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VOORWOORD
Deze keer zijn we vroeg met de dorpskrant, want we zijn ook vroeg met
vakantie gegaan.
Het schoolfeest was nog maar net achter de rug, of de scholen hadden
vakantie. Op 20 augustus zijn de basisscholen weer begonnen en alles gaat
weer z'n gangetje.
Veel vakantiegangers hebben te kampen gehad met slecht weer. Als je het
journaal bekeek was het vaak erg slecht
weer. Wij hebben hier nog geluk
gehad: geen overstromingen of blikseminslagen.
De verenigingen zijn weer gestart met
hun aktiviteiten. Zo kun je hier bijna
alle avonden wel een groep mensen
zien sporten: maandag is het Jeu de
Boules; op dinsdag en donderdag trainen de voetballers;
Hetty Homan-v/d Molen
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van de Vereniging voor Dorpsbelangen
"V\^oltersum e.o."
De tijd vliegt. Als ik dit stukje schrijf, is
het dorpsfeest alweer lang voorbi. Ook
dit jaar is dit weer zeer goed ges aagd
en waren de weergoden ons gunstig
gezind.
De vakantie is ook alweer voorbij. V/e
hopen dat iedereen genoten heeft van
de vakantie: thuis of ver weg, in binnen- of buitenland. En dat iedereen
weer goed uitgerust terug is gekomen in
de dagelijkse sleur.
Vanuit Dorpsbelangen zijn een aantal
zaken te noemen:
*
Dorpsbelangen nodigt alle verenigingen om toerbeurt uit, om van
geaachten te wisselen. Het is goed
eikaars mening te horen en naar instanties toe op één lijn te zitten. De
Vereniging voor Volksvermaken en de
Sportvereniging zijn ondertussen
geweest.
*
Er is vanuit de gemeente nog geen
bericht over het door ons ingediende
plan wat betreft de bewegwijzering in
ons dorp.
*
Er is de gemeente middels een
brief gevraagd, om uitsluitsel te geven
over het onderzoek naar va ren kroos in
het Diepje, het snoeien van de bomen
langs Eemskanaal N.Z., en het realiseren van een parkeerplaats in de
^
Bijbelgang.
*
De gemeente is van plan een parkeerverbod in te stellen langs de voormalige Koninkrijkszaal van de Jehova's.
Dit om te voorkomen, dat aan de zijde
van de jeu-de-boulesbaan het gras
kapot wordt gereden ten gevolge van
de geparkeerde auto's aldaar. De ver-
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stadsweg 143 - Winneweer -Tel: 050 3022581

W i j bezorgen iedere

K. de Boerweg 16
Woltersum
T e l e f o o n 050 - 3021518
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Dans- en 1: stemmingsorkes

dinsdag

gratis bij u thuis
Kleindiervoeders

Veevoeders

Luxeartikelen

Hengelsport

Tuinzaden en pootgoed
Klompen en laarzen

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

keerscommissie wordt om advies
gevraagd, voordat men tot uitvoering
overgaat.
*
Op 18 juni is er een gesprek
geweest tussen de gemeente en de
bewoners van de K. de Boerweg.
Verreweg de meeste bewoners kiezen
voor de bestaande situatie; dat wil zeggen dat de weg niet opschuift naar het
Diepje. De weg wordt voorzien van
klinkers en dit zal uitgevoerd gaan worden medio april 2002. Dan wordt de
gehele K. de Boerweg aangepakt. De
gemeente zou ook graag een uniforme
aankleding zien in de vorm van gelijke
heggen en beplanting. Verder zou er
ook een uniforme beschoeiing moeten
komen. De grond v ó ó r de huizen blijft
particulier bezit.
De gemeente gaat aan het rekenen,
dan kan het best zijn dat van de bewoners een financiële tegemoetkoming
wordt verwacht. Een volgende bijeenkomst zal hier over gaan. Verder komt
er dan duidelijkheid over de precieze
manier van aanpak wat betreft de
genoemde klinkerbestrating. Te denken
valt aan de graafdiepte; de funderingen
mogen en moeten niet worden aangetast. Na déze bijeenkomst zal er een
avond belegd worden voor alle inwoners.
*
Er is een gesprek geweest tussen
de woningbouwvereniging en de bewoners van de Dobbestraat. In de toekomst wil de woningbouwvereniging de
oude bejaardenwoningen en de oudste
woningen naast de Bongerd gaan slopen.
Tot zover de stand van zaken.
Harry Wassing, secretaris 'Woltersum
e.o."

