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Vereniging voor
Dorpsbelangen
Woltersum e.o.
Hetty Homan - v / d Molen
Dieta Strijk
Elina van Dijk
Jos Vermeulen
Addie Dost
Oplage:
200 stuks
Hetty Homan - v / d Molen
Bijbelgang 10 Woltersum
tel.: 3021919.

Kopy volgende krant inleveren
voor vrijdag 18 november

Voorwoord
In de afgelopen tijd hebben enkele vrijwilligers het Hoogholtje in de tuinbeits
gezet. Ook hebben deze mannen
g
samen met enkele dorpsgenoten de
molen "Fram" geverfd. Midden in het
dorp ligt de nieuwe eu de boules baan
waarvoor ook vrijwi ligers in touw zijn
geweest. Allen die zich zo voor het
dorp hebben ingezet worden heel hartelijk bedankt. W i j als dorpsgenoten
kunnen trots op hun zijn. Dit geld ook
voor de mensen die het zomerkampje
voor de jeugd hebben georganiseerd.
Ook dit jaar was het weer een groot
succes er waren veel kinderen aanwezig (45). De leiders/leidsters hebben
het druk gehad om alle kinderen een
paar prachtige dagen te bezorgen,
de fakkeloptocht 's avonds door het
dorp en de muziek en zang op 't kampje konk weer erg gezellig.
Vriendelijke groeten,
Hetty Homan v / d Molen.

Verkeersplannen
gemeente
De gemeente heeft in de eerste helft van
dit jaar een verkeersveiligheidsplan
voor alle dorpen in de gemeente
gemaakt. Hierop kon op openbare
avonden gereageerd worden. Ook in
Woltersum is zo'n avond gehouden.
Eind augustus heeft de gemeente een
reactienota over dit onderwerp gepubliceerd. Alle bij de gemeente binnengekomen reacties op hun plannen worden
hierin geplaatst naast het aemeentelijk
standpunt. In dit artikel zal ik proberen
de de concrete plannen van de
gemeente met ons dorp weer te geven.
In het dorp komt een nieuwe snelheidslimiet: 30 km per uur. Daarbuiten zal
dan een maximumsnelheid van 6 0 km
per uur gelden. Maar de gemeente wil
eigenlijk alleen in de "verblijfsgebieden" (dat zijn de dorpen of woonkernen) snelheidsbeperkende maatregelen
treffen. Een fietspad langs de
Bouwerschapweg zal er dan ook niet
komen, want: "de menging van verschillende c a t e g o r i e ë n verkeersdeelnemers draagt bij aan een reductie van
de snelheid".
O p Eemskanaal NZ zijn op dit moment
wel snelheidsremmers g e ï n s t a l l e e r d .
Maar de gemeente geeft aan dat de
daar nu geldende maatregelen niet permanent zijn. Want het kost erg veel
geld om die weg in "verantwoorde
staat te brengen". De uitkomsten van
een provinciaal onderzoek naar de
kwaliteit van het dijklichaam worden
afgewacht, vooraleer de gemeente met
een definitiever standpunt komt. Dus
plannen om die weg af te sluiten zijn
nog niet van de baan.
Maar goed, de gemeente wil wel snelheidsbeperkers in de bebouwde kom.
Woltersum heeft aangegeven niet om
drempels verlegen te zitten. We zijn
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bang dat daar trillingsoverlast van
komt, met de daarbij behorende schade
aan huizen. Volgens de gemeente hoeft
dat zo'n voort niet te lopen (nieuv/ere
technieken, betere uitvoering), maar ze
wil bij de planontwikkeling wel rekening
houden met de opmerking over trillingsoverlast. Toch wil de gemeente "de
ingang van het dorp versterken".
Daarmee wordt bedoeld dat automobilisten er op worden geattendeerd dot ze
een onder gebied binnen rijden.
Volgens de gemeente moeten we don
denken aan 'zwaardere' bebording, en
eventueel versmallingen of verhogingen
van het wegdek (zelf zou ik het liefste
zien dot ze in het hele dorp klinkers
leggen, zodat de hele rij-ervoring voor
de automobilisten in het dorp veran- •
dert).
Van een voetpad langs het Diepje wil
de gemeente niets weten, vanwege het
eerder genoemde argument van de
menging van verschillende groepen verkeersdeelnemers. En hetzelfde geldt
voor het doortrekken van het voetpad
van de Hoofdweg langs het Kerkpad.
Zoals de gemeente het zegt: "Het mengen van verschillende soorten verkeersdeelnemers prevaleert boven de aanleg
van voetpaden". Vv'el wil de gemeente
bekijken wat doen aan het parkeren op
de groenstroken bij de molen. Hoe en
wat is nog nog niet bekend, maar
"hierbij kan worden gedacht aan de
aanleg van parkeerplaatsen of, afhankelijk van de beschikbare ruimte, het
verharden van de bermstroken". En dat
laatste was nu net wat we vroegen,
moor don met grosbetonstenen, graag.
Weinig redenen ziet de gemeente ook
om de situatie bij school te veranderen.
De parkeergelegenheid op het kerkplein
wordt gezien als eindstation voor
ouders die hun kinderen met de auto
noot school brengen. De drie paaltjes
op het achterste gedeelte van het
Kerkpad blijven wat de gemeente
betreft don ook staan, en er wordt niet

over gedacht om een deel van het
Kerkpad als eenrichtingsverkeer in te
richten.
De eerder plannen om de kruising bij
de Witte Brug te verhogen zijn nu van
tafel. De gemeente wil wel kijken of de
omgeving van de brug verfraaid kon
worden, maar wil dot doen in samenhang met de reconstructie van de K. de
Boerweg. Die reconstructie heeft meer
te maken met de onderhoudstoestond
van die weg dan met verkeersveiligheid.
De bebouwde komgrenzen worden binnenkort opnieuw vastgesteld. Voor de
Kollerijweg wordt don voorgesteld de
grens te verleggen richting
Wittewierum. De Bouwerschapweg
hoeft door niet op te rekenen, omdat de
bebouwing daar niet vanuit het dorp
doorloopt. Wel wordt de verlichting van
de Bouwerschapweg, die als wat al te
matig wordt ervaren, nog opnieuw
beoordeeld in het kader van het
Openbaar Verlichtingsplan.
De gemeente geeft aan dot, voordat de
uiteindelijke plannen worden vastgesteld, er overleg zal worden gevoerd
met de betrokkenen of oanwonenden.
Dus dot geldt ook voor de herstructurering van de Dobbestroot en de
Hoofdstraat. En de gemeente vindt dot
er "gestreefd moet worden naar een
dubbelslag: de realisering van snelheidremmende maatregelen, in combinatie
met d o r p s v e r f r o a i ï n g " . En als dot het
uitgangspunt is, kunnen we ons door
wel in vinden. Alleen kost overleg wat
meer tijd. Dus verwacht niet dot alles
meteen morgen al beter is.
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1 g l d . per stuk
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* Heel ueel uerschlllende modellen
tassen tegen stuntprijzen

