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Hetty Homan - v/d Molen 
Bijbeigang 10 Woltersum 
tel.: 3021919. 

Kopy volgende krant inleveren 
voor vrijdag 15 feb 2002 

Voorwoord 
Deze keer is het mijn moeilijkste voorwoord 
voor onze dorpskrant. Eigenlijk v/il ik niet 
schrijven over de bombardementen op 
Afghanistan en de aanleiding daarvoor: het 
binnenvliegen van de vliegtuigen in de hoge 
flatgebouv/en. Niemand, van welk geloof of 
politieke partij dan ook, die daar geen naar 
gevoel van overhoudt, leder journaal zie je de 
afschuwelijke beelden en steeds ga je weer kij
ken. Het is een bepaalde angst die je toch 
weer nieuwsgierig maakt, 
't Is moeilijk je normale leven op te pakken en 
de voorbereidingen voor de Sint en Kerst te 
regelen. Maar uit zelfbescherming moeten we 
toen naar de vroli ke kanten van net leven van 
alledag kijken en hieruit het beste halen. 
Minder gaan eten helpt andere mensen niet 
van de honger af en treuren troost hen niet. 
Over de dagelijkse dingen in 't dorp leest u in 
deze krant. 

Vriendelijke groeten, 
Hetty Homan - v.d. Molen 
Van de bestuurstafel 

Van de vereniging 
voor dorpsbelo 
V/oltersum e.o. 
Op 16 oktober jl. hebben we het halfjaarlijks 
overleg met de gemeente gehad en kennis 
kunnen maken met waarnemend burgemeester 
J. van Dijk. 

Er is gesproken over: 
Aanpak sportvelden. Goed plaatsen van de 
bakens Eemskanaal N.Z.. Snoeien van de 
bomen langs het Eemskanaal N.Z.. Het uit
baggeren van het diepje. Bijeenkomst voor 
alle bewoners over de aanpak K. de Boerweg. 
Gaten in de Bouwerschapsweg. V/ateroverlast 
Eemskanaal N.Z. (korte stuk). Onderhoud wil
gen aan het begin van het dorp. Onderzoeks
gegevens gifput Ten Boer. Bord doodlopende 
weg bij bakker Kiel. Parkeerverbod eerste stuk 
kerkpad. Bewegwijzering in het dorp. Aanleg 
extra parkeerplaatsen in de bijbelgang en 
Kerkpad. Molgoten Kollerijweg. Snelheid 
vrachtverkeer in het dorp. Hoogteverschil in de 
Dobbestraat. Aanpak van de ijsbaan. 
Inbreiding in het dorp. 

Verderop in dit nummer zal een uitvoerig ver
slag aangaande bovenstaande punten te lezen 
zijn. 

Verder is vanuit dorpsbelangen te noemen: 

Zoals een ieder weet, zijn we bezig met een 
inventarisatie van liefhebbers voor een huur
woning in V/oltersum. Op moment van dit 
schrijven is nog niet bekend hoeveel liefhebbe
rij er is. Nadere informatie volgt. 
Het is de bedoeling, dat er een mededelingen
bord in het dorp geplaatst wordt. 
Op 8 juni 2002 wordt de roefeldag gehouden 
in Ten Boer en in V\^oltersum. 

Tot zover de stand van zaken. 
H. V\^assing, secretaris. 
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Klompen en laarzen 
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S e i z o e n 2 0 0 1 J e u d e B o u l e s 

Gewonnen Wedstriji 
Naam Wedstrijden Punten 

Gewonnen Wedstrijd 
Wedstrijden Punten 

Gespeelde 
Punten 

1 Janny Hulshoff 30 60 212 

2 Jan Engel 29 58 126 

3 Ineke Dijkema 27 54 126 

4 Simon Lubberts 24 48 141 

5 Jan Dijk 23 46 163 

6 Bertus Strijk 23 46 163 

7 Frouk Engel 21 42 96 

8 Aaf Kiel 21 42 83 

9 Jan Tammeling 20 40 108 

10 Jaap Kiel 19 38 83 

11 Marrie Boer 18 36 53 

12 Hetty Homan 17 34 51 

13 Agnes Tammeling 16 32 46 

14 Marta Schoonveld 15 30 20 

15 Jeltje Nomeu 11 22 41 

16 Hetty Strijk 11 22 -27 

17 Gerrit Schuurhuis 11 22 -40 

18 Jos Vermeulen 9 18 23 

19 Renee Pepping 9 18 -28 

20 Robert Pepping 7 14 -35 

21 Addie Dost 6 12 8 

22 Jan de Jong 3 6 -167 



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

Tankstation met bediening. 

Geopend van 7.00 tot 21.00 uur. 

24 uurs service 

Alle betaalpassen worden geaccepteerd 

Het voordeligste 
tankstation 
uit de regio! 

Autoverkoop. 
Aanhanger Verhuur 

, , WIJNENGA'S 
ELEKTRO 

Burg.Trlezenbergstraat 35 
9791 CB Ten Boer 

Tel: 050 - 3022906 
Fax: 050 - 3024479 
Mobiel: 06-21658584 

Voor al uw: 

* Verlichting 

* Aanleg en onderhoud 

van electr. instalaties 

* Service 

STORTEBOOM 
S u p e r m a r k t e n D r o g i s t e r i j 

Ten Boer 
Tel: 050 - 3021497 



Verslag van het bestuurlijk overleg 
tussen Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Ten Boer en de 
vereniging voor dorpsbelangen 
V\^oltersum e.o. d.d. 16 oktober 2001 

Aanwezig vanuit de gemeente: waarnemend 
burgemeester van Dijk en de wethouders 
Jurjens en Joling. Voorts de heer de Vries. 

Aanwezig vanuit dorpsbelangen: H. van Dijk, 
A. Dost, L. Dreise, L. Brik, G. van Dijk en H. 
V/assing. 
De voorzitter van dorpsbelangen opent de ver
gadering en heet waarnemend burgemeester 
van Dijk welkom. 
Laatstgenoemde neemt het woord. 

Aanpak sportvelden. 

V/ethouder Joling geeft toe, dat de sportvelden 
in V^oltersum slecht zijn. Deze situatie is al 
langer bekend. Het afgelopen jaar heeft voor 
een bedrag van f30.000 aanpak op de nomi
natie gestaan Dit is echter, vanwege urgentere 
zaken niet doorgegaan. 
De drainagebuizen zijn wel doorgespoten, dit 
heeft echter geen verbetering opgeleverd. 
Ondanks de vraag of sportvelden in de bui
tengebieden dienen te worden gehandhaafd, 
is het NOC-NSF door de gemeente gevraagd 
te kijken naar de frequentie van het gebruik 
en ae staat van de velden in V^oltersum. Er is 
vanuit de gemeente de toezegging gedaan, 
zodra de resultaten bekend zijn dorpsbelan
gen op de hoogte te stellen van de gemeente-
ijke beslissing wat te doen.(ook op langere 

termijn). 
De gemeente ziet in, dat er voldoende kinde
ren in V/oltersum naar school gaan. Men mag 
verwachten, dat er in de toekomst voldoende 
gebruikers van de sportvelden in het dorp 
aanwezig zijn. 

Bestuurslid G. van Dijk vraagt naar het bedrag 
van 9000 euro, wat in de begroting vermeld 
staat. Dit is in vergelijking met de bedragen 
voor de andere veden in de buitendorpen erg 
weinig.. 
Vv'ethouder Joling zegt toe, dit uit te zoeken en 
erop terug te komen. 

De bakens goed plaatsen bij Eemskanaal 
N.Z. 

