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

Hetty Homan - v/d Molen 
Bijbelgang 10 Woltersum 
tel.: 3021919. 
redactie.tilproat@tiscali.nl 

Kopy volgende krant inleveren 
voor vrijdag 29 nov 

Voorwoord 
Beste dorpsgenoten, 

De zomer is weer ten einde en in het dorp is 
de school weer begonnen. De verenigingen 
zi jn alweer actief bezig en gelukkig is café 'De 
Witte Brug' (Schuurman) weer open. 
De zomer was erg warm en zeer nat. Veel 
zware buien met onweer en heel veel water 
zi jn over ons land getrokken. W i j zaten hier 
erg gunstig. In veel landen zijn overstromingen 
geweest en er zi jn meerdere mensen door het 
geweld van water, ingestorte gebouwen en 
omgewaaide bomen gedood. W i j hopen dat u 
toch nog volop van het warme weer en de 
vakantie heeft kunnen genieten. 
De K.de Boerweg is helemaal opnieuw 
bestraat en het Diepje is geschoond en van 
beschoeing voorzien. Ook zijn er nieuwe lan
tarens geplaatst. Het was een hele lange klus, 
maar het is heel mooi geworden. Ook in de 
Bijbelgang zullen nog nieuwe lantarens 
geplaatst worden. In de volgende krant hou ik 
u hiervan op de hoogte. 

Vriendelijke groeten van H. Homan -
v.d.Molen 

Van de Vereniging voor Dorpsbelangen 
Woltersum e.o. 

De vakantie ligt al weer ver achter ons en 
iedereen heeft het al weer druk met werk en 
andere zaken. 
De eerste vergadering van Dorpsbelangen is 
weer geweest en daar hebben we de agenda
punten besproken voor het overleg met de 
gemeente op 15 oktober a.s. Het wordt de 
eerste vergadering met burgemeester Pot. In 
de volgende krant meer hierover. 
Zoals afgesproken in deze krant twee brieven, 
die wi j hebben gestuurd naar de gemeente. 
De reacties hierop zullen ook in de volgende 
krant genoemd worden. 

Traditiegetrouw heeft het zomerkampje weer 
plaatsgevonden op de laatste vr i jdag en zater
dag van de zomervakantie. Ook dit jaar weer 
zeer geslaagd. Even leek het weer op de vri j
dagavond spelbreker te zi jn: regen en onweer. 
W e hebben geluk gehad, de fakkeloptocht en 
het overnachten konden gewoon doorgang 
vinden. Een " p a a r " kilometer verderop kwam 
de regen echter met bakken naar beneden met 
ondergelopen kelders en andere gevolgen 
van dien 
Toen op de zaterdag het meeste was opge
ruimd en de B.B.Q. achter de kiezen was, 
begon het ook in Woltersum flink te regenen. 
Het kampje was toen al op zijn eind. Meer 
over het kampje leest u in dit nummer. 

Ondertussen nadert de voltooiing van de K. de 
Boerweg. De aannemer heeft meer tijd nodig 
gehad dan was voorzien. Het resultaat mag er 
echter zi jn. De gemeente rondt binnenkort de 
reconstructie af, door bomen (waarschijnlijk 
knotwilgen) en een heg (waarschijnlijk een 
beukenhaag) te plaatsen en graszaad te 
zaaien. De gedeeteli jke aanpak dit jaar van 
de Bouwerschapsweg is echter opgeschoven. 
De Gaykingastraat verdient volgens de 
gemeente een hogere prioriteit. Ons is echter 
verzekerd, dat in 2003 de weg in zi jn geheel 
wordt aangepakt. Voor ons als inwoners zal 
dit tot gevolg hebben, dat we een hele tijd 
deze weg niet kunnen gebruiken en om zullen 
moeten ri jden. 
Verder kunnen we vermelden, dat de nieuwe 



Schilders- & Onderhoudsbedrijf 
Roelvink 
U kunt bij mij terecht voor: 
Schilderwerk. Beglazingswerk, 
Wandafwerking. 
Verf en Behang. 
Renovatiewerkzaamheden. 
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gemeentegids binnenkort verschijnt. Ik heb de 
gemeente olie informatie, die mij ter beschik
king stond verstrekt over de verenigingen in 
ons dorp. Staat u als vereniging niet vermeld 
in Tilproat, regel dit dan even. 
Rieks van Heuvein legt de laatste hand aan 
een mededelingenkast. Deze v/ordt t.z.t. 
geplaatst op Smidshoek. 
Afsluitend heeft een ieder kunnen constateren, 
dat café De witte brug zi jn deur heeft gesloten. 
Een aantal verenigingen moet op zoek naar 
ander onderdak, ais dit zo blijft. 
Afwachten 
Radio Noord is voor hun ochtendprogramma 
dinsdag 2 september in Woltersum geweest 
om over de gevolgen van de sluiting te praten. 
Well icht hebt u de uitzending gehoord. 
Tot slot heeft er in het Dagblad van het 
Noorden een stuk gestaan over dode vis in het 
Diepje. Een paar dagen later is er een bootje 
geweest om het Diepje te schonen. 