OP D E MARKT IS UW G U L D E N E E N D A A L D E R WAARD

Nieuws v a n de
Groencommissie
Bomen leed
Allereerst een triest bericht uit de groencommissie: onze komplete lagere
schooljeugd (echt waar) heen een aantal essen tussen de school en de kerk
zeer zwaar beschadigd door er de bast
af te trekken. Het is voor een paar
bomen de vraag of ze dit overleven.
Een "geluk" bij dit ongeluk is, dat het
om tamelijk jonge boompj^es gaat. Door
kun je eventueel nog herplant voor plegen, zonder dot dot erg opvalt. Maar
we moeten er niet aan denken dat een
of twee van de oudere essen aan dergelijk gedrag ten prooi zouden vallen.
Het onderwijzend personeel heeft de
kinderen op hun vandalisme aangesproken. Toen bleek ook dat alle kinderen aan deze domme actie meegedaan
hadden. Ondertussen is de gemeente
komen kijken naar de bomen en stelde
vast dat er niets meer aan gedaan kan
worden. Wel houden ze de situatie
rond school nu beter in de peiling.
Daipke
Het Daipke ziet er momenteel weer
prima uit. Lof voor de gemeente, die tot
twee maal toe opdracht gaf om kroos te
ruimen. Dat kroos (met name het varenk roos had zich in de zomer meer dan
overmatig vermeerderd. Toch zullen we
voor de toekomst een oplossing moeten
vinden voor dit probleem. Want de
kans dat het Daipke volgend jaar weer
vol kroos ligt, is erg groot. Wie de
oplossing weet, mag net zeggen.
Jeu de Boules
We zijn van plan om, samen met de
Jeu de Boulesclub, Smidshoek verder in
te vullen. Onze gedachten gaan uit

naar het planten van struiken, eventueel
een haag, misschien nog een bankje,
maar zeker een prullenbak. Een en
ander in goed overleg met de oanwonenden.
Lokale Agenda 21
O m de discussie tussen de mensen over
hun directe woonomgeving te stimuleren, is het gesubsidieerde project
"Lokale Agenda 2 1 " gestart. De
Groencommissie kreeg in dit kader een
uitnodiging om aan een aantal workshops mee te doen op het Stotenschip
van de provincie, de Volharding. De
afgelopen bijeenkomst ging over manieren om zinvolle informatie te krijgen
van mensen van bijvoorbeeld clubs en
verenigingen. Er werden tips aan de
hand gedaan om de respons op
e n q u ê t e s te verhogen en het verwerken
van informatie in bruikbare en begrijpelijke rapporten.
Hesel
O p woensdagmiddag 15 november
gaan we met de schoolkinderen per bus
naar Hesel in Duitsland. Hesel is de
partnergemeente van Ten Boer. W e
gaan er heen om op verschillende plekken bloembollen te planten, zoals we
dat ook in Woltersum gedaan hebben.
Alleen proberen we nu in elk dorp van
de gemeente Hesel wilde hyacintnen,
narcissen en crocussen te poten. Dus
hou de middag van 15 november vrij
voor uw kinderen.
De Groencommissie
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Onderhoudsbedrijf

Roelvink

U kunt bij mij tereclit voor:
Scliilderwerk. Beglazingswerk Wandafwerking.
Verf en Behang.
Renovatiewerkzaamheden.
t
Kozijnen. Deuren. Dakramen. Enz, enz.
Badkamers. Keukens. Sauna's.
L
Isolatieglas Fl. 65,-pm2 excl b.t.w.
H.R. Glas Fl. 90,- pm2 exd b.t.w.
H.R. ++G/OS met energiepremie.
Vraag vrijblijvend offerte.
Hoofdweg

12 9795 PB Woltersum

L o o n b e d r i i'

tel: 050 3024082

'Van

fax: 050 302II8I

der

mobiel: 06 54962470

Laan

Aanneming cultuurtechnische werken
Verhuur grondverzetmachines
Agrarisch loonv/erk
H a n d e l in z w a r t e g r o n d en c o m p o s t
Eemskanaal z.z. 8, 9625 TK Overschild
® (050) 3 02 12 15 of (06) 52 90 98 89

Vereniging voor
Volksvermaken
Buitengewone ledenvergadering van de
Vereniging voor Volksvermaken op vrijdag 7 juli 2000 in c a f é "De Witte
Brug".
Met inbegrip van het bestuur waren
slechts 9 personen aanwezig, dat is
toch wel zeer weinig en dan ook nog
op een buitengewone ledenvergadering. Waar bli ft de animo voor onze
dorpskermis, die vroeger toch echt wel
groot was. In een schoolfeestjaar draaide de draaimolen hier vroeger wel 3
keer per oor: op pinksteren, het schoolfeest en de Slocntermarkt, op de eerste
woensdag van oktober.
Door de leden werd de heer Valk gekozen in het bestuur en werd van harte
welkom geheten.
Van de kasnazieners was alleen de
heer Staijen aanwezig, mevrouw
Schuurhuis had elders andere verplichtingen. De boeken waren thans nagezien en er waren geen onregelmatigheden geconstateerd! De resultaten waren
wisselend, de winst van het ene jaar ,
werd daarop het volgende jaar een verlies. Geregeld was er toch nog zo'n vier
ó vijfduizend gulden in kas. De nieuwe
kascommissie zal worden gevormd
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door de heer J. Roe rsema en mevrouw
M. Schuurhuis; tot reserve werd
benoemd de heer J. Vermeulen.
Besloten werd om onze kermis in 2001
zo mogelijk te vermelden op de lichtreclame te Gormerwolde.
Besloten werd om de komende jaarvergadering te houden op 10 november;
lopelijk komt er dan meer publiek
opdagen.
Onze oud-dorpsgenoot en kermisexploitant Fokke Groothoff is overleden op
11 augustus te Wagenborgen, waar hij
nu woonde. O p woensdag 16 augustus
vond de crematie plaats. Hij wercr78

aar. De b e d o e l i n g is dot z i j n os wordt
Dijgezet op de begraafplaats te

Woltersum, waar hij een grof had naast
zijn veel te jong ovededen echtgenote.
Bij de crematie waren enige bestuursleden aanwezig, alsmede de heer Jan
Boots van de Icermisbond, de naaste
familie en enige belangstellende dorpsgenoten.
Hij ruste in vrede.
D. H. Oosterhuis
secretaris V V V .