Vanuit de gemeente volgt binnen twee weken 
uitsluitsel over de verankering van deze 

bakens. Dorpsbelangen wordt hiervan op de 
hoogte gesteld. 
In het dorp is een 30 kilometer zone ingesteld 
en zijn de komborden op de Kollerijweg ver
plaatst. Echter is de maximum snelheid op de 
weg Eemskanaal N.Z. verhoogd naar 60 kilo
meter, terwijl dit 30 kilometer was. De 
gemeente zoekt dit uit en ook hiervan zal 
dorpsbelangen op de hoogte worden gesteld. 

De bomen goed snoeien langs het 
Eemskanaal N.Z. 

Het waterschap is de eigenaar van deze 
bomen en heert kortgeleden het onderste 
gedeelte gesnoeid. Dorpsbelangen stelt echter, 
dat dit niet voldoende is. Er zit dood hout 
bovenin en sommige takken hangen half afge
broken in deze bomen. Dit is een gevaarlijke 
situatie voor de gebruikers van deze weg. 
Er wordt afgesproken, dat dorpsbelangen een 
brief hierover naar het waterschap stuurt ten 
name van de heer C. Woldring. De gemeente 
ontvangt een afschrift en zal cian contact 
opnemen met het waterschap over de verdere 
aanpak van deze situatie. 

He\n van het Diepje. 

Het Diepje groeit dicht en er worden dode vis
sen waargenomen. De gemeente zegt toe, 
openbare werken de opdracht te geven, deze 
zo snel mogelijk schoon te maken. Het Diep e 
is eigendom van de gemeente. Deze zou ech
ter graag zien, dat het waterschap deze over
nam. Mede om te bewerkstelligen, stroming in 
het water te krijgen. 
De gemeente heeft ol op ambtelijk niveau con
tact met de heer Sietsema van het waterschap 
gehad. Vanuit de gemeente komt de toezeg
ging, binnen anderhalve maand weer op 
ambtelijk niveau contact op te nemen. Mocht 
dit niet net gewenste resultaat opleveren dit op 
bestuurlijk niveau te doen. 

De bijeenkomst omtrent de aanpak van de K. 
de Boerweg samen met alle inwoners van 
Woltersum. 

De gemeente doet de toezegging, in novem
ber/ december eerst te praten met een aantal 
aanwonenden. Hierna volgt zo spoedig moge
lijk de bijeenkomst met alle inwoners uit 
V^oltersum. 
Als in december/ januari duidelijk is, dat de 



r O M K R A B B E N D A M 
T I M M E R W E R K P L A A T S 

K o l l e r i j w e g 7A 
9795 PL Woltersum 

Telefoon 050 - 3022899 

W E R K P L A A T S v o o r 
H O U T B E W E R K I N G 
& R E S T A U R A T I E S 

Waar service 
en kwaliteit 

voorop staat. 
Naast onze dagverse producten, 

bieden wij u een uitgebreid 
assortiment van onze 
rauwl<ost en salades. 

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

Zoekt u gezeligheid en de sfeer van een echt 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. 



reconstructie om welke reden 
niet doorgaat wordt de afspraak gemaakt dat 
de gemeente en dorpsbelangen overleggen 
wat tijdelijk te doen aan de bestaande situatie 
van de K. de Boerweg. 

Verslag van de agendapunten op ambtelijk 
niveau tussen Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente Ten Boer en de vereniging 
voor dorpsbelangen Woltersum e.o. d.d. 16 
oktober 2001 

Na asfalteren zijn er noq steeds grote en 
onveilige gaten aan de kanten van de 
Bouwerschapsweg. 
De gemeente zegt toe, dat de gaten snel wor
den gedicfit. 

Wateroverlast Eemskanaal N.Z. op het korte, 
doodlopende stuk. 
De heer Lode zal dit met het waterschap 
bespreken. 

Snoeien van de wilgen in het begin van het 
dorp. 
De neer Ten Hoeve neemt hierover contact op 
met L. Brik van dorpsbelangen. 

Recente onderzoeksgegevens van de gifput 
Ten Boer. 
Vanuit dorpsbelangen heeft L. Brik contact 
gehad met dhr. De Haan van de gemeente.De 
ze heeft contact gehad met de provincie. Er is 
geen recent rapport voorhanden. In januari of 
februari 2002 zal onderzoek worden gedaan. 
Het deksel van de peilput mist. De Haan wordt 
hiervan in kennis gesteld en zal de provincie 
hier op wijzen. 
De gemeente informeert de eigenaren van 
aangrenzende percelen, wat te doen met het 
maaisel van deze percelen. 

Plaatsen bord doodlopende weg bij de K. de 
Boerweg aan de kant van de bakkerij van 
Kiel. 
Wordt door de gemeente meegenomen samen 
met de aanpak van de K. de Boerweg. 

Invoeren parkeerverbod bij de voormalige 
Jehovakerk. 
Volgens de verkeerscommissie is er geen reden 
tot invoering hiervan. 

Plaatsen van de bewegwijzering in het dorp. 
Binnen de gemeente is er discussie, leder dorp 

apart of alle dorpen een uniforme bewegwij
zering? 
Er is nog geen beslissing en dit punt heeft bij 
de gemeente geen urgentie. 

Aanleggen extra parkeerplaats in de 
Bijbelgang en Kerkpad. 
De gemeente doet de toezegging dit in 2002 
te realiseren. 

W.v.t.t.k. 
De molgoten langs de Kollerijweg functioneren 
niet. 
De gemeente zegt toe hier naar te zullen kij
ken. 
Snelheid in het dorp van vrachtverkeer. 
Advies van de gemeente: het betreffende 
bedrijf benaderen. 
Hoogteverschil in de Dobbestraat. 
In het midden is de straat hoger dan op de 
kanten. Dit wordt veroorzaakt door een vroe
gere sloot. Bi veelvuldige regen veroorzaakt 
dit waterover ast, daar de putten nu te hoog 
liggen. 
De gemeente zegt toe dit te onderzoeken en 
binnenkort zullen de putten worden gereinigd. 

Aanpak van de ijsbaan. 
De heren Lode en Ten Hoeve zijn terplekke 
geweest. Er zal door B&VŜ  naar hun bevindin
gen worden geOnformeerd en er wordt voor 
november 2001 uitsluitsel richting dorpsbelan
gen gegeven. 

Straatverlichting. 
Er zijn een aantal lichtpunten stuk. Essent is 
geweest om deze te repareren. De situatie is 
echter niet verbeterd en de gemeente infor
meert bij Essent. 

De Kar. 
V/at de gemeente betreft is alles afgerond. Na 
overleg met de gemeente zijn het verrichten 
van hand en spandiensten mogelijk. 

Inbreiding in Woltersum. 
Alleen sprake van inbreiding, als er verder 
geen bouwmogelijkheden meer zijn. Niet elke 
locatie kan in aanmerking komen. 

Adres secretariaat dorpsbelangen Vv'oltersum 
e.o. 
Deze is: H. V^^assing, K. de Boerweg 19, 9795 
PJ Vv^oltersum. 
Dhr. De Vries zorgt, dat alle afdelingen van de 
gemeente deze zullen krijgen. 

Sluiting. 



Winkel aan Huis 

Uw Versman 

H V\/esterstraat 16 

Ten Boer 

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

R . T U I T M A N 

voor 
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en 

F r u i t 

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 Woltersum Tel. /Fax 050 - 3021796 
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Actielijst naar aanleiding van het overleg tus
sen B&W van Ten Boer en de vereniging van 
dorpsbelangen Woltersum e.o. 

