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VOORWOORD
We zi n terug met de laatste Tilproat
voor de vakantie. Intussen gaan we
door met het proberen de problemen in
het dorp op te lossen. Daarbij denk ik
aan Eemskanool NZ, het water in het
Diepje en de slechte staat van de K.de
Boerweg. Wethouder Joling heeft, na
vele vergaderingen met het bestuur van
het Kwetternest, toegezegd dat de peuterspeelzaal hier zal blijven. De jeugd
heeft zich ingezet voor een nieuw
onderkomen en ookdat lijkt te lukken.
Het zijn allemaal kleine zaken als je het
vergelijkt met de vuurwerkramp in
Enschede, maar voor ons orp toch heel
belangrijk. Uitgebreider nieuws leest u
verder in deze krant.
Wij wensen u een goede en plezierige
vakantie toe en wees voorzichtig zodat
u gezond terugkomt. Maar geniet eerst
van de Europese voetbalkampioenschappen.
Vriendelijke groeten,
Hetty Homan-v.d.Molen

Van de Bestuurstafel
Als u denkt aan een woning kopen of
bouwen, laat u dan inschrijven bij de
gemeente, zodat ze door weten dat er
in Woltersum belangstelling is voor
nieuwe woningen. Wilt u een woning
huren, laat u aan inschrijven bij
Mevrouw Keekstra, Gerichtstraat 2,
9791 BG, Ten Boer. W i j hopen in de
toekomst weereigen en/of huurwoningen in het dorp te krijgen en dat zal
alleen lukken als er vraag naar is.
Op 25 mei was er een vergadering
samen met B en W. Hier kwam weer de
weg Eemskanaal NZ ter sprake. Evenals
het Diepje; de kwaliteit van het water
blijft moeilijk omdat het stilstaand water
is. B en W zullen contact opnemen met
het waterschap. De uitslag nebben we
nog niet gekregen. Hierover wordt u op
de noogte gehouden in de volgende
dorpskrant.
Over de twee woningen die zijn afgebroken in de Dobbestraat, en waarvoor
wij het recht willen behouden voor het
herbouwen, bestaat nog geen duidelijkheid. We hebben dit besproken met B
en W Een met de woningbouwvereniging. De herbouw hoeft niet beslist in
de Dobbestraat te zijn.
We hebben de taken van onze
bestuursleden duidelijker vastgesteld:
Henk van Dijk: voorzitter en contactpersoon naar de gemeente;
Addy Dost: penningmeester, afgevaardigde bij "De Kar" en "Tilproat";
Hetty Homan-v.d. Molen: secretaris,
contactpersoon van de vereniging, en
afgevaardigde bij "Tilproat";
Rene Staayen: vice-voorzitter en contactpersoon speelvoorzieningen;
Harry Wassing: vice-secretaris, zal de
taken van de secretaris gaandeweg
overnemen, en afgevaardigde voor het
zomerkampje;
Gert van Dijk: vice-penningmeester,
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Ook voor bruiloften en partijen
Tevens verzorgen wij koude en warme buffetten

contactpersoon woningbouw en verkeersveiligheid;
Lenneke Brik: afgevaardigde
"Groenconnmissie" en toekomstig vicesecretaris.

Zomerkampje 2 0 0 0

Rectificatie
In de vorige dorpskrant is in het artikel
over Henk Heersema een grote fout
gemaakt. Daarin staat dat Henk afstotingsverschijnselen had, wat gelukkig
niet klopt. Het gaat juist goed met Henk
en hij heeft GEEN afstotingsverschijnselen.

NOG EENS EEN KEER:
EEMSKANAAL NZ
Wat er gebeurt is en hoe het verdergaat

Vrijdag 1 september en zaterdag 2
september voor cowgirls and cowboys
van 4 tot en met 1 2 jaar,
weer twee enerverende dagen om hun
vee te verzorgen.
Wanted:
We hopen weer op de ondersteuning
van meerdere dorpsgenoten te mogen
rekenen.
Nader bericht volgt per rooksignalen
vanuit de saloon.
Be there, Yebbool
(Zolst der bie wesen, of nait dan!)
Jenny, Tjakkelien, Harrie en Laurens.

De gemeente wilde Eemskanaal NZ het
liefst afsluiten voor autoverkeer, zodat
het geen al te grote kostenpost op de
gemeentebegroting zou worden. Onze
dorpsvereniging was daar tegen. Nadat
de gemeente Ten Boer en de provincie
Groningen wegen ruilden en de
gemeente het beheer van Eemskanaal
NZ op zich zou nemen, bleek het toch
wel een zeer slecht onderhouden weg te
zijn. Tot 1 januari 1996 had ze in verweer kunnen komen tegen de gang van
zaken. Maar dat heeft de gemeente niet
gedaan.
Ondanks het feit dat er nooit namens
de gemeente officieel getekend is voor
de overdracht (om zicri "aansprakelijkheidsvrij" te kunnen opstellen), is ze
desalniettemin officieel beheerder van
Eemskanaal NZ. In dat kader moet de
zich w è l officieel houden aan de
Wegenwet. Daarin staat ondere andere
dat de beheerder verplicht is tot onderhoud én instandhouding (!) van de weg.
De gemeente heeft geen enkel recht om
wegen te onttrekken aan het wegenstelsel. Dus ook niet Eemskanaal NZ.
Bovendien is er de historische afspraak
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uit de tijd van de laatste verbreding van
het Eemskanaal (± 1960), waarbij de
aanleg van deze weg het verlies van
een brug over het kanaal in Woltersum
moest compenseren.
De dorpsvereniging kon ook nog andere argumenten aanvoeren:
Er is een nog aiti d groeiend aantal kinderen van bezuiden het Eemskanaal
("Oud Woltersum" en Overschild) dat in
Woltersum naar school gaat en/of
sport. Voor toeristen houdt Eemskanaal
NZ de molen bereikbaar.
De gemeente probeerde de sluiting van
Eemskanaal NZ te koppelen aan de
aanleg van een fietspad over de dijk
naar Garmerwolde, maar daar kon de
dorpsvereniging ook niet mee instemmen. Wel had Woltersum ondertussen
geopperd de weg op plaatsen te versmallen, zoals in de weg van Bedum
naar Onderdam, vlak voor je dat dorp
binnenrijdt. Dat zou, volgens de
gemeente veel te duur worden. Ook een
loogtebegrenzer kon, na aanvankelijke
toezeggingen, vanwege de kosten niet
geplaatst worden. Dus kwam de dorpsvereniging zelf met het voorstel om er
dan voorlopig (!) een soort grote bakken te plaatsen, om zwoor verkeer te
weren op Eemskanaal NZ.
Eerst plaatste de gemeente vri kleine,
lege rioolbuizen. Die waren o snel aan
de kant gewerkt door geïrriteerde
chauffeurs. Na een tijdje werden deze
buizen vervang door grotere, waar a
snel aarde in gestort werd. In eerste
instantie stonden deze bakken wat
lukraak op de weg. Moor nu zijn ze
wat beter geplaatst en verankerd. Dus
kunnen personenauto's wel over de
weg, maar zwaar verkeer niet.
Dot klinkt wel goed, maar daarmee
heeft de gemeente ons wel weer een
andere streek geleverd. Want nu kunnen ze zelf die weg niet meer op, voor
het nodige (berm)onderhoud. En als je
een bakkie achter je wogen hebt, zul je