Nieuws v a n de ^
sportvereniging
Woltersum
De jeu de boule baan.
Zoals velen van u al gezien zullen hebben: de boule boon os een feit.
In overleg met de gemeente Ten Boer en
omwonenden is het gelukt de boon op
een mooie centrale plaats te leggen,
met vrijwilligers en het werk van de
gemeente lag de baan er spoedig.
Door de zomerverkontie log het verfijnen van de baan even stil. Nu hebben
we de draad weer opgepakt en zijn

Dezig met:
- verlichting, we hebben subsidie ontvangen van de schuttersstichting en willen dit geld o.a besteden voor de aanschaf van lantaarnpalen en het noodzakelijke werk wat hiervoor gedaan moet
worden.
-Bankjes, het is onze wens om rondom
de boon een viertal banken te plaatsen.
Het sponsor bedrag van de Rabobank
zal besteed worden aan tenminste een
bank, voor de resterende 3 banken
zoeken we nog sponsoren.
Onze bedoeling is om opril 2001 te
starten met de competitie.

Voor al uw
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UTOPIA

V E R K O O P VAN
M E U B E L S - KLEDING - B O E K E N

Voor Verf Vink

H.H. ARTIKELEN - etc.
Burg Triezenbergstraat 31

Gaykingastraat 43 - Ten Boer - Tel. 050- 3021623

Tel.050 - 3023489

Goed en regelmatig onderhoud
voorkomt dit!
3 Siem Bijman heeft moderne
M apparatuur en goed opgeleide
y monteurs in tiuis om élle
n merken auto's in topconditie
y te houden en te brengen.

Op al ome reparaties' 3 mnd. BOVAG ffMrentle
Slem

i Bijman
allround

Autobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer050 - 3021494

Kollerijweg 56
9795 P N Woltersum
Tel.: 050 - 3022941
Mobiel: 06-51510276

U krijgt in de loop van het jaar een
stencil in de bus v/oorin u zich als lid
kunt opgeven en waarin nadere informatie wordt verstrekt.
ledereen die zich geroepen voelt om
ons te helpen met graafwerkzaamheden
en andere klussen die gedaan moeten
worden is van harte welkom. Data worden nog bekend gemaakt door ons.
S.V. Woltersum

Musical 20 Juli 2 0 0 0
Het is vrijdagmiddag 21 uii even terugblikken op gisteravond al es ligt nu nog
vers in het geheugen dus direct maar
even in de pen.
Wat gaat er allemaal aan vooraf ten
eerste een vergadering.
Hoe wat en waar gaan we het doen?
Wel in het dorpshuis of niet met dorpsbewonders of alleen voor de ouders. Er
word besloten dat we het als van ouds
in het dorpshuis doen. De voorbereiding voor de musical: Zelf de rollen en
waar het stuk over goot loten we aan
de leiding over. Dit gaat allemaal in het
geheim er wordt flink geoefend op
school uiteraard later op het podium.
Zo te horen gaat het de kinderen goec
moor de zin de pret zit er goed in. Dan
komt het al dichter bij en moet er
geklust worden, de kleding en de mutsjes wordt zoveel mogeli k door de
ouders gemaakt,om de kosten zovee
mogelijk laag te houden en het is nog
gezellig ook. Zo zitten we dan ook een
van die avonden bij elkaar, en dan
word er ineens over de verlichting en
de muziek gesproken. O dat is ook zo
nooit aan gedacht ( druk druk) Hier en
door wordt rond gevraagd en zo word
dat ook allemaal weer geregeld. Don is
de generale repetitie, hier zitten al wat
moeders bij er worden nog wat laatste

tips gegeven en de laatste puntjes worden op de i gezet, o o als dot maar
goed komt. Gelukkig hebben we een
meester en die blijft moor roepen:
natuuHijk lieverd of ja hoor schat het
komt goed, oke dan meester.
De avond zelf een uur voor dot het echt
zo ver is wordt er gesminkt en de kinderen worden ollemook aan gekleed.
De bibbers komen er nu don ook aan,
hier is wat weg en een onder mist een
speen en je vraagt je af of de zool we
vol komt( wie zijn er nu nerveus de kinderen of de moeders). Een kwartier
voor tijd nog gouw even een kijkje de
zoal in doen. O o denk ik de zoal is vol
dat gaat wel goed. En inderdaad ook
de dorpsbewoners. Geweldig.
Dan is het half acht en het begint, alles
loopt voorspoed ia, zowel achter de
schermen als op het toneel oke het
geluid de versterking dus had wat beter
gekund, moor goed het is niet anders,
de volgende keer beter, zou dot beter
kunnen, we doen ons best. Dan de
pause de lootjes worden verkocht don
naar de pauze nog een klein stukje dit
gaat net als voor de pauze geweldig.
Het slot lied komt eraan en de kinderen
krijgen hierna allemaal een roos en de
eioing een bosje bloemen er wordt
afscheid genomen van groep 8 en dan
is alles voorbij. De prijsuitreiking liep
goed, iedereen die een prijs e heeft
aangeboden wordt nogmoo s bedankt.
Jeet e wat moest er allemaal veel geregeld worden moor als ik zo terug kijk
aan is het de moeite waard geweest.
Ik heb het geld zitten te tellen, we hebben voor F 6 3 7 , " gulden verkocht, met
dit geld kunnen we mooi de kosten
drukken want het kost nog al wat. Dus
kinderen, dorpsbewoners ouders en leiding we kunnen op een geslaagde
avond terug kijken, wat mij betreft voor
herhaling vatbaar.
Bedankt in een woord geweldig.
Afz: De penningmeester en de rest van
de O.R leden.
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Tevens Postkantoor
Hoofdweg 11 - Woltersum
Telefoon: 050 - 3021350