Wethouder Joling. 
Geeft uitsluitsel over het bedrag van 9000 
euro, wat gereserveerd staat voor de sportvel
den in Woltersum. 
De gemeente Ten Boer. 
Verankering van de bakens aan het 
Eemskanaal N.Z. 60 kilometer zone langs het 
Eemskanaa N.Z. herzien. 
Na ont/angst afschrift brief dorpsbelangen 
Woltersum met waterschap contact opnemen 
over de bomen langs Eemskanaal N.Z. 
Opdracht Openbare Werken het Diepje te 
schonen. 
Overleg op ambtelijk niveau met het water
schap over de overname van het Diepje. 
In november of december praten met een aan
tal aanwonenden van de K. de Boerweg. 
In december of januari de tijdelijk te nemen 
maatregelen bespreken met dorpsbelangen, 
die genomen moeten worden als de K. de 
Boerweg in 2002 niet opgeknapt kan worden. 
Gemeente laat Bouwerschapsweg repareren. 
Gemeente laat in januari/ februari onderzoe 
doen naar gifput. 
De gemeente informeert eigenaren bij gifput, 
wat te doen met maaisel uit de sloten. 
Gemeente zegt toe, in 2002 de parkeerplaat
sen op Kerkpad en in de Bijbelgang te reali
seren. Oplossing vanuit de gemeente w.b. de 
molgoten. 
Gemeente bekijkt hoogteverschil in de 
Dobbestraat. 
B&W informeert bij Lode en Ten Hoeve over 
de toestand van de ijsbaan. In november hoort 
dorpsbelangen van de bevindingen. 
Gemeente informeert bij Essent over verlich
ting. 

Lode. 
Neemt contact op met waterschap over water
overlast Eemskanaal N.Z. korte stuk. 

Ten Hoeve. 
Neemt contact op met Lenneke over snoeien 
bomen bij ingang dorp. 

De Haan. 
Neemt contact op met provincie over ontbre
kende deksel peilput. 

Dorpsbelangen Woltersum e.o. 
Brief naar het waterschap sturen t.n.v. dhr. C. 
Woldring over aanpak bomen langs 
Eemskanaal N.Z. 

Beste dorps bewoners van Woltersum: 

Om er voor te zorgen dat u als dorpsbewoner 
betrokken word bij het wel en wee in en rond 
de molen hebben wij als vrijwilligers besloten 
iets vaker een stukje in de dorpskrant te schrij
ven. 
Dit waren wij echter aj bijna weer vergeten 
want schri ven is niet EEn van onze hoobyis 
daarvoor hebben wij tenslotte de molen, totdat 
op een zondagavond er telefonisch gevraagd 
werd of ik bereid zou zijn, de wiekstanden 
nog eens een keer aan u uit te leggen. 
Mijn antwoord hierop was O.K, hetgeen best 
wel zinvol kan zijn omdat je nog vaak hoort 
dat mensen hiermee best wel moeite hebben. 

Hieronder zal ik dan ook beschrijven de rouw 
en de vreugde stand, en om het makkelijk te 
maken zal ik u hierbij een ezelsbruggetje 
geven. 

Wat u moet weten is de draairichting van de 
molen, en de draairichting is afhankelijk van 
hoe u tegen de molen aankijkt. 
Wi j als vrijwilligers van de molen kijken altijd 
tijdens onze werkzaamheden naar de achter
kant van het gjevlucht (wieken) en wij zien de 
molen dan ook altijd met de wijzers van de 
klok meedraaien. 
U ais buitenstaanders kijken altijd het liefst 
naar de voorkant van het gevlucht (wieken) de 
wieken draaien nu tegen de wijzers van de 
klok in. 
Deze gegevens zijn belangrijk om te weten, in 
verband met de onder genoemde wiekstanden 
begri pt u nu al niets meer van de draairich
ting dan is het niet nodig om nog verder te 
lezen. 
Om te constateren in welke stand de molen 
staat probeer dan altijd eerst de draairichting 
te achterhalen, en wanneer u dat weet dan 
heeft u aan de onderstaande ezelsbruggetje 
genoeg. 



RIJLES? ALLEEN BIJ DE VAKMAN 

DINSDAGAVOND - TEN BOER - THEORIEAVOND 
THEORIE EN EXAMENTRAINING PER KOMPUTER 

R . A . S I E G E R S 

R u n d - e n V a r k e n s l a g e r i j 

Annex fijne vleeswaren 

Uit eigen worstmakerij : 

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

W i g b o l d s t r a a t 17 
Ten B o e r 

Te l . 050 - 3 0 2 1 2 7 2 ^ 



Rouw stand(B), de molen staat zoals wij dat 
zeggen gaand dat wil zeggen dat de bovenste 
wiek over het hoogste punt heen is(ezelsbrug-
getje: iemand is over het hoogste punt van het 
leven (overlijden)) 

Vreugde stand(A), de molen staat zoals wij 
dat zeggen komend dat wil zeggen dat de 
bovenste wiek voor het hoogste punt is ( ezels
bruggetje: iemand staat voor het hoogste punt 
van het leven (geboorte)) 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben voor
gelicht, mochten er omtrent het bovengenoem
de nog vragen zijn dan zien wij u graag op 
een zaterdagmiddag op de molen waarbij wij 
u een extra uitleg zu len geven. 

Andere nieuvW-jes in en rond de molen zijn: 
-Molenstichting Fivelingo is bezig de financie
ring rond te maken voor een grote restau
ratiebeurt in 2002 waarbij onder andere de 
hele kap konstruktie aangepakt zal worden. 
-Het bestuur van de vrouwen vereniging heeft 
besloten om na opheffing van deze vereniging 
de financille middelen te delen met onder 
andere de molen, wij willen het bestuur hier
voor danken en wij willen u middels deze 
krant op hoogte houden hoe het geld besteed 
zal worden. 

Met vriendelijke groet 

Sietse Pot namens de hele groep vrijwilli
gers. 

P.s mocht u wat meer willen weten over de 
molen bel gerust of kom een keer langs. 

Nieuv^s van de 
Supportersvereniging 
Sinds vorig jaar organiseert de 
Supportersvereniging Vv'oltersum haar 
Klaverjassen en Sjoelen op de vri dagavond. 
Vv̂ ij zijn overgestapt naar de vrijdag, omdat 
wij dachten dat er dan meer mensen tijd en 
zin hadden om mee te doen. 
Op de eerste klaver as- en sjoelavonden van 
het vorig jaar was de opkomst goed te noe
men, gemiddeld 20 personen te kaarten en 
een stuk of 5 te sjoelen. 
Dit seizoen is de opkomst echter beduidend 
minder. Slechts 12 personen te kaarten en 3 of 
4 personen te sjoelen. 