Dorpsfeest 2001
Even een korte terugblik op zaterdag
23 juni, een geslaagde dag.
Zoals U weet, heeft de school op die
zaterdag een verloting gehouden.
We willen U nog even laten weten hoe
dat gegaan is en wat we met het geld
gaan doen.
Zes jaar geleden, in 1995, liepen er tijdens de optocht nog twee sandwiches (
reclame borden met mensen ertussen),
die reclame maakten voor de school.
Het behoud van onze school was toen
er onzeker.
Het is dan toch ook niet voor te stellen,
dat we nu de opbrengst van de verloting gaan gebruiken om het fietsenhok
te vergroten. Er wordt een materialenschuurtje aangebouwd, zodat het fietsenhok weer in zijn geheel kan worden
gebruikt.
We willen bij deze dan ook iedereen
bedanken, die lootj^es bij onze vrijwilligers hebben gekocht, zodat deze actie
een succes is geworden.
Achteraf bleek, dat we nog wel meer
lootjes hadden kunnen verkopen, maar
ze waren gewoon op.
We hadden toch nog maar liefst een
opbrengst van ƒ 1 5 0 0 . 0 0 , waarvan een
winst van ƒ 1 3 0 0 . 0 0 .
Nogmaals bedankt. Het is toch mooi
dat een klein dorp in bepaalde dingen
ook groot kan zijn. We mogen trots op
u als dorpsbewoner zijn, dat het zover
is gekomen en dat onze school er nog
steeds is.
Bedankt namens de Ouderraad en de
teamleden van O.B.S. De Huifkar,
Gerda Kiel.
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Tankstation
stadsweg 75 Ten Boer

tankstation
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Tankstation met bediening.
Geopend van 7.00 tot 21.00 uur.
24 uurs service
Alle betaalpassen worden geaccepteerd
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Autoverkoop.

Aanhanger

Verhuur

Voor al uw:

Verlichting
Aanleg en onderhoud

Burg.Triezenbergstraat 35
9791 C B Ten Boer
Tel:
050 - 3022906
Fax:
050 - 3024479
Mobiel:
06-21658584

van electr. instalaties
^ ^

SerVICe

STORTEBOOM
Supermarict en Drogisterij
Ten Boer

Tel: 050 - 3021497
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Op de zaterdag van het schoolfeest
hadden we goed weer. Het dorp was
prachtig versierd, maar dat haa ik al
verwacht vanwege de lange voorbereidingen van sommige straten. Als we
denken aan de vlaggetjes en het dennengroen van jaren terug, is er toch we
heel veel veranderd, 't Lijkt dat men
steeds creatiever wordt.
Er waren veel bezoekers in het dorp,
waaronder de nodige oudWoltersummers, die weer even op de
oude stee waren.
Ik mocht met Henk van Dijk weer meerijden om de kinderen van drinken,
chips en een klein kadootje te voorzien.
Wat we niet hadden gedacht, was dat
we normale route over Wittewierum en
langs het Eemskanaal konden ri'iden.
Vlak voor de terugkomst in het dorp is
er altijd weer de prijsuitreiking door de
voorzitter van de Vereniging voor
Dorpsbelangen, Henk van Dijk.
ledereen is gespannen en hoopt op de
eerste prijs. Maar helaas, d ó ó r is er
maar één van. Dit jaar werd die
gewonnen door de Sesamstraatwagen,
de tweede prijs was voor de
"Teletubbies" en de derde prijs was
voor "School of Art". De straat- en
boogprijzen waren toen al bekend. De
mooist versierde straat was, volgens de
ury, het Kerkpad. Op de tweecfie plaats
cwam de Kollerijweg (Kanaalkant en
derde was de Dobbestraat. Bij de
bogen was de Kollerijweg (Kanaalkant)
de eerste, de boog op de Til werd tweede en die van de K. de Boerweg werd
derde.
De vossenjacht op zaterdagavond
bracht veel mensen op de been. Het
was moeilijk, maar daardoor juist leuk.
De samenstellers hebben knap werk
geleverd.
Op zondagmiddag was het gezellig
druk op het sportveld voor de
Spelletjesmiddag. Veel toeschouwers
keken naar de tien teams die meededen