Tot de volgende keer: 
H. Wassing, secretaris 

Woltersum, 3 september 2002 

Gemeente Ten Boer 
t.a.v. Burgemeester en Wethouders 
Postbus 7 
9790 A A TEN BOER 

Geacht college. 

Tijdens onze laatste vergadering, kwam de 
evaluatie van het gehouden zomerkampje ter 
sprake. Hier hoorden wi j van de slechte staat 
van onderhoud van de twee houten bruggetjes 
op het terrein bij de molen Fram. 
Enkele dagen voordat het kampje zou worden 
gehouden, werd dit geconstateerd. 
Vervolgens hebben twee van de organisatoren 
hier telefonisch melding van gemaakt bij de 
heer P. de Vries. 
Deze meldde, dat dhr. J. Blauw zou gaan kij
ken. 

Tijdens het opzetten van de tenten op de don
derdagavond bleek, dat de uitspraak van dhr. 
de Vries letterlijk moest worden opgevat. Is 
dhr. Blauw trouwens ooit geweest? De ene 

brug lag nog steeds scheefgezakt over het 
water en bi het betreden ervan boog deze 
behoorli jk door. Er was dus vanuit de gemeen
te geen actie ondernomen. Een kwalijke zaak 
volgens ons: 
Wat gebeurt er met 60 kinderen, die over zo'n 
brug moeten? 
Wat gebeurt er met de brug, als daar 60 kin
deren overheen moeten? 
Er wordt een onveilige situatie gecreëerd. 
Heeft het voor burgers zin een volgende keer 
de gemeente in te lichten over iets dergelijks? 
Lichten een volgende keer burgers de gemeen
te in, als er zich weer iets soortgelijks voor
doet? 

In het geval, dat hier op korte termijn niets 
aan te doen was geweest, was de houding ' 
van de gemeente te rechtvaardigen geweest. 
In dit geval had de molenaar het euvel snel 
verholpen. N a afloop van het kampje is de 
noodvoorziening weer weggehaald. 

Naderhand is dhr. de Vries wederom telefo
nisch benaderd en hem is gevraagd, waarom 
er niets door de gemeente was ondernomen. 
Er was volgens hem alleen gekeken en men 
vond verdere actie niet nodig. Wel werd ver
zekerd, dat een aannemer een offerte zou uit
brengen over het toekomstige herstel. 
Ondertussen zi jn ook hekken geplaatst, zodat 
niemand het terrein nog op kan. Gevolg? De 
hekken worden terzijde geschoven en de 
onveilige situatie blijft gehandhaafd. 
W i j vragen ons af, hoelang herstel nog op 
zich laat wachten. Voor de veiligheid is de 
gemeente toch verantwoordeli jk. t i 

W i j verwachten binnen een maand een reactie 
op het hier bovengenoemde. 

Hoogachtend, 

Dorpsbelangen Woltersum e.o. 

H. Wassing, secretaris. 

c c . fractievoorzitters van alle politieke partijen 
in de gemeente Ten Boer. 



P H . P o t b o u w b e d r i j f 

- onderhoud -

- verbouw -

- renovatie -

- nieuwbouw -

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555 

METAAL SHOP 

Tel. 050-5496105 
Fax 050-5423256 

Lavendelweg 17 , 
9731 HR Groningen 

Een nieuwe naam, maar dezelfde creativiteit, 
service en vriendelijkheid. 

Nieuw: 
Uitgebreid assortiment snijbloemen en 
potplanten voor een betaalbare prijs. 

Uw partner voor 

Tkheldobben 5 (naast Cl 000) 
Ten Boer 050-30122150 

Natuurlijk kunt u ook bij ons terecht voor 
graf-, bruids- en andere gelegenheidswerken. 

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. 



Woltersum, 8 september 2002 

Gemeente Ten Boer 
t.a.v. Burgemeester en Wethouders 
Postbus 7 
9790 A A Ten Boer 

Geacht college. 

Hierbij een reactie op uw brief van 20 juni jl. 
Hierin wordt gesteld, dat de verkeerscommissie 
van de gemeente niets voelt voor het plaatsen 
van paaltjes langs het trottoir in de 
Hoofdstraat om onveilige verkeerssituaties te 
voorkomen. 

Er wordt gesteld, dat de brug een natuurlijke 
snelheidsremmer is. Deze ligt echter op het 
einde van de Hoofdstraat en heeft volgens ons 
niet echt een functie in deze. 
Als er paaltjes geplaatst worden en aan die 
kant van de straat staan auto's, dan zal ver
keer van de andere richting moeten wachten, 
tot de straat vri j is om hun weg te vervolgen. 
Terecht wordt gesteld, dat het trottoir in goede 
staat verkeerd. Het lijkt ons dus zaak, dit zo te 
houden. 