De uitslagen zijn als volgt: 

14 september 2001 

Klaverjassen 

1. Kees Steenhuis 7464 punten 
2. Martha Schoonveld 7184 u 

3. Richard Hofman 7021 II 

4. Ineke Dijkema 6620 n 

5. Gert van Dijk 6452 II 

6. Henk Heersema 6382 II 

7. Sien Steenhuis 6227 II 

8. Ellie van der Molen 6157 II 

9. Martina Dijkema 5854 II 

10. Jack Huizinga 5758 II 

11. Addie Dost 5619 II 

12. Rinus Schoonveld 5050 II 

Sjoelen 

1. Reina Huisman 717 punten 
2. Henk Evenhuis 657 II 

3. Sta nee (van het café) 444 II 

12 oktober 2001 

Klaverjassen 

1. Kees Steenhuis 7819 punten 
2 Bart Ruben 7261 II 

1 Richard Hofman 7252 II 

4. Addie Dost 7080 II 

5. Sien Steenhuis 6790 II 

6. Gert van Dijk 6485 II 

7. Ellie van der Molen 6475 II 

a ; ; Jan Dijkema 6031 II 

. Martha Schoonveld 6021 II 

10. Puck Nieborg 5907 II 



Voor al uw 

# V e r f 

# B e h a n g 

# G l a s 

# S c h i l d e r -

# B e h a n g - e n 

# G l a s w e r k 

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

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

Op at onze reparaties' 3 mnd. BOVAG garantie 

Siem Bijman 
allround Autobedrijf 

Groene Zoom 2 Ten Boer050 • 3021494 

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

UTOPIA 

VERKOOP VAN 
MEUBELS - KLEDING - BOEKEN 

H.H. ARTIKELEN - etc. 

Burg Triezenbergstraat 31 
Tel.050 - 3023489 

Kollerijweg 56 
9795 PN Woltersum 
TeL : 050 - 3022941 

Mobiel: 06-51510276 



11. Hindrik van Dijk 5513 it 

12. Rinus Schoonveld 5462 ii 

Sjoelen 

1. Henk Evenhuis 710 punten 
2. Reina Huisman 687 II 

3. Aaltje Steenhuis 577 II 

4. Trijn Kaman 494 II 

9 november 2001 

Klaverjassen 

1. Martha Schoonveld 6872 punten 
2. Ellie van der Molen 6769 n 

3. Ineke Dijkema 6712 y/ 
4. Martina Dijkema 6700 tl 

5. Robbie van der Beek 6587 ii 

6. Addie Dost 6330 // 

7. Jan Dijkema 6293 ii 

8. Sien Steenhuis 6210 II 

9. Richard Hofman 5980 u 

10. Ido Winkel 5959 II 

11. Kees Steenhuis 5950 11 

12. Rinus Schoonveld 5859 II 

13. Jannie Vink 5855 II 

Sjoelen 

1. Henk Evenhuis 720 punten 
2. Reina Huisman 694 
3. Sta nee 539 
4. Gerda Winkel 494 

De volgende contactavond wordt gehouden op 
vrijdag 14 december a.s. en daarna in het 
jaar 2002 elke tweede vrijdag van de maand. 

2 september 2001 fietstocht en barbecue 

Zondag 2 september jl. organiseerde de 
Supportersvereniging voor naar leden en 
donateurs een fietstocht met aansluitend een 
barbecue. 
De deelname aan de fietstocht was niet gewel
dig. Slechts 9 personen verschenen aan de 
start. 
De fietstocht ging via Overschild over de dijk 
langs het Eemskanaal naar Appingedam. 
Daarna naar Steendam, om het Schildmer en 
daarna via de Meenteweg terug naar huis. 
Het weer tijdens de fietstocht was niet gewel
dig, tijden de start was het nog droog, maar 

de deelnemers waren nog maar een tijdje 
onderweg toen het begon te motregenen. 

Ondertussen werden op het schoolplein de 
laatste voorbereidingen getroffen voor de 
"grote dorpsbarbecue". Ook hier werden met 
het oog op de regen nog de laatste dingen 
aangepast, zodat iedereen, ook bij een natte 
avond toch droog kon zitten. Maar de weer
goden waren met ons. Tegen vier uur klaarde 
het op en werd het droog. Toen de barbecuers 
tegen vijf uur zich verzamelden op het school
plein was deze omgetoverd tot één groot ter
ras. De mensen konden onder de tenten of in 
de open lucht vertoeven. Tevens waren er 
enkele hoge tafels geplaatst waarbij men al 
staand het voedsel kon nuttigen. Aan alle vol
wassenen werd een vleespakket uitgereikt. 
Voor de kinderen was er een buffet met bar
becueworstjes, kipsaté, hamburgers, fricandel-
len en drumsticks. Tevens waren er hvee kra
men waar men salades, stokbrood, kruidenbo
ter en sausjes kon verkrijgen. En last, but not 
least was er de bar. De ouderraad van de 
basisschool was door ons gevraagd of zij de 
catering wilden verzorgen. 
Op de barbecue waren 55 volwassenen en 29 
kinderen. De kinderen konden naar hartelust 
spelen op het schoolterrein. Ook waren een 
groot aantal van hun bezig hun eigen eten te 
bereiden. 

Omdat de barbecue op een zondag plaats 
vond en de kinderen de volgende dag naar 
school moesten, gingen de meeste mensen 
tegen een uur of negen naar huis. Omdat het 
toen ook al aardig donker werd en wij niet 
voor verlichting gezorgd hadden, begonnen 
we af te breken. 
We waren hier nog maar een tijdje mee bezig 
of het begon weer te regenen. Wat hebben wij 
tijdens de barbecue een geluk gehad. 
De barbecue zal wegens groot succes vol
gend jaar geprolongeerd worden!!!!!! 

Dropping 

Zaterdag 3 november jl. organiseerde de 
Supportersvereniging haar jaarlijkse dropping. 
Net als vorig jaar gingen we naar de 
Alinghoek in Drouwernerzand. De Alinghoek 
staat midden in het bos. Dit is voor een drop
ping zeer aangenaam, want dan hoef je niet 
eerst langs openbare wegen te lopen. Met de 
dropping gingen 35 mensen mee. 
Dit is eigenlijk te weinig omdat een bus ca. 50 
zitplaatsen heeft. Omdat wij van iedereen een 



bijdrage van ƒ 10,00 vragen, zijn bij een 
volle bus de buskosten voor een groot gedeelte 
gedekt. Desondanks was het een zeer 
geslaagde avond. 

Bestuur Supportersvereniging 

Jeugdafdeling voetbal 

Nu wij in het nieuwe seizoen met 2 teams n.l. 
een E 7 tal en een F 7 tal meedoen in de com
petitie en met name de kinderen van onze F 
ers steeds kleiner worden doelende op de leef
tijden va r i ë rende van 5 tot en met 8 jaar en 
de voetbalshirts al eens aangeboden door de 
Supportersvereniging de meeste kinderen één 
of twee maten te groot waren, werd mij tijdens 
de afgelaste wedstrijd V.V.S. Fl - Woltersum 
Fl op 8 september door Sien Steenhuis-
Hoving gevraagd om samen even dit pro
bleem te beki ken en proberen op te lossen. 
Daar Sien in het bestuur van de 
Supportersvereniging zit, doch niets kon belo
ven vanwege dit euvel was zij toch genegen 
om dit probleem bij de andere bestuursleden 
van de Supportersvereniging naar voren te 
brengen. Mijns inziens moet dit nog dezelfde 
dag in dit geval 8 september ten tarel geko
men zijn met als eindconclusie besluit aange
nomen. Vermoedelijk zi n ze ook nog deze fde 
dag besteld want wat b eek zaterdag 1 5 sep-
temiber tijdens de thuiswedstrijd Woltersum Fl 
- THOS fl werden de witte shirts inclusief 
keepersshirt al door Sien namens de 
Supportersvereniging aangeboden zodat iede
re speler met een passend shirt het veld kon 
betreden. Door dit sportief gebaar gaat dan 
ook mijn waardering uit.naar het bestuur en 
leden van de Supp. Ver. Woltersum om dit ten 
doel te stellen.Hopenlijk zal de jeugd er dan 
ook veel van genieten en wil ik namens de 
S.V. Woltersum, afdeling jeugd jullie hartelijk 
dank zeggen voor de prachtige shirts "KLAS
SE". 