ook de KoUerijweg moeten nemen.
En zo komen we bij de toekomst. Er
moet volgens ons nog veel gebeuren. In
de eerste plaats zal het geheel wat verkeersveiliger moeten worden.
Reflecterende schildjes, duidelijke verkeersborden over de maximale breedte
van voertuigen, aonwijzinaen voor
zwoor verkeer (het liefst al in Ten Boer
aan de ene kont, en bij de
Bloemhofbrug).
Daarnaast zal de gemeente een oplossing moeten vinden voor het onderhoud. Op dit moment zijn de meeste
dode takken, die na de stormen van
afgelopen maand op de weg waren
tercht gekomen, al weer aan de kont
gewerkt (door geïrriteerde automobilisten). En al rijdt er geen vrachtverkeer
meer over, de weg wordt er niet beter
op.
Tenslotte is deze oplossing foeilelijk.
Waarschijnlijk wef erg goedkoop, maar
dot is niet het enige criterium. V/ont we
willen geen dorpstoegang die al na een
paar maanden een verwaarloosde
indruk achterlaat. Dat verondersteld ook
dot wijzelf er 'met respect' mee om
gaan. Dus het zijn geen openbare vuilnisbakken, om maar eens wat te noemen.
Over deze zaken moet nog met de
gemeente gepraat worden. Geld zal
wel weer het grootste probleem worden, dus zullen er compromissen worden gesloten. Maar onze uitgangspunten zijn duidelijk: veilig en netjes. Meer
nieuws volgt te zijner tijd.
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Schoolvoetbal.
Op 17 mei 200 was Woltersum weer in
de belangstelling i.v.m. het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi Dit jaar werd het
voor de 3 ó e keer gehouden en het is
dus een heuse manifestatie geworden.
Als je bijvoorbeeld ziet dat net
Eurovoetbal, wat tijdens de pinksterdagen in Groningen wordt gehouden voor
de 20e keer plaatsvindt.
Wanneer we terugkijken naar het jaar
1964, toen deden er 8 scholen mee,
die ieder met één team kwam bestaande uit 11 kinderen en 's morgens om
9.00 uur begon op een zaterdag en de
spelers en begeleiders tussen de middag werden voorzien van een lunchDokket met 2 belegde bolletjes en 1
crentenbolletje.Woren dan alle wedstrijden gespeeld, hetgeen betekend,
dot alle scholen tegen elkaar hadden
gestreden, kon de oolans opgemaakt
worden om te bepalen wie de meeste
punten had behaald en met de eerste
prijs huiswaarts kon keren. De eerste
jaren werd alles geregeld zonder subsidie van de gemeente, maar door toezegging van enkele porticuleiren kon
het toernooi toch doorgang vinden. De
kosten van het eerste jaar waren ongeveer ƒ 8 0 , 0 0 . Doch door steeds moor
stijgende kosten werd gesuggereerd om
eens bi de gemeente aan telloppen
voor subsidie en het werd ons zowaar
toegezegd. We kregen een bedrag van
bijna ƒ 2 0 0 , 0 0 , dus de medailles konden verruild worden voor echte bekers,
inclusief een aangeboden wisselbeker
van de gemeente Ten Boer. Vanaf dit
moment wordt er nog gebruik gemaakt
en het vijfvoudige heeft overschreden
van de subsidieaanvraag hetgeen op
zijn plaats is vanwege een scnool meer
en een andere opzet. Sinds jaren is het
systeem van elftallen gewijzigd in /-tallen. Nu worden alle 7-tallen ingedeeld
in poules, te weten meisjes, jongens en
gemengde teams.
Door deze verandering kwam er steeds

meer werk op de organisatie af, maar
gelukkig staan de vrijwilligers voor ons
klaar om het schoolvoetbo in ons dorp
Woltersum steeds maar weer te doen
slagen.
Daar het schoolvoetboI goed in de
smaak ligt bij de meester, gezien het
aantal opgave van 7-tallen. Dit jaar
deden er moor leifst 23 teams mee. ]nu
wordt er rekening mee gehouden in
welke poule men zou moeten thuis
horen, maar dat pakt wie eens anders
uit. Het is gewoonweg bekend, dot de
Woltersummer schoofde kleindste is
van de gemeente en het dus moeilijk
wordt om bij de eersten te eindigen,
loot staan om voor 1 jaar de trotse
bezitter te zijn van de wisselbeker. Daar
de onder scholen meer leerlingen hebben en dus ook mee voetbaltalent in
hun gelederen bezittenconclusie leeftijden wat zelfs de sprotvereniging
Woltersum althans wat de jeugd betreft,
problemen oplevert.
Desondanks zetten wij alles in het werk
om het schoolvoetbol in ons Woltersum
te houden. Don volgt hier de uitslag:
1 e prijs + wisselbeker
De Lessenaar Ten Post, jongensteam
2e prijs
De Fontein Ten Boer, winnaar 1999 jongensteam
3e prijs
De Huifkar Ten Boer, meisjes team
4e prijs (pouleprijs 2e)
A.Z.C. Ten Boer jongensteam
5e prijs (pouleprijs 2e)
A.Z.C. Ten Boer gemengd team
Verder kregen olie teams dit jaar een
standaard met afgebeelde voetballer.
Nadat alle teams waren omgekleed was
de heer Joling, wethouder van onderwijs en sport, genegen om de prijzen te
overhandigen. Doch alvorens dit gebeuren sprak nij lovende woorden uit over
inzet spelers en begeleiders.
Vonzelfsprekens waren de lofwoorden
voor de organisatoren en hun vrijwilli-
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gers. Want zesendertig keer waren volgens zijn woorden niet zo moor iets,
wat don ook in donk werd afgenomen.
Vrijwilligers die ons hebben meegeholpen om dit geberuen weer tot een goed
eidne te brengen. Hartelijk bedankt.
De scholen, ciïe hebben meegedaan die
de gemeente heeft zijn :
De Lessenaar Ten Post
De Fontein Ten Boer
De Poort Ten Boer
O.B.S. Gormerwolden
De Huifkar Woltersum
De Schalm Ten Post
De Huifkar Ten Boer
A.Z.C. Ten Boer
De Til Thesinge
H. Laning.