DIJKMAN

IERENSECIAALZAAK

Stadsweg 143 - Winneweer - Tel: 050 3022581

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

Hengelsport

Tuinzaden en pootgoed
Klompen en laarzen

Corr. adres:
I. Winkel
Weth.hmsmln. 19
9902 LN Appmgedam
Tel: 0596 - 629925

Oppas gezocht
W i j , Saskia en Henk zoeken een oppas
aan huis. Ben jij 15 jaar of ouder en
wil je af en toe een avond op Joron (4
jaar) passen tegen een vergoeding bel
don even met Saskia van Kol, telefoonnummer: 3 0 2 4 2 0 4 , of kom even langs,
Dobbestroot 3 1 .

Intervieuw
Deze keer bleef ik wel heel dicht bij
huis. O p bijbelgang 5 zijn nieuwe
bewoners komen wonen.
Door de gesprekken tijdens bezoekjes
over en weer leek het me interresant in
onze krant, deze mensen iets te loten
vertellen over hun reis uit Iran naar
Woltersum. Door Homid en Nosrin
vriendelijke en hartelijke mensen zijn
stemden ze toe in dit intervieuw.
Naam:
Homid, Nosrin en Ateno Mohboubijon.
Geboren v/onner en v/oor:
Hamid 1 8-1 2 - ' ó 6 Teheran.
Nosrin 2 1 - 4 - ' 6 4 Esfohon.
Ateno 2 1 - 8 - ' 9 5 Leidsendom.
Beroep:
Hamid; In Iran eigen sportzaak.
In het A.Z.C was ik bij de technische
dienst.
Nosrin; In Iran gaf ik computerles.
In Nederland heb ik cursussen gevolgd
en gaf ik fitnesles aan kinderen en fiuisvrouwen. ook ben ik toen de mede
oprichter geweest van een c r è c h e .
W i j gaan nog steeds naar Appingedom
voor de cursus Nederlands voor anderstaligen.
Wanneer lovamen jullie naar
Nederland:
O p 31 augustus 1994.

Hoe ging dat na aankomst in ons
land:
Eerst kwamen we in Oosterwijk, dot is
een onderzoekcentrum na 1 maand en
met medewerking van een advocaat
kwamen we in Zondvoort in een hotel
gehuurd door de C.O.A. tijdens de wintertijd ( ó m a o n d ) 1 kamer.
Hier ging ik in de keuken werken en
ging nelpen verven, behangen, later
moesten we dit weer verlaten omdat de
zomergasten weer in het hotel kwamen.
Daarna kwamen we in een hotel tussen
Wassenaar en Katwijk, hier hadden we
1 kamer en door hebben we twee jaar
gewoond. Ook daar heb ik geholpen
met opknappen en het is nu een onderzoekcentrum geworden.
Toen kwamen we naar Winschoten in
het A.Z.C. Hier woonden we overdag
met 50 personen in een grote zool, w.c
en keuken moest je met elkaar delen.
W i j beschikten over 1 slaapkamer.
Eexterveense kanaal volgde, waar we
met 2 families in een vakantiehuisje
woonden.Toen Homid geopereerd
moest worden aan hernia en plot moest
iggen op bed hebben we nog een
poosj^e alleen gewoond.
In Bolsward kregen we een centrumopvang woning dat was een kleine flat
met 1 slaapkamer. In februari 2 0 0 0
kreeg ik een verblijfsvergunning, en
werden wij geneutraliseerd tot
Nederlanders.
Waarom en wanneer kwamen jullie
naar Woltersum:
W i j wilden graag in een klein dorpje
wonen dicht bij een grote stad,zoaat we
kunnen leren en werken. Bij het vinden
van een woning werden we begeleid
door C.O.A. Bovendien wilden we
graag in de provincie Groningen,
omdat we hier in de buurt meerdere
vrienden hebben wonen.
Wat zijn de pluspunten van ons dorp:
W i j voelen ons hier veilig en het is rustig- -

Tankstation
Stadsweg 75

Kuiper

Ten Boer

Het voordeligste
tankstation uit de regio!

tel.: 050 - 3021000

Tankstation met bediening.
Geopend van 7.00 tot 21.00 uur.
Zondag's gesloten.

En met de

b?

Freebees-pas veel extra's
en 3 cent voordeel

Aanhanger verhuur.

per liter.

WIJNENGA'S
^
ELEKTRO
* Verlichting
Burg. Triezenbergstraat 35
9791 C B T e n Boer
Tel:
050 - 3022906
Fax:
050 - 3024479
Mobiel:
06 - 21658584

^

Aanleg en

onderhoud

van electr.

instalaties

SOrVICO

STORTEBOOM
Supermarkt en Drogisterij
Ten Boer

Tel: 0 5 0 - 3 0 2 1 4 9 7

7^heP(qoedeti (qoedkoopm)ePzJjn!

Minpunten:
Het openbaar vervoer is hier slecht.
Reacties op steekwoorden:
uiterlijk
Niet belangrijk, eerlijkheid en vriendelijkheid zijn belangrijker.
Snoepen of roken
Hannid, ik rook.
Atena die bij ons gesprek aanwezig is
zegt dot ze graag snoept.
Inmiddels heeft ze mi al snel na hoor
komst geadopteerd o s hoor oma.
Eten:
Iroons, een enkele keer Nederlands
lY
Lingo, weekend milionoirs e.d.
Muziek:
W i j houden van allerlei soorten muziek
behalve house.
Ik bedank de familie hartelijk en wens
hen een goed verbli f in Woltersum toe
en veel sterkte met de geboorte van hun
baby die een dezer dagen geboren
wordt. Onder het genot van enkele koppen koffie is het een long gesprek
geworden.

er verschillende spelletjes gedaan. Één
ervan bestond uit een dorpsrondrit
geleid door Misker met een mooi opgemaakt paardenspan met wogen. No de
heerlijke pannenkoeken was er een
country donce demonstratie door Ineke,
René, Henny, ino en Nantko, gevolgd
door een optreden van Louwrens en
Elino bij het kampvuur, die het een en
onder ten gehore brachten. De fakkeloptocht sloot deze dog of.
No een goede nachtrust en onder een
stralende zon werd door de jongsten
een bezoek afgelegd aan de
'V/egoform" in Lewenborg, terwijl de
groteren een speurtocht in het Ten
Boersterbos volbrachten. Dit alles maakte hongerig en deze honger werd
gestild met de steak van de borbegue.
Moe en voldaan werd het kamp rond
half vier opgebroken.
Alle ondersteunende drijfveren: bedankt
voor de inzet en jullie hulp. En Pot
bedankt voor de gesponsorde pot.
P.S.: Indien u spullen mist of extra heeft
na een kamp als dit, bel don 3 0 2 3 9 2 7 .
Momenteel wordt er bestek en een witte
haspel/verlengsnoer vermist.