H. Laning 

Hervarmde Kerk 
Woltersum 
De Hervormde Kerk te Woltersum is sinds een 
aantal jaren in het bezit van de Stichting 
Groninger Kerken. De Stichting zorgt voor het 
onderhoud van de kerk, de begraafplaats om 
de kerk en het kerkgebouv^d-je, "Het Voorhof". 
Omdat de kerk nu eigendom is van de 
Stichting Groninger Kerken mogen de kerk en 
het Voorhof ook voor andere doeleinden 
gebruikt 
c.q. verhuurd worden dan alleen de kerkdien
sten vanuit de Hervormde Gemeente. 

De Stichting Groninger Kerken wordt in het 
dorp vertegenwoordigd door een plaatselijke 
commissie. De volgende mensen hebben hierin 
zitting: 
Voorzitter. 
Herman Been, Kerkpad 1 2 
Secretaris. 
Sien Steenhuis, Kerkpad 19 
Penningmeester. 
Bart de Bruine, Hoofdweg 27 
Leden. 
Jan Dijk, Kerkpad 6 
Wim Lalkens, Eemskanaal NZ 4 
Simon Lubberts, Kollerijweg 60 
Eddie de Boer, K. de Boerweg 35 

De plaatselijke commissie heeft tot o.a. tot 
taak: 
1. Het stimulieren en onderhouden van de 

belangstelling voor het plaatselijk bezit 
en het werk van de stichting in het 
algemeen 

2. Het werven van donateurs 
3. Het onderhouden van het contact met 

gebruikers of potent ië le gebruikers 
4. Het dagelijks beheer en net toezicht 

houden op de staat van onderhoud. 

Zoals u kunt constateren heeft de kerk op dit 
moment nogal wat achterstallig onderhoud. Er 
ligt een renovatieplan klaar. De kosten hiervan 
bedragen meer dan 1 miljoen gulden. 
De restauratie zal in een vier fasen plaats vin
den. Met de eerste fase wordt begonnen in 
2004. 
In eerste instantie wordt alleen het gebouw ; 
gerenoveerd. De kerktoren is het eerst aan de 
beurt, want deze verkeert in de slechtste staat 
van onderhoud. Op de lange duur zal ook het 
interieur van de kerk gerenoveerd worden. Dit 
kan echter nog jaaaaaaren duren!III!! 



De renovatie v/ordt door de Stichting 
Groninger Kerken uitgevoerd. 

De plaatselijke commissie heeft echter ook een 
aantal taken. Zo heeft zij ervoor gezorgd dat 
het oude kerkhof regelmatig gemaaid v/ordt. 
Nu de heer S. Lubberts sr. dit niet meer kan 
doen, moest de commissie iemand anders zoe
ken. Op dit moment is Arnout Maas degene 
die het kerkhof maait. 
Een ander probleem waar de commissie een 
oplossing voor moet vinden, is de singel rond
om het kerkhof. De singel heeft ook onderhoud 
nodig, want bij harde wind vallen er takken 
op de grafzerken. Het onderhoud van de sin
gel is echter niet zo eenvoudig omdat er geen 
hoogwerker op het kerkhof kan komen en de 
bomen voor een ladder te hoog zijn. Wi j zul
len proberen om hier samen met de Stichting 
Groninger Kerken en Het Groninger 
Landschap een oplossing voor te vinden. 

De plaatselijke commissie heeft echter al een 
aantal dingen vernieuwd. In het Voorhof is een 
nieuw toilet gekomen en er zijn nieuwe gordij
nen opgehangen. Het hek voor de kerk is door 
de commissiefeden geverfd. 
De opbrengsten van de collectes die in de kerk 
gehouden worden, mag de commissie naar 
eigen inzicht besteden. Van de kerstcollecte 
wilden wij de kroonluchter laten renoveren. 
Omdat wij niet wisten bij wie we ons vervoe
gen moesten, hebben we contact opgenomen 
met de Stichting. Wij hebben de lamp naar de 
Stichting gebracht. Deze heeft de lamp laten 
restaureren en heeft ook de kosten gedragen. 
Een goede besteding van de collectes is het 
vervangen van de gordijnen in de kerk. Deze 
zijn oud en te klein voor de grote ramen. 

Een belangrijke factor waarvoor de commissie 
ook verantwoordelijk is, is het onderhoud en 
eventule reparaties van de torenklok. Als de 
klok niet de juiste tijd aangeeft, niet op gezette 
tijden luidt, merkt u dat meteen. 

Een andere taak van de commissieleden is het 
werven van donateurs. Enige jaren geleden 
waren er een groot aantal mensen in het dorp 
die jaarlijks een bedrag betaalden voor het 
onderhoud van het kerkgebouw. Wij hebben 
dit in het slop laten raken en hebben deze gel
den al twee jaar niet ge ïnd . Dit jaar willen wij 
het echter wel doen afhebben wij een iets 
andere opzetbedacht. 
In de week dat de dorpskrant uitkomt, krijgt u 
van ons een envelop in de bus. Indien u een 
donatie wilt doen, verzoeken wij u deze in de 

envelop te sluiten. De envelop zullen wij bin
nen 14 dagen na het verschijnen van de krant 
weer bij u ophalen. . 
Deze gelden worden uitsluitend gebruikt voor 
onderrioud aan de kerk, de klok, het kerkhof, 
de bomensingel langs het kerkhof of het 
Voorhof. 
Wij zullen deze aktie voortaan ieder aar her
halen. In de volgende dorpskrant zal net totaal 
bedrag aan donaties bekend worden 
gemaakt. 

TILLETJES 
Heeft iemand een autostoeltje over? Graag 
willen we die hebben voor Arta. 
Fam. Mahboubian, Bijbelgang 

Natasja Dreise heeft een paarse kralenketting 
verloren. Graag terug, want het was een 
cadeautje. 
Kollerijweg 66. 

Recept 
Chinese tomatensoep in 10 minuten 

Benodigdheden: 
1 pak Zontomaat e, 
1 pot kippenbpui Ion met stukjes kip, 
3 preien in dunne ringen, 
1 klein potje appelmoes, 
2 eieren, 
zout, peper en olie. 

Breng het tomatensap aan de kook. Voeg de 
bouillon, appelmoes en prei toe en breng alles 
al roerend aan de kook. Houd de soep op een 
laag vuur 5 minuten aan de kook. 
Klop de eieren los, met peper en zout naar 
smaak, en bak er in een kein beetje olie twee 
omeletten van. Rol die op en snij ze in dunne 
reepjes 
Breng de soep op smaak met peper en zout. 
Verdeel de soep over de borden en garneer 
met de eierreepjes. 
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kerstverhaal 

Morgen is het Kerstmis. 

Lotte en Pieter staan bij de kerstboom. Lotte 
wijst naar een engeltje dat aan de onderste 
tak hangt. 
- Het engeltje is het mooiste, zegt ze. Het heeft 
gouden vleugels, Pieter. Zie je dat? 
- Ja, zegt Pieter. Maar de paddestoel is nog 
mooier. Veel mooier. 
- Nietes. 
-V^elles. De paddestoel heeft duizend zilveren 
stippen en jij weet er niks van. 
- Wel waar. en jij bent een kattekop. 
- En jij bent een apekop en een 
Ze staan heel boos te kijken allebei. 
Dan komt Roos met Simon van de buren de 
kamer binnen. 
Jakkes, wat doen die Pieter en Lotte lelijk. Lotte 
staat te gillen en te stampvoeten. Pieter heeft 
zijn vingers in zijn oren gestopt en loeit als 
een sirene. 
Roos blijft verbaasd kijken. Maar dan zet ze 
haar handen als een toeter aan haar mond en 
ze schreeuv4 nog veel harder dan Lotte en 
Pieter samen. 
- Is hier een oppas gevraagd voor een paar 
wilde kinderen? Schreeuwt Roos 
Pieter en Lotte zijn meteen stil. Ze staan 
bedremmeld te kijken. 
- Een engeltje, zegt Lotte. 
- De paddestoel, fluistert Pieter. 
- Morgen is het Kerstmis, zegt Simon. Als het 
Kerstmis is mag je geen ruzie maken. 
Roos moet lachen. fHeel vrolijk. Ze heeft guitige 
ogen. 