Jaarlijkse kermis in
Woltersum.
Zoals al eerder vermeld, zal onze kermis dit jaar worden gehouden op 161 7 en 18 juni. Voor degenen, die dit in
de gaten houden, de zweefmolen komt
dit keer pas loot binnen. Ze drrooien
nog op dinsdag 13 juni in 't Veld in
Noord HolloncT
We rekenen er dus op dot ze pos op
woensdag 14 juni hier in Woltersum
zullen komen.
Voor de zondag is weer, evenals voor
enige jaren terrug een afspraak
gemaakt met Heli Holland, voor het
louden van rondvluchten. De prijs is als
voor een paar jaar terug ƒ 35,-- per
persoon, het luchthaven Kontoor zo
worden gevormd door de mobiele
schaftkeet van bouwbedrijf Pot.
Voor de zaterdag iets wat hier nog niet
eerder is geweest nl. een beddenrace,
deelname kan in tweetallen één in bed
en één erachter te duwen, terwijl tijdens
de rit mag worden gewisseld, dit goot

om de snelste. Het spreekt vanzelf dot
hiervoor een prijs beschikbaar is, aanmelden bij het bestuur.
De bejoordenreis zal worden gehouden
op 24 juli hopelijk bestaat hiervoor voldoende belangstelling, want ook dit
wordt van jaar tot jaar minder, veel
mensen hebben tegenwoordig de
mogelijkheid om eens weg te gaan met
behulp van familie of anderszins.
Zelf ga ik al een groot aantal jaren mee
en als je dan hoort hoe de onderen
genieten, vooral degenen die vroeger
andarbeider zijn geweest, don geniet
je van het genot van deze mensen.
Dus ergens is het een voorrecht om
deze mensen dit plezier te doen en
hopelijk zijn wij niertoe nog long in
stoot.
D.H. Oosterhuis
secr. V W Woltersum

AVONDVIERDAAGSE
te Ten Boer.
Ook dit jaar werd er weer een sportieve wandel-vierdaagse georganiseerd.
MAANDAG 5 juni was de eerste avond
dot er gewandeld werd door: Joep
Vermeulen, Denise en Steffan Kiel, Lizo
Verhoeven, en Iris Tommeling. De weergoden waren deze avond niet gunstig
gestemd, maar onze stemming zat er
goed in en er was voldoende energie.
DINSDAG 6 juni was het weer goed en
konden we de regenjas thuis loten. Een
wandeling zonder hondenpoep, duss...?
STANK!! Halverwege een ekker bekertje ranja, voor de inwendige mens, en
iedereen wandelde weer vrolijk verder.
WOENSDAG 7 juni was het goed wandelen en hebben we nog genoten van
een zwaan met "jonkies". Uiteraard
was er één jongen die nog even moest
rennen, omdat die jongen wel erg dicht
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bij de zwaan kwam.
DONDERDAG 8 juni, de laatste avond
alweer!! Deze avond vonden we dot we
als Woltersummers herkenbaar moesten
zijn, dus een t-shirt aangetrokken van
S.V.Woltersum, gelijke petten op en
gelijk geschminkt. Luid zingend zijn we
deze avond doot Ten Boer getrokken.
Als ze nu nog niet hebben begrepen
dot wij uit Woltersum komen, ligt dot
echt niet oon ons.
No vier avonden lopen was hi er don
eindelijk: de medaille!! HIEP H EP
HOERA!! Joep, Steffan, Denise, Liza en
Iris: van harte gefeliciteerd met deze
sportieve prestatie. No de feestelijke
optocht en de uitreiking van de bloemen gingen we allemaal heel tevreden
noor huis.
Gerdo Kiel
Marijke Konter
Agnes Tammeling

Ingezonden
mededeling
Voor Fiona R, Morco, Rikie, Fiono M,
Leander, Jesper, Mickie, Joost en Max
Bedankt voor het fantastische schoolreisje op Schiermonnikoog!!
Lenneke

INTERVIEW
Door het nieuwtje als een lopend vuurtje door het dorp was gegaan, dot
Simon Lubberts (sr) op Koninginnedag
was geridderd, besloot ik voor onze
krant hem eens te gaan opzoeken.
Officieel is Simon nu "Lid in de Orde
van Oranje Nassau". Op mijn verzoek
om een interview stemde hij direct toe
en maakte een paar uurtjes voor me
vrij.
Simon Lubberts, op 19 november 1923
in Garmerwolde geboren.
- Wanneer ben je in Woltersum komen
wonen?
In 1950 ben ik, no het plotseling overlijden van mijn aanstaande schoonvader,
Douwe de Wilde, met Martha getrouwd
en hier oon de Hoofdweg gaan wonen.
Mijn schoonmoeder had veel moeite
het hoofd financieel boven water te
houden, moor samen hebben we het
primo gered.
- Samenstelling van het gezin?
We kregen een dochter, Klazien, en een
zoon, Simon. Nu ben ik opa van vijf
kleinkinderen.
- Waarvoor heb je je lintje gekregen?
Omdat ik 40 joor het kerkhof heb verzorgd. Toen ik begon stond het gras
kniehoog en dot is niet prettig voor de
nabestaanden. Ik probeer nu alles altijd
zo netjes mogelijk te houden.
- Van welke verenigingen ben e lid?
Nadat het zangkoor "Kunst na de
Arbeid" is opgeheven, ben ik nergens
meer lid van, behalve van de
Vereniging voor Volksvermaken.
Daarvan ben ik erelid.
- Hobbies?
Op het kerkhof werken en chrysanten
kweken. Ook go ik vaak met Misker
noor de paarden, ook als hij er mee
weg goot.
- Reacties op steekwoorden:
- Uiterlijk?

Door geef ik niet veel om, als het maar
schoon is...
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- Snoepen of roken?
Roken...
- Eten?
Ik vind alles wel lekker, als het moor vet
is...
- Vakantie?
Nooit behoefte oon gehad. Een dogtochtje is mij genoeg. Ik vind het overal
mooi. In de ooHog woonden we richting brug 5 bij Ten Boer. Toen alles
onder water werd gezet, moesten we
evacueren noor Vlogtwedde. Daar vond
ik het ook mooi...
-TV?
's Avonds gaan we altijd vroeg noor
bed. Martha zegt don ook erg moe te
zijn...
- Muziek?
Muziekkorpsen, geen klassiek...
- Politiek?
Geen verstand van...
- Gronings?
Mooie taal...
- Europese eenwording?
Geen idee...
- De euro?
Lijkt me niks...
Als ik hem bedank voor het interview, is
hij meteen weer verdwenen om in de
tuin te gaan werken. Martha vertelt me
don dot hij ook nog de huishouding
voor hoor doet en alle was en dergelijke verzorgt. Ze is dan ook met recht
trots op hem.
Bedankt lui.
Hetty Homan-v.d.Molen

KLUSSENDiENST
"VLIEGENDE EQUIPE"
De "Vliegende Equipe" is een project
voor langdurig werklozen in de
gemeente Loppersum. De
"Klussendienst" is door een onderdee
van, dot is opgezet door de gemeenten