Hetty Homan- van de Molen.

Lourens Mengering

Zomerkampje 2000

De leuke kanten v a n
breien en b o r d u r e n .

Vrijdag 1 en zaterdag 2 september was
het bij de molen "From" weer een drukte van belang. Het joorli kse zomerkamp werd weer gehouden. Als thema
was gekozen voor "Het wilde westen",
's Morgens rond de klok van negen
kwamen de cowboys en -girls zich in
groten getale aanmelden. De
geschminkte deelnemers zwabberden
over de conyon middels de aangelegde
kabelbaan, 's Middags trad Amanda
met hoor paard Debby op en werden

Poncho
Maat: one size voor co. 5 o 6 jaar
Materiaal: Scheepjes Cotton 8 rood
(510) 3 bol, perzik (503) 2 bol, roze
(534) 3 bol.
Hooknoald: nr. 3
S t e k e n v e r h ó u d i n g : 30 stuks in patroon
gehaakt (=21 .,2 st) is 10 cm breed.

Café

'DE WITTE BEUG"'
V o o r

e e n

g e z e l l i g a v o n d j e

uit

Hoofdweg 2 - Woltersum - Telefoon 050 -

3023666

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

Gebruikte steken en afkortingen:
1= losse, h.v. = halve voste, v.=vaste.
st= stokje
Werkwijze.
Haak met rood 1 38 lossen.
1 e toer: hook op de lossen 138 stuks.
l e s t . is 3 1.
2e toer: 2 st.,* 1 losse, 1 st. overslaan,
1 st. herhaal vanaf* eindig met 2 st.
3e toer als 2e. Vanaf deze toer * 2 st.,
2 1., herhaal vanaf * 4e en 5e toer met
rood. ó e en 7e toer met perzik. Vanaf
ó e toer midden achter 2x2 st. in de
middelste 2 I. = meerdering 8e en 9e
toer met roze 1 Oe t / m 1 3 e toer met
rood 14e toer met roze. Vanaf hier in
het rond haken en onder het split 2 st.
meerderen in de 2 I.
15e toer met roze
1 ó en 17e toer met perzik
18 en 19e toer met rood
20 t / m 23e toer met roze
24 en 25e toer met rood
26 en 27e toer met perzik
28 en 29e toer met roze
30 t / m 33e toer met rood
34 en 35e toer met roze
36 en 37e toer met perzik
38 en 39e toer met rood
40 en 43e toer met roze
44 en 45e toer met rood
46 en 47e toer met perzik
48 en 49e toer met roze
50 t / m 53 toer met rood
Afkanten
Rozet:
Haak met roze 5 I sluit met een h.v.
I e toer haak in het rondje 12 v sluit
met h.v. 2e toerle st-i- 3 l . * l l . 1 st, herhaal vanaf * , sluit met h.v. = 1 2 gaatjes
3e toer over 2 gootjes verdeeld 1 v.,m
1 st., 1 dubb. 1 st I v (= bloemblaadje)
maak zo 6 blaadjes. Afkanten haak 12
rozetten hook met perzik 12 koordjes
van I. met een lengte van co. 25 cm.
maak hiervan strikjes midden op de
rozetten.

Afwerking:
Naai de rozetten naar eigen inzicht op
de onderste helft van de poncho. Hook
een rand h.v met rood langs de split en
halsrand. Haak of draai met rood een
koord en rijg dit door de I e stokjes
toer. Knip voor de fransjes van elke
kleur draad es van 15 cm. in een franje
gaan voer draden van een kleur. Haal
deze door de onderste gootjes.

Algemene tips
Van een lekke tuinslang maakt u in een
handomdraai een milieuvriendeli k en
e f f i c i ë n t irrigatiesysteem voor in de tuin.
Prik in de oude tuinslang een rij extra
goten, sluit het ene uiteinde dient of en
koppel het andere uiteinde aan de
kroon.
Leg de slang in de tuin en zet de kroon
aan. Uw tuin wordt in dunne straaltjes
bewatert.
Loot uw schoorsteen minstens een keer
per jaar vegen, dot verminderd de kans
op schoorsteen brand.
Triplex en multiplex moet u liggend
opslaan. Staand trekken de platen
krom.
Een krom getrokken ploot kunt u recht
krijgen door de holle kont nat te maken
en de ploot met de bolle kont naar
boven plat op de grond te leggen,
gewichten helpen om de ploot weer in
vorm te drukken.
Opensnijden en vullen met lijm die u
goed om de blaar verspreid, bedek de
ploot een nachtje met een vetvrij
papiertje met een daarop wat gewichten.
Rotan meubelen moeten tenminste een
keer per jaar goed worden nat
gemaakt. Splijten van riet kunt u voorkomen door ae meubelen regelmatig in
de vloeibare was te zetten. Loot uw
rotan meubelen niet altijd buiten stoon.
Door de regen gaan ze rotten, en door

R. TUITMAN

Winkel aan Huis
Uw Versman

voor
Aardappelen,
Groenten
en
Fruit

H lA/esterstraat 16
Ten Boer
Tel 0 5 0 - 3021459

Autoschade
R e p a r a t i e

v a n

a l l e

m e r k e n

Kollerijweg

14 W o l t e r s u m

Tel./Fax

050 -

3021796

de zon goon ze uitdrogen.
Wilt u de meubelen verven loot don de
bestoonde verf of lok loog zitten,
anders wordt het rotan bros.
Overspuiten met een spuitbussen, breng
ter bescherming een dunne lok laag
aan.
Roestvlekken uit uitwasbare kleding kunt
u eenvoudig verwijderen.
Wrijf met een mix van zout en azijn de
vlek goed in, wacht dertig minuten en
was de kleding.
Het elastiek in uw troiningsbroek of
Dyomo kunt u vervangen door een
coord.
Neem een koord dot zestig centimeter
onger is dan de omvang van de taile.
Die extra lengte is nodig om de uiteinden oon elkaar vost te knopen.
Rijg het koord in de toilebond met een
vijflaheidspeld.
Speld daarbij een von de uiteinden
even vost aan de opening van de tailleband.
Grasvlekken in uw kleren kunt u verwijderen door de kleding in de wasmachine te wassen onder toevoeging van een
gewoon afwas
middel.