aan het spelletjescircuit. Op de eerste
plaats eindigde een van de teams van
de Kollerijweg (Wittewierumkant).
Het was een een geslaagd dorpsfeest!
H.H.
Bedankt
Hierbij wil ik iedereen, die mij tijdens
mijn verblijf in het Academisch
Ziekenhuis én bij thuiskomst kaarten,
bloemen en geschenken stuurden, heel
hartelijk bedanken.
A. Wieinga-Koop
Hoofdweg 30 Woltersum
Gezocht
Wij zoeken speeltoestellen voor de kinderen in de tuin, o.a. zandbak, schommel e.d.
Fam. Mabaubian
Bijbelgang 5 Woltersum
Ingezonden Mededeling
Hierbij even een oproep aan alle kinderen / ouders, die wel eens gebruik
maken van de zandbak achter het
dorpshuis, tussen de twee voetbalvelden
in.
NA GEBRUIK DE ZANDBAK WEL
WEER AFDEKKEN!!!
Het is natuurlijk vanzelfsprekend dat de
zandbak gebruikt mag worden, maar
wanneer die niet wordt afgedekt, heeft
het straks de functie van KATTENBAK!
Het is maar een kleine moeite en zo
kunnen andere kinderen, bijvoorbeeld
die van de Peuterspeelzaal, er ook
schoon in vertoeven. Dank u voor de
moeite!
Bestuur PSZ 't Kwetternest

TOM KRABBENDAM
TIMMERWERKPLAATS

K o l l e r i j w e g 7A
9795 PL Woltersum
T e l e f o o n 050 - 3022899

W E R K P L A A T S

Waar
service
en
kwaliteit
voorop
staat.
Naast onze dagverse
producten,
bieden wij u een
uitgebreid
assortiment
van onze
rauwkost
en salades.
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H. Westerstraat 26 - Ten Boer
Telefoon (050) 302 11 43

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

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

dorpscafé,

dan naar:

CAFE - BAR

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.
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De Jeu-de-Boulesbaan ligt er fraai bij.
Vier bankjes zijn er geplaatst, waarbij
een afvalbak staat. De baan igt er
prachtig schoon bij en geeft, volgens
mij, een mooi en gezellig dorpspleintje.
Soms zie jie er een paar rietsers rustig
hun broodje of anclere versnapering
eten en genieten van de rust en het uitzicht.
De verlichting is gereed en de stroom
wordt betrokken van W. Bakker. Alleen
wordt er nog gezocht naar sterkere
(spaar)lampen. Alles is door vrijwilligers
gedaan en daar zijn we dankbaar
voor. Want op maandagavonden zijn
er al gauw zo'n kleine 20 personen die
met eiKaar spelen. Het meest speel je
met 2 x 2 personen tegen elkaar. Die
groep die het eerst 13 punten heeft, is
de winnaar. Alles wordt opgeschreven
en aan het eind van de competitie
wordt de beste speler bekend gemaakt.

De competitie gaat door tot oktober.
Een aantal personen heeft meegedaan
aan het kampioenschap van de
gemeente Ten Boer op 28 en 29 augustus. Hier speelden 26 teams om de eerste plaats. Een gezellige en leerzame
ervaring voor onze boulers, waarbij
twee teams uit Woltersum toch nog op
de achtste en negende plaats g e ë i n d i g d
zijn.
H.H.