Loppersum, Bedum, Ten Boer en
"V/erkprojecten Groningen".
De ''Klussendienst" is bedoeld voor
ouderen en mensen met een handicap
in de drie gemeenten. Maar ook instellingen, verenigingen, peuterspeelzalen
en scholen kunnen bij de dienst terecht
voor kleine klussen. U kunt de klussendienst vragen voor eenmalige klussen
en voor steeds terugkerende onderhoudsklussen, zoals bijvoorbeeld de
tuin.
Moor don moet u eerst lid worden van
de dienst. Er zijn verschillende tariefgroepen voor verschillende inkomensgroepen. Instellingen, verenigingen
enzovoorts hoeven geen lid te zijn.
Voor alle opdrachtgevers geldt clat de
aanname van een klus ter oeoordeling
is van de projectleider.
Als u meer informatie wilt of een aanmeldingsformulier, neem dan kontakt op
met:
Klussendienst Vliegende Equipe
Oosterburen 1
9991 NB Middelstum
Tel. 0595-551688
Fox. 0595-551984
E-moil:
vliegende-equipe@castel.nl

LINDENLAAN

(botste woord)

In de Tilproat van najaar '99 stond een
ingezonden "brief" van Eddy de Boer,
secretaris van de
"Vereniging Algemene Begraafplaats
Woltersnor^. Die handelde in belangrijke mate over het geschil dat er ligt tussen de Vereniging en ons over de linden oon de laan naar de begraafplaats. De redactie wilde, terecht, geen
discussie over deze zaak in de krant,
moor bood ons ruimte ter
beschikking voor een reactie.

Hoewel die "brief" bol stoot van
onwaarheden en onzin wilden wij op
dot moment niet in het openbaar reageren; de "zaak" was immers "onder de
rechter". Ik heb de Vereniging, in de
Dersoon van Eddy de Boer, een uitgeDreide reactie geschreven waarop ik,
zoals gebruikelijk bij deze vereniging,
niets meer heb gehoord.
Een zekere dame, in het verleden zeer,
maar ook nu nog bij het dorp betrokken, vertelt rond:
"ze wilden de bomen weg hebben en
ze hebben de (recht)zaak verloren". Dit
zal hoor zo zijn verteld en omdat zo'n
verhaal al gouw de ronde doet en
omdat dit anderhalve onwaarheid is wil
ik dit even rechtzetten.
Eerst de hele leugen: wij willen die
bomen voor geen geld missen. Het is
een prachtige loon.
Het is zelfs jammer dot alleen wij hier
dagelijks van kunnen genieten: wij zijn
bijna de enigen die er het volle zicht op
hebben.
Alleen: in de 25 joor dat wij hier
wonen zijn ze wel erg hoog geworden
en ontnemen ons, door die hoogte, veel
(zon)licht. Vanaf midden juli totdat de
bladeren vallen (begin oktober) liggen
huis en tuin in de scnoduw met olie
gevolgen van dien: huis en tuin blijven
dl en vochtig, we moeten 's zomers
soms 's avonds de kachels aandoen.
Moor ook als de bladeren zijn gevallen
ontnemen de dichte kronen ons een
deel van het licht.
Zo'n 15 jaar geleden heb ik de
Vereniging voor het eerst gevraagd of
ze door iets oon zouden willen cioen;
immers: bomen groeien met zo'n 20
centimeter per j^oor. Als reactie daarop
zoogde men takken oon de onderkant
weg- zelf ol constaterend dot dot niet
zou helpen : "de zon schijnt er niet
onder door". Daarna heb ik mij een
aantal keren schriftelijk tot de
Vereniging gewend- ol die jaren zonder
enige reactie terug te krijgen. Ik heb de
Gemeente Ten Boer

gevroogd of die iets konden doen,
maar cfie verwezen me noor een civiele
procedure. Ik heb de Vereniging ruim
van tevoren meegedeeld het dan moor
oon de rechter te zullen voorleggen;
men wilde pos overleg toen de dagvaarding de deur uit was. Tijdens dat
overleg wilde men niet verder goon don
"opkronen", het nog verder weghalen
van takken oon de onderzijde.
Op 31 augustus diende een kort geding
waarin de president de beide partijen
maande in overleg deze zook op te lossen. Toen die oplossing uitbleef, ook
daarover kunnen wij hele verhalen
doen, wees de rechter vonnis: de door
ons gevraagde voorziening werd
geweigerd.
Redenen: het voor een kort geding
"spoedeisend karakter" ontbreekt en er
zou met de bomen iets gebeuren waarvan hij de gevolgen niet kan overzien.
Hij acht een eventuele bodemprocedure
noodzakelijk met nader onderzoek en
bewijsvoering; dit ligt nu zo goed als
gereed.
Dus verloren? Dat is de halve waarheid.
Er is geen uitspraak gedaan over de
vraag of wij deze
vorm van overlast moeten accepteren.
De gevolgen van een eventuele ingreep
zijn nu wel duidelijk: een deskunciïge,
met instemming van beide partijen noor
zijn mening gevraagd, gaf onder andere als oordeel dot het knotten van
de linden noodzakelijk is om het voortbestaan van de loon zeker te stellen.
Door het jarenlang opsnoeien hebben
de bomen een porop u-vorm gekregen,
ze zijn topzwaar. Het is helemaal niet
ondenkbaar dot er bomen tussenuit zullen vallen en dat zou het aanzicht ten
zeerste schoden.
Daarbij verdragen linden het knotten
heel goed en wordt dit toegepast op
veel plaatsen waar ze anders teveel
overlast zouden veroorzaken. En dot
knotten werkt noor twee kanten: het is
noodzakelijk voor het voortbestaan van
de laan en het lost ons probleem op!

Behalve financiale argumenten- maar
procederen is ook duur!- heerst de
mening: v/e willen het houden zoals het
altijd geweest is. Een drogreden: toen
wij hier kwamen wonen waren de
bomen half zo hoog (ik heb er foto's
van!) en gaven geen lichtproblemen.
Tien joor geleden zogen ze er weer
anders uit. Wat is don dot "altijd zo
geweest?".
Eddy de Boer begrijpt niet "dot
Coolsma zich import voelt". Dot heb ik
don ook nergens beweerd, de rechter
vroeg mij dat nadat hij kennis had
genomen van de rechtstreeks vijandige
stellingname van de Vereniging. Men
durfde zelfs het woord "burgeroorlog"
in de mond te nemen! Mijn vraag was,
en is nog steeds: woorom kon deze
zaak niet in normaal overleg worden
geregeld? Wat speelt er don wCl?
Het is toch weer een heel verhool. Het is
nog long niet olies, wie meer wil weten
komt maar even longs, ik heb een heel
dossier, compleet met foto's.
Ik heb niet de illusie dot ik met dit antwoord het bestuur van de Vereniging
op betere gedachten breng: een heel
dossier toont oon dot elke poging daartoe verspilde energie is geweest. Veel
dorpsgenoten gaven als reactie : "dot
dot in een dorp toch zo moet, maar jo,
met sommige mensen valt niet te praten." Wij wachten wat ontwikkelingetjes
of en als het bestuur van de Vereniging
don toch een bodemprocedure wil don
kon ze die krijgen. Te gek voor woorden dot het in een dorp, ons dorp, zo
moet!
Agooth & Fop Coolsma
Naschrift redactie:
Wat ons betreft is de discussie over het
Lindenlaontje in de Tilproat bij deze
gesloten.