Te koop aangeboden.
Zoete Groninger kroon appels
Hond appels - Jonathan.
Peren - Conferance
Fom. J. Hulshoff
Hoofdweg 16 Woltersum
TEL: 050 3 0 2 2 2 5 6

Te k o o p g e v r a a g d
Een Babyfoon.
Fom. Mohboubijon.
Bijbelgang 5

De k-waal van onze tijd
We laten iedereen vrij en blij,
kom op, niet mee bemoeien'
Ieder moet op eigen kracht zijn
levensbootje roeien.
We bouwen dus een schutting
en we doen de voordeur dicht
En niemand die van onrecht
of van oorlog wakker ligt
We stoppen onze oren dicht
voor ruzie bij de buren
En onze eigen sores komt
niet buiten onze muren.
We staan op onze privacy,
dat hoort bij deze tijd.
We leiden aan dezelfde kwaal.
Aan onverschilligheid
Bron De Zoutkorrel

'OM

K R A B B E N D A M
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TIMMERWERKPLAATS

W

K o l l e r i j w e g 7A

Telefoon

Naast

050 - 3022899

kwaliteit

voorop

staat.

^ ^ B ^ ^ L

9795 PL Woltersum

onze

dagverse

bieden

assortiment

W E R K P L A A T S

uitgebreid
van onze

en

salades.

v o o r

H O U T B E W E R K I N G
8c

producten,

wij u een
rauwkost

service

^a^r
en

H. Westerstraat

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

Telefoon

26 - Ten Boer

(050) 302 II 43

Zoekt u gezeligheid en de sfeer van een echt d o r p s c a f é ,
dan naar:
C A F E

-

B A R

QUATRE BRAS
Rijksweg

81

Ten

Tel 050 - 3 0 2 1 4 0 2

' Ruime Bar.
*CDJukeBox.
* Prima keuken.
* Weekends geopend tot ? uur.
* Elke 3e zaterdag van
de moand klaverjassen.
* Beleefd aanbevolen R.E. Dost.

B o e r

S C H O O L N I E U W S
Een nieuw schooljaar is weer begonnen. Voor het eerst in joren kunnen we
de groepen weer wat opsplitsten. We
hebben er nomeli k voor de maandagen vrijdagochtend een leerkracht bij
gekregen, zodat ons team nu uit vier
personen bestaat en er de volgende
taakverdeling is:
Joost Eggebeen:
groep 4 t / m 8 ( groep 5 t / m 8 op
maandag- en vrijdagochtend).
Hendrino van de Bunte:
groep 1 t / m 3 ( groep 3 en 4 op
maandag-en vrijdagochtend)
Anneke Kottenberg:
groep 1 en 2 ( op maandag- en vrijdagochtend)
Dieta Strijk:
locotieleider en interne begeleider
Bovendien loopt er op de vrijdag ook
nog een stagiaire mee in de bovenDouw, zijn noom is Peter Doornbos. Dit alles hebben we natuurlijk te
danken oon de groei van ons leerlingenaantal. We zijn dit schooljaar met
41 kinderen begonnen. In de laatste
week voor de vakantie is Sanne
Wassing erbij gekomen en na de
vakantie kwamen Jip Frank, Pien Frank,
Agnes Hoving, Lionne Hoogeveen en
Joram Jansen. In oktober komen Wesley
van der Wal en Mirte Krabbendam er
don weer bij^, zodat we eind oktober
weer op 43 kinderen zitten. Helaas zijn
er ook een aantal kinderen, die onze
school hebben verlaten, te weten Gerdo
Dorneviel en Potrick Lode en don
natuurlijk de vier kinderen uit groep 8,
die naar het voortgezet onderwijs zijn
gegaan. Gelukkig stonden tegenover
zes schoolverlaters ook weer zes nieuwkomers, zodat we vrij constant zijn
gebleven. We zijn inmiddels alweer

vier weken naar school en hebben de
verschillende informatieavonden voor
de verschillende groepen alweer gehad.
Ook is er alweer een schoonmaoKploeg
geweest om alle speel- leermaterialen
schoon te maken. Alweer volop in octie
dus. De afsluiting van het vorig schooljoor, in de vorm van een musical, in het
dorpshuis stoot ons nog vers in het
geheugen. W e hebben ontzettend veel
euke reacties gehad en dot geeft je
toch een veer, want zo 'n musical schrijven en vervolgens inoefenen met alle
kinderen kost ontzettend veel tijd en
energie. Gezien de reacties is net wel
iets om mee door te goon. W e zullen u
op de hoogte houden. Het leek ons
handig, om het oudpopierrooster, die
alweer vast ligt voor het hele schooljaar,
in deze krant te plaatsen omdat niet
iedereen altijd een briefje in de bus
krijgt; 21 oktober, 25 november, 13
januari 2 0 0 1 , 17 februari, 24 maart,
28 opril, 2 juni, 30 juni, O p verzoek
plaatsen we ook nog ons vakantierooster, zodat u als dorpsbewoner ook weet
wanneer de kinderen vrij zijn.
Herfstvakantie:
23 t / m 27 oktober.
Kerstvakantie:
25 dec. t / m 5 januari
Voorjaarsvak:
5 t / m 9 maart.
Vrijdag 13 opril en m a o n d a g l ó opril.
Mei vakanties
30 opril t / i n 4 mei.
24 en 25 mei t / m 8 juni.
De zomervakantie begint op vrijdog 6
juli.
Tot de volgende krant,
Joost, Hendrino, Anneke en Dieta.