GRIEZELEN
in Woltersum, 17 en 18 augustus
Vrijdagochtend werden de kinderen op
het kampje bij de molen "Fram" ontvangen door Dracula, een zwerver, een
waarzegster en een heks. Na de
inschrijving van de vele kinderen werden er griezelkleden, spoken en vleermuizen gemaakt voor de spokendisco.

R.

Winkel aan Huis
Uw Versman

TUITMAN

voor
Aardappelen,
GroenteY\
en
Fruit

kwaliteit

H lA/esterstraat 16
Ten Boer
Tel 050 - 3021459

Autoschade
R e p a r a t i e
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m e r k e n

Kollerijweg
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Tussen de middag vielen de lange
boterhammen erg in smaak. De middag
moesten griezels in het hele dorp door
groepjes kinderen worden gezocht. Een
watermonster in het diepje, een tovenaar op een bankje, de klokkenluider in
de kerk, een zwerver op het schoolDlein, het spook in de molen, een visser
Dij de witte brug en nog vele anderen.
Het werd een gezellige zoektocht door
het hele dorp. Bij het warme weer
deden de waterijsjes erg goed.
Er was eveneens een griezel-lucht-kasteel waarop de kinderen veel plezier
beleefden. Naast het springen op het
luchtkasteel was er de traditione e
kabelbaan over het diepje.
Rond vijven begonnen enkele moeders
met pannenkoeken bakken, om ó uur
zaten alle kinderen in de tent op de
strobalen te wachten op de pannenkoeken. Deze vielen in zeer goede smaak
en waren don ook zo op.
Tijd voor de spokendisco in de grote
tent. Donker, swingen, zweten en
drogend nat gras, kortom lol.
Vervolgens broodbakken en appels poffen op net lang gerekte kampvuur. De
kleinsten gingen op bed en daar verscheen uit een rokerige molen "Magere
Hein". Hij werd verjaagd door de fakkeloptocht door het dorp.
Zaterdagochtend was iedereen weer
vroeg paraat. Naast het nog smeulende
kampvuur lag onder een wit laken een
skelet. Om 9 uur zijn de jongsten naar
de geiten van de WegaFarm in
Lewenborg gereisd. Terwijl de ouderen
aan de slag gingen met palen, tonnen
en touw om in 4 groepjes vlotten te
maken voor de vlottenrace in de middag. Tegen het middaguur werden de
vlotten getest, drie bleven er drijven en
1 ging na angstvallig wiebelen om.
Toen de jongsten weer terug kwamen,
was het tijd voor een boterham. Er werden rammelaars en herrieattributen
gemaakt om de vlottenracers aan te
moedigen.
Om 2 uur vertrok het eerste vlot en er

werd een flinke stri d gestreden door
ong en oud. Met ae patat aan het aan
iet eind van de middag werd er weer
een geslaagd zomerkamp afgesloten.
Met veel dank aan alle griezels, vri willigers en hand-spandienstverleners kijken we al weer uit naar volgend jaar!

TUINTIPS
Augustus was de tijd om coniferen te
planten of te verplanten. U kunt coniferen nu nog knippen.
Zaailingen van tweejarigen moet u bij
het wieden sparen.
Nu kunt u ook voorjaarsbloeiende
bloembollen kopen en direct uitplanten.
Stop met het bemesten van hangingbaskets en bloembakken in september /
oktober.
Diverse uitgebloeide vaste planten kunt
u in september nog delen en opnieuw
planten. Ze zijn dan voor de winter
weer goed geworteld.
Rozen kunnen nu nog voor de laatste
keer worden gesnoeid. Hierbij worden
de scheuten van de uitgebloeide rozen
ingekort tot op een gezond vijf- of
zeventallig blad. De knop in de oksel
van het blad zal dan nog uitlopen. Een
lichte bemesting in deze periode kan
het uitlopen en de groei van de nieuwe
scheut bevorderen.
Oogst het zaad van aparte éénjarigen
en andere zeldzame planten en bewaar
dit op een droge, koele plaats.
Hortensia's behoeft u niet te snoeien.
Alleen bij oude planten kunt u enkele
takken bij de grond wegnemen. Ze krijgen dan meer zonlicht. Ze bloeien op
jonge takken