- Gekke Simon, zegt ze. Wat is dat voor flau
wekul. 
- Mag je wé l ruzie maken als het Kerstmis is? 
Vraagt Lotte. 
- Eigenlijk mag je nooit ruzie maken, zegt 
Roos. 
Ze tikt op Lottes neus. 
- Maar iedereen doet het wel eens, natuurlijk. 
Er is geen mens die nooit eens ruzie maakt. 
Ze kiJKt naar Simon. En naar Lotte en Pieter. 
- Hoe ziet dat? Zijn jullie nog steeds even 
wild? Vraagt ze. 
- Nee, zeggen Lotte en Pieter tegelijk. 
- Goed, dan gaan we wat doen, beslist Roos. 
Ik heb stiften meegebracht. Daarmee kunt je 
op glas tekenen. We gaan de ruit versieren. 
Het mag van je moeder. 
- Kaarsen, zegt Pieter. Ik kan kaarsen tekenen. 
- Ik ook, roept Lotte. En jij ook, hè, Simon. 
- Fijn, zegt Roos. Dan heb ik een idee. 
Roos tekent een grote kerstboom op de ruit en 
als die af is mogen de kinderen op de venster
bank staan. Ze tekenen rode kaarsen op de 
groene takken. Ze zijn de hele middag bezig 
en het is al bijna donker als ze ermee klaar 
zijn. 
- We gaan buiten kijken, zegt Pieter. 
Ze trekken hun trui aan . Ze zetten hun muts 
op en doen hun sjaal om. Ze lopen de tuin in. 
Binnen steekt iemand de lamp aan en het is 
net of de kaarsen op het raam zachtjes bran
den. 
Lotte lacht. 
- Kijk, Roos, zegt ze. Nu hebben de vogels in 
de tuin ook een kerstboom. 
- Gelukkig maar, giechelt Simon, want morgen 
is het Kerstmis. 

Aanvraagformul ier 
subsidies 

Op de volgende pagina vindt u een aan
vraagformulier voor subsidies. Deze subsidies 
worden verstrekt aan verenigingen, clubs of 
instellingen uit het dorp Woltersum en omstre
ken. Subsidie aanvragen worden alleen nog 
behandeld door een aanvraag in te dienen via 
dit formulier en in te leveren bij een van de 
bestuursleden van Dorpsbelangen. Dit wordt 
dan op de eerst volgende vergadering behan-

- deld. 

Het Bestuur 



Vereniging voor dorpsbelangen 
Woltersum e.o. 
Aanvraagformulier voor het verkrijgen van subsidie voor 
een aktiviteit of voorziening in Woltersum. 

Naam van de aanvrager/ 
Naam van de groepering: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail: 

Naam van de aanvrager/ 
Naam van de groepering: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail: 

Naam van de aanvrager/ 
Naam van de groepering: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail: 

Naam van de aanvrager/ 
Naam van de groepering: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail: 

Naam van de aanvrager/ 
Naam van de groepering: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail: 

Naam van de aanvrager/ 
Naam van de groepering: 
Adres: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail: 

-

Bestuurssamenstelling van de aanvrager: 

Secretaris: 

Aktiviteiten of voorziening waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd: 
Aktiviteiten of voorziening waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd: 
Aktiviteiten of voorziening waarvoor 
subsidie wordt aangevraagd: 

Reden waarom subsidie wordt aangevraagd: Reden waarom subsidie wordt aangevraagd: Reden waarom subsidie wordt aangevraagd: 

Welk bedrag wordt aangevraagd: Welk bedrag wordt aangevraagd: 

Overzicht van te maken kosten: 
(Mag los worden bijgevoegd.) 
Overzicht van te maken kosten: 
(Mag los worden bijgevoegd.) 
Overzicht van te maken kosten: 
(Mag los worden bijgevoegd.) 
Overzicht van te maken kosten: 
(Mag los worden bijgevoegd.) 

Opgave bank- of girorekening waarop een 
eventuele subsidie kan worden overgemaakt: 
Opgave bank- of girorekening waarop een 
eventuele subsidie kan worden overgemaakt: 

PLAATS: DATUM: HANDTEKENINGEN: 

Voorzitter: 

Secretaris: 



TuinHps 
De allerlaatste tuinklussen voor de v/inter. 

Koppel de tuinslang af en sluit voor het gaat 
vriezen het buitenkraantie af. 
Zet gieters die gedurende de winter buiten blij
ven op hun kop, zodat ze geen water meer 
bevatten. Door vorst zet water uit, waardoor 
het materiaal bol kan gaan staan. 
Laat ook regentonnen om die reden leeg 
lopen. 

Om in de winter niet met een kale tuin of ter
ras te zitten kunt u er wintergroene planten 
zoals buxus, taxus en klimop neer zetten in 
vorstbestendige potten. Plaats de potten op 
b.v. een tegel, zodat ze iets van de grond af 
staan en niet vast kunnen vriezen. 

Maak spaden en plantscheppen schoon en vet 
ze in. Laat indien nodig grasmaaier en snoei-
scharen nu slijpen. 

Metalen tuinspulletjes die verroest zijn, licht 
schuren, stofvrij maken en behandelen met 
Hammerite. Ze worden als nieuw. 

Hark zoveel mogelijk het blad van het gazon. 

Zolang het niet vriest en de grond niet bevro
ren is, kunt u rozen, hagen, struiken en bomen 
planten. 

Klimop kunt u nu bijknippen. 

Bescherm rozen tegen vorst door aan de voet 
wat blad of aarde te leggen en bescherm bij 
rozen op stam de plaats waar de stam over
gaat in de takken. 

Bind klim planten nog eens goed aan. 

De moestuin kunt U nu opruimen. 

Schoolnieuws 
Oud papier. 

Omdat het organisatorisch steeds moeilijker 
wordt, om de oud papier briefjes iedere keer 
weer rond te brengen, plaatsen we het gehele 
rooster in deze krant. 
Knip het uit en plak het op. Dan weet U pre
cies wanneer er oud papier opgehaald gaat 
worden. 
Dus in het vervolg geen briefje meer in uw 

brievenbus, maar een overzicht op uw kalen
der/prikbord. 
Oud papier ophaal rooster van O.B.S. De 
Huifkar Woltersum 
08 december 2001 
12. lanuari 2002 
09 februari 2002 
09 maart 2002 
13 april 2002 
18 mei 2002 
22 ptü 2002 