LEUKE SPREUKEN
De mens wordt steeds mondiger, niet
intelligenter.
Ik hou wel van God, maar niet van het
grondpersoneel.
Een boom is nog geen bos.
Denk niet "wat zal hij bedoelen", maar
luister goed naar wat hij zegt.
Denk niet steeds oon wat je niet kunt,
maar doe wat je wel kunt.
Iemands denkbeelden over een probleem zeggen vaak meer over die persoon zelf, don over het probleem.
De vis begint bij de kop te stinken.

TUINTIPS
Klusjes in de maand juni:
- Planten in bakken, potten of hongingboskets moet u vook woter geven en
bijmesten.
- Tweejarige planten, zoals viooltjes,
madeliefjes en vergeet-me-nietjes, kunt
u deze moond zaaien.
- Bladverliezende hogen kunt u deze
maand snoeien.
- Wie snel een mooi gazon wil, kon nu
nog graszoden leggen. U moet wel zorgen voor een goede en egale ondergrond.
- Geef hooggroeiende voste planten
een steuntje.
- Knip uitgebloeide rozen boven het
eerste vijfblad of. Uit het oog, dot
boven dot blad zit, ontwikkeld zich een
nieuwe, stevige scheut.
- Uit de rodondendronskunt u de uitgebloeide bloemen er beter uitbreken. Dit
moet voorzichtig gebeuren. Hou de
midden- en wijsvinger achter de bloei-

wijze en druk hem met de duim richting
vingers. Hij zal hierdoor rijker bloeien.
Klusjes in de moond juli:
- Sproei in perioden van droogte bij
voorkeur 's avonds of 's nachts.
- Knip uitgebloeide borderplonten, die
een tweede bloei kunnen geven, nu af.
- Zijtakken van Blauwe Regen tot op 4a
5 ogen terugsnoeien.
- Zaaddozen van te sterk uitzaaiende
planten op tijd verwijderen.
- Uitgebloeiae pioenrozen bijmesten
met koemest.
- Vaste planten die net zijn uitgebloeid
zonodig scheuren (14 dogen no de
bloei). Gewassen die u regelmatig moet
scheurenzijn o.a. Monordo, Ezelsoor,
Phiox en Ridderspoor. U moet ze rooien, delen en de buitenste delen
opnieuw planten. Het delen kunt u het
beste doen door scheuren. Bij oude
planten of soorten met zeer taaie wortels kunt u met de spade verkleinen.
Soorten als Anemone Japonico, pioenen en geitenboord blijven jarenlang
vost staan.
Klusjes in de moand augustus:
- nojoarsbloeiende bollen planten.
- Uitgebloeide dahliabloemen wegknippen
- Prunusachtige bomen no de bloei
snoeien.
- Deze moond kunt u ook coniferen
knippen.
Om het uiteibde van de regenpijp kunt
u een panty (of kous) met een elastiekje
vastbinden, om schoon water in de
regenton te krijgen. Al het vuil uit de
dolcgoot blijft in de nylonkous achter.
Veel tuinierplezier.

Nieuwe K a r ?
Sinds de Zomervakantie zijn de oude
eugdleden en nieuwe leden van de kor
Dezig met een nieuwe kar. Er komt misschien een nieuwe!!!. Er zijn enquêtes
verstuurd in voorjaar'99, waarin stond
of je je mening wou uiten over jeugdvoorzieningen in de gemeente Ten Boer
en met name in V/oltersum. Dit was
zeer negatief gezien de voorzieningen
voor de jeugd in Woltersum.
Tenslotte zitten we nu nog in een oude
verrotte SRV wogen. In September hebben we de eerste vergadering gehad.
Doorno volgden er nog een oontol
wooronder een een met de wethouder
(toen nog Peter Boon). In deze vergadering werd toegezegd dat de gemeente
gefcl beschikbaar zou stellen voor een
nieuwe soos in Woltersum.
Inmiddels zijn wij bijna een joor verder
en we zijn er nog niet. De jeugd is ol
wel heel druk geweest met meedenken
voor het opzetten van een soos in
Woltersum. Inmiddels zijn we bijna een
joor verder en we zijn er nog niet. De
jeugd is ol wel heel druk geweest met
meedenken voor het opzetten van een
soos. Toen we eenmaal bezig waren
stuitten we op allerlei praktische problemen.
Hoe komen we oon geld? Hoe worden
de zoorzieningen aangesloten
(woter,riool en elektriscniteit)? Hoe komt
de nieuwe kor op zijn plek?
Over het sportveld of over de sloot via
de andere kont en met behulp van een
kraan? Met behulp van Sanne van het
RJJW (Regionaal Jeugd en Jongeren
werk) kwamen we een heel eind.
Er komt ( als het goed is) een unit. Dit is
een soort
bedrijfskeet. Deze is ongeveer 6 bij 3
m. groot. Dorpsbelangen heeft ons
gezegd een keine steun un de rug te
Dieden, dit is van uw kont natuurlijk ook
welkom.
Alles is bruikbaar, loot het ons even
weten!!! We hebben ol een bonk gekre-

qen waar we erg bli mee zijn. We
lopen dat we er sne in kunnen, tot nu
toe is het hele proces goed verlopen. En
zo willen we het groog houden.
Vriendelijke groet, leden van de kor.
Leden van de kor zijn: Joost, Gijs,
Aofke, Stanley, Paul, Fionaen Notosjo.
p.s. Alle donaties zijn welkom.

MILLENIUMFEEST
6 MEI 2 0 0 0 ,
Dit werd georganiseerd door
Dorpsbelangen want zij hadden hiervoor subsidie gekregen van de gemeente.
Intree was voor de Woltersummers
geheel gratis.
Om 8 uur opende Addie deze
avond,met een korte openingswoord,
de optredende artiesten waren voor
deze avond
Fronsien Kuiper, Alje van Bolhuis en
Siem Pommel.
Tussen het zingen door van de artiesten
deden ze sketsjes en andere leuke dingen.
Ondanks kleine opkomst was het toch
een zeer geslaagde avond en weet ik
wel zeker dot het publiek genoten heeft
en vooral wie er van houdt was het
zeker de moeite woord om te komen
luisteren.
Graag wil ik de gemeente en dorpsbelangen bedanken voor een zeer gezellige avond.
met vriendelijke groet, elina (redactie).