RIJLES? ALLEEN BIJ DE VAKMAN

DINSDAGAVOND - TEN BOER - THEORIEAVOND
THEORIE EN EXAMENTRAINING PER KOMPUTER
R.A.SIEGERS
Rund- en Varkenslagerij
H • Annex fijne vleeswaren

Uit eigen worstmakerij :
i;

f *;
" t

- Kookworst
- Leverworst
- Gezoete bloedworst
- Groninger metworst

;v

- Rolpens in 't zuur

W i g b o i d s t r a a t 17
Ten Boer
Tel.050 - 3021272

SCHOOLNIEUWS
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. In een zonovergoten Woltersum
proberen we het ritme van alle dag
weer terug te krijgen. Dat valt even niet
mee. Het is warm en alles is weer
nieuw. Erg vermoeiend dus, maar tegelijkertijd ook erg gezellig.
We zijn dit schooljaar gestart met 42
kinderen en kunnen binnenkort de 43e
verwelkomen, te weten Niek
Hoogeveen. We wensen Niek een fijne
periode toe op onze school.

VISSEN
Een van de eerste keren dat Stanley
(Heersema) met Gijs (Schuurhuis) in 't
Afwateringskanaal ging vissen was het
meteen raak. Wat de meeste visermannen wensen en soms in hun fantasie
beleven, lukte Stanley. Hij heeft een karper gevangen van 97 cm.
_
Omdat de jongens niet wisten hoe ze
hem op de kant moesten krijgen,
sprong Gijs in het water. Samen met
Stanley én een juist passerende automobilist lukte het om de kanjer op de wal
te krijgen.
Na de meting door de man en het
maken van enkele foto's, werd de karper weer terug in het kanaal gezet.
Wij wachten op de eerstvolgende melding van een nog grotere vangst
HH

Op veler verzoek, plaatsen wij het
vakantierooster in deze krant, zodat U
als niet-ouders van onze schoolkinderen ook weet wanneer we vrij zijn.
Het vakantierooster voor het schooljaar
2001 -2002 ziet er als volgt uit:
Herfstvakantie
2 2 / 1 0 / 0 1 t/m

26/10/01

Kerstvakantie
2 4 / 1 2 / 0 1 t/m

04/01/02

Voorjaarsvakantie
1 8 / 0 2 / 0 2 t/m 2 2 / 0 2 / 0 2
Pasen
2 9 / 0 3 / 0 2 en

01/04/02

Meivakantie
2 9 / 0 4 / 0 2 t/m 1 0 / 0 5 / 0 2
Pinkstervakantie
20/05/02
Zomervakantie
0 1 / 0 7 / 0 2 t/m

09/08/08

Voor al uw

K R I N G L O O P W I N K E L

UTOPIA

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

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

VERKOOP VAN
MEUBELS - KLEDING - BOEKEN
H.H. ARTIKELEN-etc.
Burg Triezenbergstraat 31
Tel.050 - 3023489

Goeden regelmatig onderhoud
voorkomt dit!
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Siem Bijman heeft moderne
apparatuur en goed opgeleide
monteurs in huis om élle '
merken auto's in topconditie
te houden en te brengen.

Op al onze reparaties' 3 mnd. BOVAG gmrantle

Siem

i

Bijman

allround Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer 050 - 3021494

Kollerijweg 56
9795 PN Woltersum
TeL : 050 - 3022941
Mobiel: 06-51510276

Het schoolkamp van de groepen 7 en 8.
We zijn een paar weken geleden op Zeilkamp geweest.
De r dag zijn we als eerste naar een Pretpark geweest, daarna gingen we op weg naar
Woudsend want daar lagen de Zeilboten.
De T dag gingen we met de zeilboten zeilen over een groot meer op weg naar Koudem, daar
was veel meer te doen dan in Woudsend want er was een speeltuintje, zwembad, en een plas
waar we in konden zwemmen en varen met roeibootjes.
Die avond gingen we barbequien en om 10 uur gingen we bowlen.
De 3" dag gingen we terug met de zeilboten terug naar Woudsend waar onze auto,s stonden en
toen gingen we op weg naar School
Het was hartstikke leuk
Bedankt Danny, Ben, Lenneke en de meester.
Van Jeroen en Riette.