Algemeen * 

Het jaar 2001 loopt alweer naar ziin einde. 
De tijd vliegt. We hopen op een leuke winter 
met lekkere koude nachten, zodat we weer 
kunnen schaatsen. Wij gaan in ieder geval in 
januari beginnen met de schaatslessen in 
Kardinge. De groepen 4 t/m 8 krijgen dan 
vier lessen, aangeboden door de 
Supportersvereniging. Daarvoor onze hartelij
ke dank. 
Het vervoer van en naar Kardinge is nog wel 
eens een probleem. Als U het leuk vindt om 
eens een keertje met ons mee te rijden, graag. 
De groep kinderen wordt steeds groter, zodat 
er steeds meer auto's mee moeten. 
In de afgelopen periode zijn er maar liefst 5 
kinderen bij gekomen. Te weten: Mariska 
Kersten, Erik Hoving, Arjan Dikkema, Yvonne 
Dikkema en Kyra Korringa. We wensen jullie 
allemaal een hele fijne en leerzame tijd toe. 
Op dit moment bezoeken 48 kinderen onze 
school. Dat is weer een hele groep. Daarom 
zal juf Anneke Kattenberg met ingang van 1 
december ook op de dinsdagmorgen bi ons 
op school werken. Zij komt dan in totaa 4 
ochtenden in de onderbouw groep, zodat juf 
Hendrina van de Bunte groep 3 en 4 apart 
kan nemen. Meester Joost Eggebeen heeft dan 
groep 5 t/m 8. 
Bij het ter perse gaan van deze krant hebben 
we nog allerlei feestjes in het vooruitzicht. 
Eerst komt de Sint op 5 december en daarna 
de gezellige kerstperiode. Deze periode wordt 
altijd afgesloten met een kerstdiner op de don
derdagavond voor de kerstvakantie, te weten 
20 december. 
Daarna de kerstvakantie. Twee weken vrij en 
dan beginnen we weer op maandag 7 janu
ari. 

Prettige kerstdagen en een 
goed en gezond 2002 

toegewenst door 
' Anneke, Hendrina, Joost, Dieta 
en alle kinderen van O.B.S. De Huifkar 

Woltersum 
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 

(BIR00B*K0]EIK*BAHK]ET ) 

Alle soorten brood van de 
WARME B A K K E R 

WARM K R E N T E B R O O D 
S U I K E R B R O O D en GRONINGER K O E K 

zo van de bakplaat ! 

Tevens groot asortlment voor 
D I A B E T I C I ! 

Markthandel Andre Westerbeek 

Reparatie van sieraden 
klokken en horloges. 

Prijsopgave vooraf 

Wij plaatsen ook 
horloge banden 

en batterijen. 

Gratis montage^ 
klaar terv/ijl u wacht 

T O N E N J A N N A 
LIETMEIJER 

voor al uw 

Jongens-en meisjes
ondergoed 

Heren- en dames
ondergoed 

ook halfwol en thermo ondergoed ) 

Sokken 
Kniekousen 

Panty ' s in diverse soorten 

Telefoon 
* * 0594 - 517417** 

A R D B A R K H O F 
uw HUISHOUDZAAK op de MARKT 

ST0F2UIGER2AKKEN 

s t e r k i n e l k merk 
• » » 

WENSKAARTEN i n ENVELOP 
1 g l d . per s tuk 
z e s voor 5 g l d . 

OP DE MARKT IS UW GULDEN EEN DAALDER WAARD 

. 4 



De voorstelling in Ten Boer. 

Wij zijn donderdag samen met groep 7 en 8 naar een voorstelling in Ten Boer 
geweest. 
Het ging over geweld op straat, er was en oma in elkaar getrapt op straat. • , 
Ze had ook een menselijke vectmachine bij zich om zich te verdedigen,die heette 
TARAKK..Oma durfde niet alleen op straat te gaan dus nam ze TARAKK mee. 
TARAKK sloeg iedereen inelkaar . Toen ze weer thuis waren dacht tarakk dat Fifi het 
hondje gavaarlijk was. En toen slingerde hij het hondje over de kop, en ging boven op 
het hondje stampen tot het hondje dood was. 
Maar de groep jongeren trapte de oma zo hard dat oma ook dood was,en de jongens 
die dat gedaan hadden begonnen te huilen. Het was wel leuk. Want het verhaal werd 
wel er grappig gespeeld. 
Wij hebben van deze voorstelling best veel geleerd. 

Groetjes Riette en Jack. 

Tarakk 

Oma durfde niet meer op straat te komen. Daarom deed ze steeds meer fichting 
came. Op een dag stond de man van het spelletje naast haar. hij heette Tarakk. 
Toen ging ze met Tarakk over straat, maar Tarakk mocht niet schoppen rammen 
slaan beuken splechen trappen bokken blokken alleen als iemand vervelend was. 
Mocht hij schoppen rammen splechen beuken trappen bokken blokken, en 
vriendinnen van oma vonden dat maar niks. Want hij was staalhard ijzersterk 
en altijd op zijn hoede voor vervelende mensen. Het is dus duidelijk waar dit 
over gaat over geweld op straat dus doe dit niet. en op het eind zijn hondje en 
oma op straat gedood. Die voorstelling was wel heel erg leuk. 

Groeten van Kyra en Richard. 



H . P o t NVOB 

b o u w b e d r i j f 

- onderhoud -
- verbouw-

- renovatie -
- nieuwbouw-

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555 

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. 

ADVERTEREN IN 

DORPSKRANT 

TILPROAT 

NEEM CONTACT 

OP MET 

A. DOST 

TEL 050-3023234 



KLEURPLAAT 



Schilders- & Onderhoudsbedrijf 
Roelvink 
U kunt bij mij terecht voor: 
Schilderwerk. Beglazingsv/erk. 
Wandafwerking. 
Verf en Behang. 
Renovatiewerkzaamheden. 
Kozijnen. Deuren. Dakramen. Enz, enz. 
Badkamers. Keukens. Sauna's. 

Isolatieglas Fl. 70,^ pm2 excl b.t.w. 
H.R. Glas Fl. 95,- pml excl b.t.w. 
H.R.++Glas Fl. 130,- pml excl b.t.w. 

Vraag vrijblijvend offerte. 
Hoofdweg 12 9795 PB Woltersum tel: 050 3024082 fax: 050 3021181 mobiel: 06 54962470 

k 
i 
i 

Loonbedr i i i ' V a n d e r L a a n 
Aanneming c u l t u u r t e c h n i s c h e w e r k e n 
V e r h u u r g r o n d v e r z e t m a c h i n e s 
Ag ra r i s ch l o o n w e r k 
Hande l in z w a r t e grond 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 



D R U K K E K I N D E R E N 

Elk kind is wel eens druk. Dat is heel normaal. 
Maar er zijn ook kinderen die altijd druk zijn. Ze 
kunnen niet stilzitten en zijn superactief. Ze 
hebben altijd haast en zijn erg impulsief. Ze 
kunnen zich moeilijk concentreren, want ze zijn 
snel afgeleid. En luisteren naar wat de ouder 
zegt is moeilijk Voor ouders kan dit erg lastig 
zijn. Want deze kinderen vragen veel aandacht. 
Herkent u dit? Is uw kind ook erg druk? Of kent 
u een druk kind? In dit schoolkrantartikel leest u 
hier meer over. 

Spanning 

Vaak ligt de oorzaak van het drukke gedrag buiten het kind zelf. Het kind is gespannen door 
een bepaalde toestand. Bijvoorbeeld: 
- y • moeilijkheden op school; 

gepest worden; . • 
spanningen thuis; 
of een verhuizing. 

Door goed op uw kind te letten kunt u erachter komen waarom het zo druk is. Daarna komt de 
vraag: "Hoe kan ik mijn kind helpen?" 
Soms is extra rust en aandacht genoeg. En soms zult u met anderen moeten overleggen, 
bijvoorbeeld met de leerkracht. 