Oud Papier
De prijs van het oud papier trekt weer
oon. We hadden in mei don ook ruim
ƒ 0 0 0 , 0 0 oon oud papiergeld.

Op het moment van schrijven, wordt er
weer papier opgehaald. De prijs is
weer gestegen, we zullen het u de volgende keer weer melden.

Schoolbericht
Dit is alweer de laatste schoolkrant van
dit schooljaar. Een jaar, met twee nieuwe leerkrachten en een record oontol
leeHingen. We eindigen dit schooljaar
met zo'n 44 kinderen. Dat is jaren geleden. Op dit moment kunnen we Sanne
Wassing en Lianne Hoogeveen als
nieuwkomers verwelkomen. We hopen
dot ze een fijne periode bij ons hebben.
Het is juni en dot betekent, dat we midden in een periode van schoolreizen en
sportdagen zitten. De groepen 7 en 8
zijn net drie dogen naar
Schiermonnikoog geweest. Ze hebben
fantastisch weer gehad en kwamen moe
maar erg tevreden terug. We zitten nu
midden in de Pinkstervakantie en de
kinderen hebben dus nog geen verslage voor u kunnen schrijven. We zullen
iet in de volgende krant wel zien.
Op maandag 3 juli gaan de kinderen
van groep 4,5 en 6 noor Slagharen en
10 ju i goon de kinderen van groep 1
t/m 3 noor Leek.
De sportdagen vinden plaats op twee
achtereenvolgende woensdagen. De
kinderen goon don noor Ten Boer om
somen met alle kinderen van de scholen
uit de gemeente Ten Boer een gezamenlijke sportdag te hebben.
In de ootste week is er nog een musical, en wel op donderdag 20 juli. De
kinderen van groep 1 t/m 8 voeren dan
voor u een ofscheidsmusical op. We
nemen don afscheid van groep 8. Deze
musical vindt plaats in het dorpshuis en
u bent von harte welkom.
De laatste schooldag wordt afgesloten
met een borbeque bij de familie Knol
aan de Kol en I weg.
Dan begint op vrijdag 21 juli een welverdiende vakantie.
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B A K K E R

Tevens Postkantoor

Hoofdweg 11 - Woltersum
Telefoon: 050 - 3021350

K. de Boerweg 16
Woltersum
T e l e f o o n 050 - 3021518

DIJKMAN

D I A M O N D TRIO

IERENSECIAALZAAK

Stadsweg 143 - Winneweer - Tel: 050 3022581

W i j bezorgen iedere

:3ans-

en

stemmincrsorkest

dinsdag

gratis bij u thuis
Kleindiervoeders

Veevoeders

Luxe artikelen

Hengelsport

Tuinzaden en pootgoed
Klompen en laarzen

Corr. adres:
L Winkel
Weth.huismln. 19
9902 LN Appmgedam
Tel: 0596 - 629925

Het voordeligste

K u i p e r

Tankstation
S t a d s w e g 75

Ten B o e r

tankstation uit de regio!

tel.:050-3021000

En met de BP

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

Freebees-pas veel extra's
en 3 cent voordeel

v e r h u u r .

per liter.

W I J N E N G A ' S

°°
* Verlichting

E L E K T R O

* Aanleg en onderhoud
B u r g . Triezenbergstraat 35
9791 C B Ten B o e r
Tel:
050 - 3022906
Fax:
050 - 3024479
Mobiel:
06 - 21658584

van electr. instalaties
^
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Supermarict en Drogisterij
Ten Boer

Tel: 050 - 3021497
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K R A B B E N D A M

TIMMERWERKPLAATS

^^^BÊ^^^^

KoUerijweg 7A
9795 PL Woltersum
Telefoon 050 - 3022899
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/rwa/zfe/f
voorop

Naast

onze

dagverse

bieden

rauwkost

uitgebreid
van onze

en

salades.

v o o r

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

H. Westerstraat

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

8c

staat.
producten,

wij u een
assortiment

W E R K P L A A T S

service

Telefoon

26 - Ten Boer

(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 sfeer v a n e e n e c h t d o r p s c a f é ,
dan naar:

C A F E

-

BAR

QUATRE BRAS
Rijksweg

81

Ten

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.

Boer

RIJLES? ALLEEN BIJ DE VAKMAN
Auïorijschool
K J .

Vriesema

Wigboldstraat 20

Ten Boer
tel: 0 5 0 - 3021905

DINSDAGAVOND

- TEN BOER - THEORIEAVOND

THEORIE EN EXAMENTRAINING

PER KOMPUTER

R . A . S I E G E R S
Rund- en Varkenslagerij
A n n e x fijne v l e e s w a r e n

U i t eigen w o r s t m a k e r i j :

- Kookworst
- Leverworst
- Gezoete bloedworst
- Groninger metworst
- Rolpens in 't zuur

'

Wigboldstraat 17
Ten Boer
Tel. 050 - 3021272

SLAPEN
Veel ouders hebben vragen over het onderwerp 'slapen'. Bijvoorbeeld: hoe laat moet mijn kind naar bed? Of: mijn
kind valt zo moeilijk in slaap, wat kan ik daaraan doen?
In dit schoolkrantartikel leest u informatie over slapen en slaapproblemen.

Hoeveel slaap heeft een kind nodig?

Het is belangrijk dat kinderen voldoende nachtrust krijgen. Hoeveel dit precies moet zijn. is lastig aan te geven. Want
de slaapbehoefte verschilt van kind tot kind. Het ene kind moet daarom eerder naar bed dan het andere kind.
Toch kunnen we zeggen dat de meeste kinderen in de basisschoolleeftijd tussen de 10 en 12 uur slaap nodig hebben.
Kinderen die voldoende nachtrust krijgen, worden 's ochtends op tijd wakker. Ze zijn dan fit en uitgerust. Ze kunnen
daardoor overdag goed hun aandacht houden bij wat ze aan het doen zijn.
U kunt aan het gedrag van uw kind zien of het genoeg slaap krijgt. Sommige kinderen die te weinig slaap krijgen,
zijn moe of sloom. Anderen zijn juist over-actiet vervelend of prikkelbaar.

Wat is belangrijk?

De onderstaande tips zijn belangrijk voor alle kinderen.
;
1. Bepaal een vaste bedtijd en houdt u daaraan.
2. Vertel ruim van tevoren dat het bedtijd wordt. Uw kind kan zich hier dan op voorbereiden.
3. Maak van het naar bed gaan iets plezierigs. Lees bijvoorbeeld samen een verhaaltje of zing nog even een
liedje. Heb daarbij alle aandacht voor uw kind.
4. Houdt een vaste volgorde aan bij het naar bed gaan. Bijvoorbeeld plassen, tanden poetsen, voorlezen. Uw
kind weet dan precies waar het aan toe is.
5. Zorg dat uw kind een duidelijke eigen slaapplek heeft. Dit kan een eigen kamer zijn maar ook een eigen
hoek in de slaapkamer.
6. Stuur uw kind overdag niet voor straf naar bed. Daarmee voorkomt u dat het naar bed moeten als
straftnaatregel wordt gezien.
7. Als u uw kind belooft dat u over een kwartier nog even komt kijken, doe dit dan ook. Ook al verwacht u dat uw
kind al slaapt, ga er toch even naar toe.
Mocht uw kind toch nog moeite hebben met in slaap vallen, dan kimt u het volgende proberen.

