmeester: H. Schoonveld, 050 - 3021350 

Vogelvereniging "De Kardinaal" 

Voorzitter: H.A. van Dijk, 0 5 0 - 3 0 2 1 4 9 
Secretaris: G .H . Woltjer, 
Penningmeester: G . Emmelkamp, 0598 - 432928 

Voorzitter: Wigbold Kiel, 0 5 0 - 3 0 1 0 6 8 6 
Secretaris: Marjan Roelvink 

-Lanink, 0 5 0 - 3024082 
Penningmeester: Sien Steenhuis, 0 5 0 - 3023558 

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post / Woltersum 
(VTPTW), 't Kwetternest: 

Voorzitter: Judith Wassing, 
Secretaris: Sandra Doornbos, 
Penningmeester: Tjakelien van Dijk-

Rillema, 
Bestuurslid psz: Ina Veldhuis 
Bestuurslid: Annie de Boer 

Begrafenisvereniging : 

0 5 0 - 3 0 2 2 8 0 7 

0 5 0 - 3023021 
0 5 0 - 3 0 2 3 3 0 5 
0 5 0 - 3022834 

Voorzitter: 
Secretaris: D. Kuil, 
Penningmeester: J. Dreise, 

H.A. van Dijk, 050 - 3021491 
0 5 0 - 3022044 
0 5 0 - 3 0 2 1 4 7 9 

Begraafplaats Woltershof 

Voorzitter F. Misker 
Secretaris E. de Boer 
Penningmeester J. Huizinga 

Buurtvereniging Dobbestraat: 

0 5 0 302 1418 
0 5 0 302 1913 
050 302 3619 

Voorzitter: H.A. van Dijk, 0 5 0 - 3021419 
Secr/Penm.: H. Blink, 0 5 0 - 3022083 

Buurtvereniging K.de Boerweg, "Aktief" : 

Voorzitter: Vacant 
Secretaris: H. Wassing, 
Penningmeester: L Valk 

0 5 0 - 3 0 2 2 8 0 7 
0 5 0 - 3024021 

Buurtverband Bouv/erschapv/eg, "Lombok" 

Voorzitter: Gerrie Kersten, 050 - 3023648 
Secretaris: Jetty Venema, 050 - 3 0 2 3 0 7 4 
Penningmeester: Diane Noordman050 - 3 0 2 3 8 7 5 

Buurtvereniging Bijbelgang : 

Voorzitter: Hetty Homan 0 5 0 - 3 0 2 1 9 1 9 
Secretaris: Eric Kiewiet 
Penningmeester: Jantje Graatsma 0 5 0 - 3 0 2 1 3 2 2 

Klciverjasvereniging ""Ruiten TroeP'" 

Voorzitter: R.F. Stayen 
Penningmeester: L.Valk 

0 0 - 3 0 2 2 2 6 6 
0 5 0 - 3024021 