Hallo wij zijn naar slagharen geweest met schoolreisje.
Als eerste gingen we in de paarden molen daar hebben we wel een halfuur ingezeten.
Als tweede zaten we in de octopus.
Er waren ook treinen die door heel Slagharen heen gingen.
Ook gingen we in de over de kop achtbaan, dat was erg eng want we gingen omhoog en
een keer waren we al weer beneden.
En we zijn ook in de reuzenrat geweest.
En ook zijn we naar een watershow geweest je zag allemaal
lampen in de grond en dat maakte het water gekleurd.
Ook zijn we in de The Wild West geweest we gingen toen door een indianen dorp heen
We zijn ook in de Wild Water baan geweest.
Veel groetjes Ennie en Riette

Het schoolkamp van groep 7 en 8 naar Schiermormikoog.

1^ dag: We kwamen van de boot en gingen verder op de fiets.
Toen we er waren zagen we onze bagage.
We mochten niet meteen naar binnen.
We mochten wel eerder naar binnen, omdat de eigenaar meesters vader kende.
We namen snel een kijkje op onze kamer.
Toen gingen we naar het strand en gingen spelletjes doen.
Toen gingen Marko en ik in de zee staan en werden nat.
De leiding was wel een beetje boos op ons.
Marko, Lenneke en ik gingen terug naar het hotel om schone kleren aan te doen.
Toen gingen wij naar het natuur museum van Schiermonnikoog om daar een speurtocht te
doen.
Toen we weer in het hotel waren en hadden gegeten, gingen we 's avonds nog verstoppertje
spelen.
We waren nog heel lang wakker.
2^ dag. Toen gingen we weer naar het strand.
Toen gingen we een hele lange dijk maken, maar na drie kvrartier zakte hij in.
Toen gingen we weer naar het hotel.
Zo tegen de avond gingen we barbecuen .
Na de barbecue gingen we volleyballen en verstoppertje spelen.
Die avond sliep ik snel.
3^ dag: We gingen er vroeg uit en moesten onze tassen m pakken.
Dat was zo gedaan.
We stapte op de fiets en gingen naar de Berkenplas.
Het was die dag heet en dus veel kinderen verbrandden ook.
Om een uurtje of dne moesten we weg en gingen naar de boot.
Toen we op de boot zaten verlangde ik naar huis.
Het was hartstikke leuk.
Mickie.

Schoolkamp groep 7 en 8
r.dag. We gingen met de boot (Rottum) naar Schiermonnikoog.
Toen de boot aankwam, gingen we met de fiets naar ons hotel.
We moesten ons bed op maken en de bagage in onze slaapkamer zetten.
Toen gingen we op de fiets naar het strand We hebben op het strand spelletjes gedaan.
Daarna zijn we naar een natuur museum geweest. We hadden ook nog gezwommen
's Avonds hebben we nog verstoppenje gespeeld. We zijn laat op bed gegaan.

2' dag. Vandaag zijn we ook weer naar het strand geweest, we hadden gezwommen in de zee,
het water was wel koud. Ik ben toen erg bruin geworden.
Toen kregen we een cursus van een jongen, die vertelde over Schiermonnikoog.
Toen we weer terug waren bij het hotel mochten we in het dorp kaarten of cadeautjes kopen.
's Avonds gingen we barbecuen. Daarna hadden we nog verstoppertje gespeeld

3* dag. 's Morgens moesten we vroeg uit bed, want we moesten de slaapkamer opruimen.
Ik was nog wel moe maar dat ging wel weer over. Na het ontbijten zijn wc op de fiets naar
een plas gegaan, in het midden was een eilandje, daar ben ik twee keer om heen gezwommen,
's Middags hadden we patat gegeten. Daarna zijn we op de fiets naar de boot gegaan.
Op de boot dacht ik; ik wou nog wel langer blijven
Het was heel erg leuk!
FionaMaas

RIJLES?

ALLEEN

BIJ DE

VAKMAN

Autorijschool
KJ.
Vnesema
Wigboldstraat 2 0

Ten Boer

tel: 0 5 0 - 3 0 2 1 9 0 5

DINSDAGAVOND - TEN BOER - THEORIEAVOND
THEORIE EN EXAMENTRAINING PER KOMPUTER

R.A.SIEGERS
Rund- en Varkenslagerij

A n n e x fijne v l e e s w a r e n

Uit 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

Kinderkrant
O m te ontdekken wie
er in deze tekening
verborgen zit, moet je
hem volgens de
oonwijzingen
inkleuren.
1 0

GROEN

2 0

LICHTBRUIN

3 0

LICHTBLAUW
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De woorden uit de lijst staan
horizontaal, verticaal of diagonaal
in het raster. Als je ze wegstreept,
vormen de overblijvende letters een
woord.
ALG
BEK
DOLFUN
DRIETAND
DUIK
EB

KRAB
KREEFT
KWAL
MOSSEL
NET

GARNAAL
HAAI
INKTVIS

OCEAAN
RIF
ROB

KABEUAUW

ROTS
TUIMELAAR
WALRUS
WIER
ZAND
ZEEBODEM
ZWEMMEN

We zijn net zo
thuis in
de buurt
als u

Rabobank

N. v/h N. Woensdag 4 October 1905
Woltersum 3 Oct.
Zondagavond laat is alhier, ten nadele van H. Woltjer, van Schildwolde, een fiets,
voorzien van een nieuwe lantaren, ontvreemd.
Het rijwiel had hij laten staan aan den publieken weg voor het café Smidt. Een
onderzoek, heden gedaan, leverde nog geen resultaat op.
^-

§

N v/h N. Zaterdag 7 October 1905
Woltersum 6 Oct.
De alhier vermiste fiets is in het Eemskanaal teruggevonden. De lijn van een schipper
bleef bij toeval haken en haalde 't wiel weer boven water.
§
Met de kermis hebben wij 't hier slecht getroffen. Ouden van dagen zeiden: nog nooit
was het weer zóó slecht op den len Woensdag van Oct. Het was één regen, al
regen. Men koesterde nog de hoop, dat na den middag het wel wat beter zou
worden, maar integendeel, 't werd steeds erger en erger. Dientengevolge waren er
weinige kramen gekomen en ook was er vrijwat minder publiek dan men gewoon
was; later op den avond viel 't echter nog mee. Drie logementen waren meestal flink
bezet, eveneens wasdat met den draaimolen het geval.
§

N. v/hN. Donderdag 1 Februari 1906
Woltersum 30 Jan.
Zondag was het 25 jaar geleden dat. onze ijsclub IJsbaan Woltersum werd opgericht.
Op de j.1. gehouden bestuursvergadering werd besloten het 25-jarig bestaan
feestelijk te herdenken op Vrijdag 9 Febr. bij denzelfden kastelein waar de
vereeniging met een 20 tal leden begon. Eenige jaren was ze bloeiende en telde meer
dan 80 leden, thans is dat tot circa 60 gedaald w.o. nog eenige zijn die vanaf de
opnchting lid zijn.