Moeilijk in slaap vallen?

Misschien heeft uw kind minder slaap nodig. Is het overdag
voldoende fit en niet vervelend? Breng het dan eens iets later naar
bed.
Rust en ontspanning zijn belangrijk om goed in te kunnen slapen.
Houdt uw kind daarom een uur voor bedtijd rustig. Dus geen wilde
spelletjes, spannende tv-programma's of griezelverhalen.
Een warme douche en een warme beker melk kunnen helpen. Ze
geven ontspanning.
Zorg voor een finsse slaapkamer met een leuk bed. U kimt het bed
gezellig maken met bijvoorbeeld knuffelbeesten.
Praat nog een poosje voor het slapen gaan met uw kind. Zo kunnen
problemen, vragen of spanningen van overdag nog even besproken
worden.
Lees een poosje voor. Of laat uw kind zelf nog een kwartiertje
lezen. Lezen ontspant, kinderen vallen er gemakkelijker door in
slaap.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Of zit u ergens mee? Neem dan contact op met
de sociaal verpleegkundige van de GGD. De sociaal verpleegkundige
heeft iedere woensdag van 9.00 - 11.00 uur een telefonisch
spreekuur. Het telefoonnummer is: (050) 367 40 00.

We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u
Rabobank

persbericht

Vanaf 28 mei a.s. gaat NoordNed op de drie regionale
spoorlijnen in Groningen rijden

NoordNed

De treinen op de spoorlijnen van Groningen naar Roodeschool, Delfzijl en Niemveschans
zullen vanaf 28 mei a.s. voor een periode van vijfjaar door NoordNed gereden worden. Dat
er het een en ander gaat veranderen ten opzichte van de afgelopen jaren is een feit.
Strippenkaart ook geldig naar Nieuweschans"
- .
Naast de trajecten naar Roodeschool en Delfzijl wordt de strippenkaart vanaf 28 mei a.s. ook
geldig naar Nieuweschans. Hiervoor is ook deze spoorlijn ingedeeld volgens de landelijke
zonering. Voor de bestemmingen langs deze drie Grroninger lijnen staat het aantal strippen
aangegevCTi op een bord bij de stempelautomaat op het perron. De treinreis, bijvoorbeeld van
Groningen naar Nieuweschans bedraagt 15 strippen. Een STER abonnement voor de bus, mits
de zones overeenkomen, is ook in de trein geldig. Een strippenkaart is verkrijgbaar bij veel
verkooppunten, zoals VVV kantoren, postkantoren, sigarenwinkels, supermarkten etc. en zit
ook m de kaartautomaat. Op alle perrons staat een kaartautomaat. Via deze kaartautomaat kan
iedere reiziger een treinkaartje kopen voor een bestemming in Groningen, maar ook voor
buiten de provincie. Ook de dagkaart voor de fiets is verkrijgbaar uit de kaartautomaat. Voor
de fiets is ook de roze strippenkaart geldig op de lijnen naar Roodeschool, Delfzijl en
Nieuweschans.
Telefonische Bestelservice
Doordat de strippenkaart geldig is op de drie regionale spoorlijnen in Groningen, de
kaartautomaat op alle stations aanwezig is en NoordNed de Telefonische Bestelservice bij
haar klanten introduceert, zijn de NS verkooppunten niet meer nodig. Daarom sluit NS deze
loketten en agentschappen in Groningen per 28 mei a.s. (behalve op Groningen CS).
Overigens blijven de NS Treinabormementen, zoals de Jaartrajectkaart, de NS- en OVjaarkaart en de Voordeel-urenkaart geldig op de Groninger spoorlijnen. Alle treinkaartsoorten,
zoals abonnementen, strippenkaarten, enkele reizen en retours voor het NoordNed gebied zijn
vanaf 28 mei a.s. te bestellen bij de Telefonische Bestelservice (0900-6667363, 22 ct/pm). Bij
bestellingen geldt een toeslag van 5%, met een minimum van f 5,- per bestelling. In de treinen
is de folder over deze nieuwe service van NoordNed te verkrijgen.
Eerste klas
Uniek voor Groningen is de terugkomst van eerste klas in de trein. Tegen het eerste klas tarief
kunnen reizigers rustig en comfortabel reizen. In de treinstellen wordt een gedeelte ingericht
als eerste klas. Hiervoor zijn de aanpassingen in volle gang. Daarom zal tot 1 oktober a.s. het
eersteklas tarief niet worden geheven. Reizigers dietoch een eersteklas kaartje hebben
gekocht, kunnen via het invullen van de servicekaart of het sturen van een brief aan de
NoordNed Klantenservice hun geld terugkrijgen.
Betere aansluitingen met de Randstad
Uit onderzoek is gebleken dat veel reizigers willen overstappen op de intercity's van en naar
Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Daarop is de dienstregeling van NoordNed aangepast. De
dienstregeling van Roodeschool en Delfzijl is, op de momenten dat er 1 keer per uur treinen
rijden naar de stad Groningen, een half uur opgeschoven.
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NoordNed
Ongeveer een week voor de start van NoordNed in Groningen worden lijnfolders uitgegeven.
Op deze lijnfolder staat de dienstregeling per spoorlijn aangegeven.
Nieuweschans - Leer
^
Vanaf 28 mei tot 1 december 2000 zullen vanaf Nieuweschans geen treinen rijden naar Leer
in verband met werkzaamheden aan het spoortraject. In deze periode wordt vervangend
busvervoer tussen deze plaatsen ingezet door Deutsche Bahn. De aankomst- en vertrektijden
van de trein sluiten aan op de bus die drie keer per dag rijdt.
Service
De service die NoordNed haar klanten biedt is veelzijdig. Als NoordNed reizigers een
gegarandeerde aansluiting missen door vertragingen bij NoordNed en er komt binnen 30
minuten geen andere bus of trein, dan zet NoordNed vervangend vervoer in. Op Groningen
CS wordt eind mei het Servicepunt geopend. NoordNed TV wordt geplaatst op vijf stations in
de provincie (Groningen CS, Hoogezand, Winschoten, Delfzijl en Winsum) met nieuws en
informatie, stremmingen, acties etc. De NoordNed Klantenservice (0900-6667363, 22 ct/pm)
is iedere werkdag bereikbaar voor vragen over verforen en gevonden voorwerpen,
klantenreacties, etc. Via dit telefoonnummer is ook de Telefonische Bestelservice bereikbaar.
Op de website van NoordNed (www.noordned-ov.nl) staat ook veel informatie. In de treinen
ligt het NoordNed Magazine, een eigentijds blad voor het reizende Noorden met interessante
artikelen over het openbaar vervoer.
Sociale veiligheid
Op wisselende tijden is het Service en Controleteam aanwezig voor het geven van informatie
en het controleren van de kaartjes (bij geen geldig kaartje, wordt een boete van f 60,- bovenop
het trajecttarief gegeven). Het Service en Controleteam werkt altijd in ploegen van minimaal
2 personen. Net als deze NoordNed medewerkers zijn ook de machinisten in het bezit van een
mobiele telefoon voor calamiteiten en voor het regelen van vervangend vervoer bij
vertragingen. In de loop van het jaar zal NoordNed proeven doen met camera's in de treinen
en op de stations. Ook is het plan om stationswachten te introduceren die reizigers helpen bij
het in- en uitstappen, assisteren bij de kaartautomaat etc. NoordNed overiegt hier momenteel
over met de gemeenten en de regiopolitie. Samen met de Provincie Groningen wordt een
juridisch onderzoek gehouden naar de pnvacy aspecten.
Noot voor de redactie:
1) Er is fotomateriaal van NoordNed treinen beschikbaar. Wilt u deze digitaal ontvangen,
dan kunt u dit bij ons aanvragen.
2) Wilt u dit persbericht ook per email ontvangen, neemt u dan gerust contact met ons op.
NIET VOOR PUBLICATIE:
Voor meer informatie:
NoordNed Personenvervoer bv
Erica Krikke, communicatiemanager
Postbus 452
8901 BG Leeuwarden
Tel: 058-2335604
Mobiel: 06-29096252