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
T O N

EN

J A N N A

LIETMEIJER
voor al uv/

(biroob«]koek*banket )

Jongens-en meisjesondergoed
Heren- en damesondergoed

Alle s o o r t e n brood van de
WARME BAKKER

( ook halfwol en thermo ondergoed )

WARM K R E N T E B R O O D
S U I K E R B R O O D en G R O N I N G E R K O E K
20 van de bakplaat I

Sokken
Kniekousen
Panty ' s in diverse soorten

Tevens groot asortiment voor
DIABETICI !

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

*'De

Byo-a^eriekra-a-oja"

Markthandel Andre Westerbeek

A R D

,

B A R K H O F

uw HUISHOUDZAAK op de MARKT

Reparatie van sieraden
Iclokicen en horloges.
Prijsopgave

vooraf

Wij plaatsen ook
horloge banden
en batterijen.

5T0FZUIGERZAKKEN
sterk

i n e l k merk
• » »

WENSKAARTEN

i n ENVELOP

1 g l d . per stuk
z e s voor 5 g i d .

Gratis montage,^
klaar terv/ijl u v/acht
OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARD

Het schookeisje van de groepen 4 t./m 6.
We zijn een poosje geleden naar het Dolfinarium in Hardewijk geweest.
We hebben daar een hele dikke Zeeleeuw gezien.
We zijn tegen de middag naar de Dolfijnenshow geweest.
We hebben ook Roggen en Haaien geaaid, en er was ook een hele grote speeltuin, er was een
hele grote en hoge glijbaan.
We zijn ook naar de zeeleeuwenshow geweest.
En we zijn ook naar de piratenshow geweest.
En we hebben patat en een ijsje gehad dat was erg lekker.
Van Jeroen w, Denise.

Het schoolreisje van de groepen 4,5 en 6.
Met het schoolreisje zijn wij naar Harderwijk geweest.
We zijn bij de dolfijnen show geweest en het was heel mooi.
En er was ook een hele grote zeeleeuw.
We vonden de piraten show heel erg leuk.
De zeeleeuwen show was het grappigste van alles.
Toen gingen we patat eten.
De patat was heel lekker.
Toen kregen we een ijsje.
Toen mochten we nog even spellen.
En toen ging we naar huis.
Van Joep, Arenda en Richard.

WVOB

H.Pot
- onderhoud

bouwbedrijf

-

- verbouw

-

- renovatie

-

-

nieuwbouw-

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum

METAAL SHOP
Lavendelweg 17
9731 HR Groningen
Tel. 050-5496105
Fax 050-5423256
Uw partner voor
Materialen op maat uit
voorraad, zoals,
Buis, profiel, rond, plat.
Koper, brons, messing, aluminium,
RVS, ongelegeerd staal,
gelegeerd staal, ruw of blank.
Kunstoffen.
Bevestigingsmaterialen,
gereedschappen en hulpmiddelen.

050-3021555

ADVERTEREN IN
DORPSKRANT
TILPROAT
NEEM CONTACT
OP MET
A. DOST
TEL 050-3023234

[jJcj Webben Ket i'n

, 3roepen \^ 2 cn 5
ever vlinders

cle

Schilders- &

Onderhoudsbedrijf

R o e l v i n k

J

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

t

^^^mM^
--^fi.
M^^mnif-

Isolatieglas Fl. 70,- pm2 excl b.t.w.
H.R.GIas
Fl. 95,-pm2 excl b.t.w.
H.R.++Glas Fl. 130,-pm2 excl b.t.w.
Vraag vrijblijvend offerte.
Hoofdweg

12 9795

PB Woltersum

tel: OSO 3024082

fax: OSO 3021181

i'Van d e r

Loonbedrii

mobiel:

Laan

Aanneming cultuurtechnische werken
Verhuur grondverzetmachines
A g r a r i s c h loonv^erk
Handel in z w a r t e grond en c o m p o s t

/ywwr^-,
^.^.^'^

Eemskanaal z.z. 8, 9625 T K

Overschild

(2) (050) 3 02 12 15 of (06) 52 90 98 89

06

S4962470

Café

D

ITT
Voor een gezellig avondje uit

Hoofdweg 2 - Woltersum - Telefoon 050 - 3023666
Ook voor bruiloften en partijen
Tevens verzorgen wij koude en warme buffetten
Elke laatste zaterdag van de maand klaverjassen

Graag tot ziens bij!