N. v/h N. Dmsdag 20 Februari 1906
Woltersum 18 Febr.
Gisteravond trad alhier ten huize van den logement Dertien voor een talrijk publiek op
de goochelaar prof Metachini, geassisteerd door miss Lilly. Reeds vóór den aanvang
waren alle plaatsen bezet en geen wonder. Verbazend vlug en behendig bracht de
professor alles netjes ten uitvoer. Na elk nummer volgde een daverend applaus.

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post / Woltersum

VERENIGINGEN

(VTPTW), 't Kwettemest:

In iedere dorpskrant plaatsen we een
lijst met de nomen en telefoonnummers
van alle verenigingen die in ons dorp
actief zi n. Veranderingen en nieuwe
bestuurs ijsten ontvangen we graag. Je
kunt lijsten opsturen naar de redactie,
p/o Bijbelgang 10, 9795 PD
Woltersum.

Voorzitter:

Judith Wassing,

050 - 3022807

Secretaris:
Sandra Doornbos,
Penningmeester: Tjakelien van DijkRillema,

050 - 3023021

Bestuurslid psz: Ina Veldhuis

050 - 3023305

Bestuurslid:

050 - 3022834

A n n i e de Boer

Begrafenisvereniging :
Voorzitter:

H.A. v a n Dijk,

050 - 3021491

Secretaris:

D. Kuil,

050 - 3022044

Penningmeester: J. Dreise,

050 - 3021479

Dorpsbelangen :
Voorzitter.

H.A. van Dijk,

Secretaris:

H. Homan -

050-3021491

Begraafplaats Woltershof
Voorzitter

F. Misker

050 302 1418

050 - 3021919

Secretaris

E. de Boer

050 302 1913

Penningmeester. A . Dost

050 - 3023234

Penningmeester J. Huizinga

Leden:

G . van Dijk

050 - 3023021

L. Brik

050 - 3023277

Klaverjasvereniging " Ruiten Troef "

R. Staijen,

050 - 3022266

Voorzitter:

H. Wassing,

050 - 3022807

Penningmeester: L.Valk

v.d. M o l e n ,

•

R.F. Stoyen

Stichting Dorpshuis "De Bongerd"

Buurtvereniging Dobbestroot:

Voorzitter:

Jan Hulshof,

Voorzitter:

H.A. van Dijk,

Secretaris:

Simon Lubberts, 0 5 0 - 3 0 2 3 5 0 0

Secr./Penm.:

H. Blink,

Penningmeester: W i g b o l d Kiel,

050 - 3022256

050 302 3619

050 - 3022266
050 - 3024021

050-3021419
050 - 3022083

050 - 3010686
Buurtvereniging K.de Boerweg, " Aictief "

Sportvereniging Woltersum :

Voorzitter:

Vacant

Secretaris:

H. Wassing,

Voorzitter:

Jan Hoekstra

Secretaris:

Vacant

Penninmeester:

Hennie N i e b o r g 0 5 0

3022823

Wedstrijdsecr.:

Henk Schenkel, 0 5 0

5419419

Jeugdzaken:

Buurtverband Bouv/erschapweg, " Lombok "

Rieks Laning,

050

3022665

Secretaris g y m ; Janny Hulshof, 0 5 0
Lid g y m :
Tiny Heersemo, 0 5 0
Lid g y m :
M a r r i e Boer,
050
PR.:
Jack Huizinga, 0 5 0

Voorzitter:

Gerrie Kersten,

050 - 3023648

3022256

Secretaris:

Jetty Venema,

050 - 3023074

3022895

Penningmeester: Dione N o o r d m a n 0 5 0 - 3 0 2 3 8 7 5

050 - 3023210

Penningmeester: L Valk

H.A. van Dijk,

3023619

050 - 3021491

Penningmeester: G van Dijk

050 - 3023021

Secretaris:

E. v.d. Laan,

050 • 3021215

Lid:

W , van Diiken,

050 - 3021796

Biljartclub :
Voorzitter:

L. Ruben

Penningmeester: H. Schoonveld,

050 - 3024021

3023501

IJsvereniging :
Voorzitter:

050 - 3022807

050 - 3022892

Buurtvereniging Bijbelgong :
VoorziHer:

Hetty Homan

Secretaris:

Ene Kiewiet

050-3021919

Penningmeester: Jant(e Graatsma 0 5 0 - 3 0 2 1 3 2 2

Buurtvereniging Het Kerkpad.
Voorzitter:

Janet Klinkhamer 0 5 0 - 3 0 2 4 7 9 7

Secretaris:

Mieke Steijvers

Penningmeester: Karin Dijk

050 - 3024253
050 - 3022452

050 • 3021350
Buurtvereniging Kollerijweg " op 't end "

Vogelvereniging "De Kardinaal"
Voorzitter:
Secretaris:

H.A. van Dijk,

050-302149

G . H . Woltjer,

Penningmeester: G . Emmelkamp, 0 5 9 8 - 4 3 2 9 2 8
Toneelvereniging "Gld Egypte"
Voorzitter:
Secretaris:

W i g b o l d Kiel,

050-3010686

M a r j a n Roelvink
-Lanink,

Penningmeester: Sien Steenhuis,

050 - 3024082
050 - 3023558

Voorzitter:

Jonet Klinkhamer 0 5 0 - 3 0 2 4 7 9 7

Secretaris:

Mieke Stei|vers

Penningmeester: Karin Dijk

050 - 3024253
050 - 3022452
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