Bambi en zijn vrienden hebben sporen in de sneeuw
achtergelaten. Kun jij ontdekken bij welke dieren ze horen?

Goudhaartje heeft de
vaat van de Drie Beren
door elkaar gegooid.
Help met uitzoeken door
alles wat van Baby Beer
is blauw te kleuren, alles
wat van Mama Beer is
geel te kleuren en alles
wat van Papa Beer is
rood te kleuren.

BUURTVERENIGING KERKPAD
Het was tijd voor de oprichting van een nieuwe buurtvereniging.
Het Kerkpad heeft de laatste 2 jaar nogal wat veranderingen ondergaan en ook het aantal
gezinnen breidde zich uit. Begin aprü, tijdens een vergadering van de bewoners van het
Kerkpad was iedereen het er dan ook mee eens en was de buurtvereniging "Het Kerkpad" een
feit.
Tijdens deze bijeenkomst werd ook het bestuur gekozen:
Voorzitter:
Secretaresse:
Penningmeester:

Janet Klinkhamer
Mieke Steijvers
Karin Dijk

Kerkpad 17 tel: 3024797
Kerkpad 12 tel: 3024253
Kerkpad 6 tel: 3022452

Alle nieuwe bewoners alsnog welkom, veel woonplezier en gezelligheid aan het Kerkpad.

Mieke Steijvers.

We hebben het zo druk
met poetsen en met schuren
we verven zelf de muren
werken ons een ongeluk
verfje hier een verfje daar
zo dat is klaar
stof afnemen,
ramen zemen vloeren boenen
moeder zoenen
ik zuig de loper
ik poets het koper
m

Het Is mattelllk em kwaafi le wsrdeü.
Maar kwiaü sin op de piite perseeii,
in de Juiste maia
op de ïiilsfó öid.
§111 Se piste fiden
eii §p de {giste liiaiiler,
datisnïeiiiiaklellR
Aristetilii (384 - 322 yeor CMstus)

VERENIGINGEN
In iedere dorpskrant plaatsen we een
lijst met de namen, adressen en telefoonnummers 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,

050-3021491

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post / Woltersum
(VTPTW), 't Kwetternest:
Voorzitter:
Judith Wassing,
050 - 3022807
Secretaris:
Sandra Doornbos,
Penningmeester: Tjakelien van DijkRillema,
050 - 3023021
Bestuurslid psz: Ina Veldhuis
050 - 3023305
Bestuurslid:
Annie de Boer
050 - 3022834
Begrafenisvereniging :
Voorzitter:
H.A. van Dijk,
Secretaris:
D. Kuil,
Penningmeester: J. Dreise,

0 5 0 - 3021491
050 - 3022044
050-3021479

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

050 302 1418
050 302 1913
050 302 3619

050-3021419
050 - 3022083

050
050
050
050
050
050

3021919
3023234
3023021
3022204
3022266
3022807

Buurtvereniging Dobbestraat:
Voorzitter:
H.A. van Dijk,
Secr./Penm.:
H. Blink,

Stichting Dorpshuis "De Bongerd"
Voorzitter:
Jan Hulshof,
050
Secretaris:
Simon Lubberts, 050
Penningmeester: Wigbold Kiel, 050

3022256
3023500
3010686

Buurtvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Sportvereniging Woltersum :
Voorzitter:
Jan Hoekstra
Secretaris:
Martin Brilman
Penninmeester: Jan Tammeling,
Wedstrijdsecr: Henk Schenkel,
Jeugdzaken:
Rieks Laning,
Secretaris gym: Janny Hulshof,
Lid gym:
Tiny Heersema,
Lid gym;
Marrie Boer,
PR.:
Jack Huizinga,

3023210
3022737
3022600
5419419
3022665
3022256
3022895
3023501
3023619

IJsvereniging :
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid:

050
050
050
050
050
050
050
050
050

H A . van Dijk, 050
G van Dijk
050
E. v.d. Laan,
050
W. van Dijken, 050

-

3021491
3023021
3021215
3021796

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

"De Kardinaal"
H.A. van Dijk, 050 - 302149
G.H. Woltjer,
G. Emmelkomp, 0598 - 432928

Toneelvereniging "Gld Egypte"
Voorzitter:
Wigbold Kiel,
050-3010686
Secretaris:
Marjan Roelvink
-Lanink,
050 - 3024082
Penningmeester: Sien Steenhuis, 050 - 3023558

K.de Boerweg, "Aktief" :
Vacant
H. Wassing,
050 - 3022807
L Valk
050 - 3024021

Buurtverband Bouwerschapweg, "Lombok"
Voorzitter:
Gerrie Kersten, 050 - 3023648
Secretaris:
Jetty Venema,
050 - 3023074
Penningmeester: Diane Noordman 050 - 3023875
Buurtvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Bijbelgang :
Hetty Homan
050 - 3021919
Eric Kiewiet
Jantje Graatsma 050 - 3021322

Klaverjasvereniging ""Ruiten Troef""
Voorzitter:
R.F. Stayen
050 - 3022266
Penningmeester: L.Valk
050 - 3024021
Buurtvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Het Kerkpad.
Janet Klinkhamer 050 - 3024797
Mieke Steijvers 050 - 3024253
Karin Dijk
050 - 3022452