: JAJVJVA

Wigboidstraat 6 - Tel. 3022151 Ten Boer

Goed

ni^^^S

^ooy

ruiniers

Primeur! Het dier- en

Tuinpluim

miIieuvriendeIijke midde

ECOstyle krijgt Tuinpluim

tegen slakken: Escar-Go!

Escar-Go® werd in januari tijdens de Vakbeurs voor de
Nederlandse Tuinbranche (VTB 2001) bekroond met
de 'Gouden Tuinpluim 2001'! Deze prijs wordt jaarlijks

Slakken horen bij de opruimers in de tuin. Ze verwerken

toegekend aan het meest innovatieve product.

zieke en rottende bladeren tot voedsel voor andere organismen. Maar slakken eten niet alleen het tuinafval op.
ze eten ook graag van de planten in uw tuin. Van de
diverse soorten naaktslakken veroorzaakt de kleine grau-,
we veldslak de meeste schade. Hij komt voor op allerlei
planten en vruchten. Denkt u bijvoorbeeld aan de Hosta,
een sldkkenlekkernij bij uitstek! In het algemeen Is de tuinier niet erg dol op de slak. omdat deze het resultaat van
urenlange arbeid In een mum van tijd kan wegvreten.
Tot nu toe werden slakken voornamelijk bestreden door
het strooien van giftige slakkenkorrels en met blervallen
of lokbladeren.

ferri fosfaat, een natuureigen stof die in de bodem wordt omge- •
zet tot opneembare voeding voor gev^assen. De korrels v/orden!
opgegeten door de slak en dit leidt vervolgens tot een vraatstop. De slakken kruipen v/eg en worden probleemloos opge- •
nomen in de ecologische kringloop. Dode slakken
ECQy.yie
of slijmsporen vindt u dus niet terug in uw^
fM ttr-Gn
tegen slakken
tuin! De werking van de korrels is snel en
langdurig. En omdat dit product zo.
tcsrn slnkken
veilig is, hoeft u na een behande-'
^_V' •• - s i ^
ling met Escar-Go niet te wachten
met het oogsten en eten van uw
groenten, kruiden of fruit. De korrels van Escar-Go hebben een blauwe kleur die door vogels
wordt gemeden. Hiermee wordt voorkomen dat vogels de kor-'
reis opeten en u opnieuw moet strooien. Escar-Go is een
uiterst effectief middel dat ongeveer 6 weken werkzaam blijft.
Escar-Go is dus dé natuurvriendelijke en efficiënte oplossing
voor het slakkenprobleem in uw tuin!
Kf.ror-f.o-

ECOstyle introduceert als eerste in Nederland een slakkenkorrel op basis van natuurlijke stoffen. Deze slakkenkorrel heet
Escar-Go® en is veilig voor mens, dier en milieu. Escar-Co
spaart de natuurlijke vijanden van de slak, dus voor vogels,
egels en padden bestaat er geen gevaar. Omdat slakken
vooral 's avonds en 's nachts actief zijn, kunt u het beste in
de avonduren strooien. De v/erkzame stof in Escar-Co is

•Ut n ctw\Vix.
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VERENIGINGEN
In iedere dorpskrant plaatsen we een
lijst met de namen 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/a Bijbelgang 10, 9795 PD
Woltersum.
Dorpsbelangen
Voorzitter.
Secretaris:
Penningmeester.
Leden:
»