Temperament 

De oorzaak van het drukke gedrag kan ook in het kind zelf liggen. We zeggen dan dat het een 
flink temperament heeft. Temperament is: de manier waarop een kind zich vanaf de geboorte 
gedraagt. Zo krijgen drukke kinderen het drukke gedrag bij de geboorte mee. 
Veel ouders hebben het moeilijk met het drukke gedrag van hun kind. Ze zouden liever zien 
dat het wat rustiger is. Ze proberen er van alles aan te doen. Maar dat heeft niet zoveel zin. 
Want het temperament verandert niet. Het kind is ermee geboren. 
Het is daarom veel belangrijker dat zowel de ouders als het kind ermee leren omgaan. De 
volgende tips kunnen hierbij helpen. 

Adviezen voor het omgaan met een druk kind 

Voor een druk kind is regelmaat erg belangrijk. Het weet dan precies waar het aan toe is. En 
dat geeft rust. 
Hanteer daarom een duidelijk dagritme. Bijvoorbeeld vaste etenstijden en vaste gewoontes 
voor het naar bed gaan. Niet alleen door de week, maar ook in het weekend. 



C a f é 

'DE W i t t e beug" 
V o o r e e n g e z e l l i g a v o n d j e u i t 

Hoofdweg 2 - Woltersum - Telefoon 050 - 3023666 

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

Wigboldstraat 6 - Tel. 3022151 Ten Boer 



Zorg voor een rustige indeling van de speelhoek. Dit kan door het speelgoed overzichtelijk op 
te bergen. Bijvoorbeeld de bouwblokken in een doos en de boekjes en puzzels in de kast. 

T.V. en radio zorgen vaak voor een onrustige sfeer in huis. Zet ze daarom alleen aan als er 
echt naar gekeken of geluisterd wordt. 

Een druk kind kan ouders het bloed onder de nagels vandaan halen. Maar het helpt niet als u 
in zulke situaties gaat slaan. Het maakt de zaak vaak alleen maar erger. Natuurlijk mag uw 
kind wel merken dat u kwaad bent. Maar als u erg boos bent, kunt u het beter eerst laten 
zakken. Loop dan bijvoorbeeld even de kamer uit. 

Vragen 

Er valt nog veel meer te zeggen over het omgaan met een druk kind. En misschien heeft u nog 
een aantal vragen. Als dat zo is, dan kunt u contact opnemen met de sociaal verpleegkundige 
van de GGD. Elke woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur hebben ze telefonisch spreekuur. 
Het telefoonnummer is: (050) 367 40 00. 

(Illustraties van len van Laanen, uit Opvoedingsreeks, thema "Drukke kinderen" van Jeugdinformatie) 
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Voor de 
complete 
woning
inrichting 
zit u bij ons 
op de 
eerste rang 

S U A P I X M P A S 

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ 
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435 
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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 ziin. Veranderingen en nieuv/e 
bestuurslijsten ontvangen v/e graag. Je 
kunt lijsten opsturen naar de redactie, 
p/a Bijbelgang 10, 9795 PD 
Woltersum. 

Dorpsbelangen : 
Voorzitter. H.A. van Dijk, 
Secretaris: H. V/assing 
Penningmeester. A. Dost 
Leden: G. van Dijk 

L. Brik 
R. Staijen 
L. Dreise 

Stichting Dorpshuis "De Bongerd" 
Voorzitter: Jan Hulshof 
Secretaris: Simon Lubberts 
Penningmeester: V/igbold Kiel 

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

Woltersum : 
vacant 
M. Sander 
Hennie Nieborg 
Henk Schenkel 
Rieks Laning 
Janny Hulshof 
Tiny Heersema 
Jan Dijkema 
Jack Huizinga 

IJsvereniging : 
Voorzitter: H.A. van Dijk 
Penningmeester: G van Dijk 
Secretaris: E. v.d. Laan 
Lid: W. van Dijken 

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

Vogelvereniging "De Kardinaal" 
Voorzitter: H.A. van Dijk 
Secretaris: G.H. V/oltjer 
Penningmeester: M. Blink 

Toneelvereniging "Old Egypte" 
Voorzitter: Vv'igbold Kiel 
Secretaris: Marjan Roelvink 

-Lanink 
Penningmeester: Sien Steenhuis 

050 - 3021491 
050 - 3022807 
050 - 3023234 
050 - 3023021 
050 - 3023277 
050 - 3022266 
050 - 3023748 

050 - 3022256 
050 - 3023500 
050 - 3010686 

050 - 3021671 
050 - 3022823 
050 - 5419419 
050 - 3022665 
050 - 3022256 
050 - 3022895 
050 - 3023214 
050 - 302361 9 

050 -3021491 
050 - 3023021 
050 - 3021215 
050 - 3021796 

050 
050 

3022892 
3021350 

0 5 0 -

050 -

3021491 

3023328 

0 5 0 - 3 0 1 0 6 8 6 

050 -
0 5 0 -

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post 
(VTPTW), 't Kwefternest: 
Voorzitter: Teddy Bodewes 050 -

3024082 
3023558 

/ Woltersum 

3021135 

Secretaris: Yvonne Scholier 050 - 4029379 
Penningmeester: Tjakelien van Dijk-

Rillema 050 - 3023021 
Bestuurslid psz: Ina Veldhuis 050 - 3023305 
Bestuurslid: Annie de Boer 050 - 3022834 

Begrafenisvereniging : 
Voorzitter: i-l.A. van Dijk 
Secretaris: D. Kuil 
Penningmeester: J. Dreise 

Begraafplaats Woltershof 
Voorzitter: F. Misker 
Secretaris: E. de Boer 
Penningmeester: G. Koster 

Kerkenraad Woltersum 
Scriba. J. Everts-Fluks 
Lid. F. Misker 
Lid. Bulthuis-Hoayer 

Klaverjasvereniging " Ruiten Troef 
Voorzitter: R.F Stayen 
Penningmeester: L.Valk 

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

050 - 3021491 
050 - 3022044 
050 - 3021479 

050 - 3021418 
050 - 3021913 
0 5 0 - 3 0 2 1 5 8 5 

050 - 3021416 
050 - 3021418 
050 - 3024677 

050 - 3022266 
050 - 3024021 

050 
050 

3021419 
3022083 

Buurtvereniging K.de Boerv/eg, " Aktief " 
Voorzitter: Gerda Kiel 0 5 0 - 3 0 2 1 5 4 3 
Secretaris: H. Wassing 050 - 3022807 
Penningmeester: L Volk 050 - 3024021 

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

Buurtvereniging Bijbelgang : 
Voorzitter: Hetty Homan 050 - 302191 9 
Secretaris: Eric Kiev/iet 
Penningmeester: Jantje Graatsma 050 - 3021322 

Buurtvereniging Het Kerkpad. 
Voorzitter: Jonet Klinkhamer 050 - 3024794 
Secretaris: Mieke Steijvers 050 - 3024253 

' ' 0 5 0 - 3 0 2 2 4 5 2 
secretaris: M i e K e oreii 
Penningmeester: Anno Dijk 

Buurtvereniging Kollerijv/eg " op 't end " 
Voorzitter: Petra Schenkel 050 - 3023393 
Secretaris: Annet de Haan 050 - 3021096 
Penningmeester: Hemma Ruben 050 - 3022892 

Schoolbestuur 
Voorzitter: M.arjon Roelvink 
Secretaris: Rita v Heuvelen 
Penningmeester: Gerda Kiel 

v.v.v. 
Voorzitter O . i . Jos Vermeulen 
Secretaris: D.H. Oosterhuis 
Penningmeester: Kees Steenhuis 

050 - 3024082 

050 - 3021543 

050 - 3023277 
050 - 3022685 
050 - 3023558 