H.A. van Dijk,
H. Wassing
A. Dost
G. van Dijk
L. Brik
R. Staijen
L. Dreise

050050050050050050050-

3021491
3022807
3023234
3023021
3023277
30222Ó6
3023748

Stichting Dorpshluis "De Bongerd"
Voorzitter:
Jan Hulshof
Secretaris:
Simon Lubberts
Penningmeester: Wigbold Kiel

0 5 0 - 3022256
050 - 3023500
050 - 3010686

Sportvereniging Woltersum :
Voorzitter:
vacant
M. Sander
Secretaris:
Penninmeester: Hennie Nieborg
Wedstrijdsecr.: Henk Schenkel
Rieks Laning
Jeugdzaken:
Secretaris gym: Janny Hulshof
Lid gym:
Tiny Heersema
Lid gym:
Jan Dijkema
Jack Huizingo
P.R.:

050 050050 050 050 050050 050 -

3021671
3022823
5419419
3022665
3022256
3022895
3023214
3023619

IJsvereniging :
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid:

050 050050 050 -

3021491
3023021
3021215
3021796

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

Biljartclub :
Voorzitter:
L. Ruben
Penningmeester: H. Schoonveld
Vogelvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

"De Kardinaal"
H.A. van Dijk
G.H. Woltjer
M. Blink

Toneelvereniging "Gld Egypte"
Wigbold Kiel
Voorzitter:
Secretaris:
Marjan Roelvink
-Lanink
Penningmeester: Sien Steenhuis

050 - 3022892
0 5 0 - 3021350

050 - 3021491
0 5 0 - 3023328

0 5 0 - 3010686
0 5 0 - 3024082
0 5 0 - 3023558

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post / Woltersum
(VTPTW), 't Kv/etternest:
Voorzitter:
Teddy Bodev/es
050 - 3021135

Secretaris:
Yvonne Scholier
Penningmeester: Tjakelien van DijkRiilemo
Bestuurslid psz: Ina Veldhuis
Bestuurslid:
Annie de Boer
Begrafenisvereniging :
Voorzitter:
IH.A. van Dijk
Secretaris:
D. Kuil
Penningmeester: J. Dreise
Begraafplaats Woltershof
Voorzitter
F. Misker
Secretaris
E. de Boer
Penningmeester Vacant
Kerkenraad Woltersum
Scriba.
J. Everts-Fluks
Lid.
F. Misker
Lid.
Bulthuis-Haayer

050 - 4029379
050 - 3023021
050 - 3023305
050 - 3022834

050-3021491
050 - 3022044
050-3021479

0 5 0 - 3 0 2 1418
050 - 302 1913

050-3021416
050 - 3021418
050 - 3024677

Klaverjasvereniging " Ruiten Troef "
Voorzitter:
R.F Stayen
050 - 3022266
Penningmeester: L.Valk
050 - 3024021
Buurtvereniging Dobbestraat:
Voorzitter:
H.A. van Dijk
Secr./Penm.:
H. Blink
Buurtvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

050 - 3021419
050 - 3022083

K.de Boerweg, " Aktief "
Gerda Kiel
050-3021543
H. Wassing
050 - 3022807
L Valk
050 - 3024021

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

Bijbelgang :
Hetty Homan
Eric Kiewiet
Jantje Graatsma

050 - 3021322

Buurtvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Het Kerkpad.
Janet Klinkhamer
Mieke Steijvers
Anna Dijk

050 - 3024794
050 - 3024253
050 - 3022452

Buurtvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Kollerijweg " op 't end "
Petra Schenkel
050 - 3023393
Annet de Haan
050 - 3021096
Hemma Ruben
050 - 3022892

Schoolbestuur
Voorzitter:
M.arjan Roelvink
Secretaris:
Rita v. Heuvelen
Penningmeester: Gerda Kiel
V.V.V.
Voorzitter, a.i. Jos Vermeulen
Secretaris:
D.H. Oosterhuis
Penningmeester: Kees Steenhuis

050 - 302191 9

050 - 3024082
0 5 0 - 3021543

050 - 3023277
050 - 3022685
050 - 3023558

Dimtoplllb
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c o m p l e t e
w o n i n g -
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QUICKSTEP
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FLOOR

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