Tot slot vragen we ons af, waarom we jaren 
geleden zijn geïnformeerd over verkeersdrem
pels en andere remmende verkeersmaatrege-
en. W i j vragen ons af, wanneer het vervolg ; 
hierop komt en we zekerheid krijgen over de 
keuze en de uitvoer. 

W i j verwachten binnen een maand een reactie 
op deze brief. v , , •. ""-.„.^-^mmm-

Hoogachtend, 

Dorpsbelangen Woltersum e.o. r; -̂ , 

H. Wassing, secretaris. 

Kunst m Kerken 

De Stichting Circuit uit Groningen heeft de 
najaarstentoonstelling 2002 van Kunst in 
Kerkn georganiseerd. Van 21 september tot en 
met 20 oktober kunt u op zaterdag en zondag 
tussen 13.00 en 17.00 uur exposities bezoe
ken in de kerken van Eenum, W i rdum, 

Woltersum, Thesinge, Middelbetr en Engelbert. 
In Woltersum zi jn schilderijen en tekeningen 
van Annelies Touwen te bewonderen. 

Restauratie van de kerk in 
Woltersum 

Vreemde vogels 

Hoewel het nog enige jaren zal duren voordat 
de kerk in Woltersum volledig gerestaureerd 
is, wil len wi j u graag informeren over de res
tauratie. 

De eerste fase van een restauratie bestaat 
bi jna alti jd uit het w ind- en waterdicht maken 
van het gebouw. We beginnen de restauratie 
dan ook met het exterieur, de toren. 
Vervolgens is het exterieur van de kerk aan de 
beurt, tenslotte zal het interieur van de kerk 
gerestaureerd worden. Het actuele restauratie
plan van de eerste fase van de restauratie van 
de kerk in Woltersum is ingediend bij de 
gemeente Ten Boer. Dit plan omvat vooral het 
herstel van de toren en het exterieur van de 
kerk. 
De toren 
Het metselwerk is op verschillende plaatsten 
gescheurd. Ook de voegen hebben door de 
eeuwen heen veel te verduren gehad. Delen 
van het metselwerk zullen plaatselijk hersteld 



IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 

( W I M R I T T K E N S ) 

( B R O O B « K O E K « M A N ] k ] E T ) 

Alle soorten brood van de 
WARME BAKKER 

WARM KRENTEBROOD 
SUIKERBROOD en GRONINGER KOEK 

zo van de bakplaat ! 

Tevens groot asort lment voor 
DiABETICI ! 

Markthandel Andre Westerbeek 

Reparatie van sieraden 
klolclcen en horloges. 

Prijsopgave vooraf 

Wij plaatsen ook 
horloge banden 

en batterijen. 

Gratis montage,^ 
klaar terwijl u w a c f i f 

T O N EN 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 
' ** 0 5 9 4 - 5 1 7 4 1 7 * * 
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u w H U I S H O U D Z A A K o p d e MARKT 

V O O R A L U W 

S T O F Z U I G E R Z A K K E N 

E N 

A L L E R L E I 

H U I S H U I D E R L I J K E 

A R T I K E L E N 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 



worden. De slechte en gescheurde voegen zul
len worden verwi jderd. 
O p de toren stoot een windvaan in de vorm 
van een merkwaardig soort vogel. In een art i 
kel over windvanen dat een aantal jaren gele
den verscheen in het tijdschrift Groninger 
Kerken, stond de vaan van Woltersum letterlijk 
onder het kopje 'vreemde vogels'. Het diertje 
heeft in vele opzichten de gestalten van een 
zwaan, maar de kuif doet anders vermoeden. 
Uit een artikel in de Noorderkrant blijkt dot de 
Woltersummers het diertje als fuut bestempe
len. 
De ti jdsaanduiding aan de oostzijde van de 
kerk is slecht leesbaar. De beschildering van 
de koperen wijzerplaat van het uurwerlc is 
slecht. Tijdens restauratie zal de plaat worden 
gedemonteerd en opnieuw beschilderd. 
Tenslotte wordt de bliksemofleidingsinstallatie 
gecontroleerd en waar nodig hersteld. 
IHet exterieur 
De zwart geglazuurde O u d Hollandse dak
pannen worden nagekeken en hier en daar 
vervangen. De goten worden opnieuw met 
lood bekleed om waterdichtheid te bevorde
ren. De ijzeren beugels van de houten goot 
rondom de kerk zi jn op meerdere plaatsen 
roestig. De beugels worden waar nodig ver
vangen en de goten geschilderd. 
De kwaliteit van de houten kapconstructie lijkt 
goed te zijn. O p diverse plaatsen is echter wel 
houtworm aangetroffen en er zi jn sporen van 
knaogkevers. Hoewel de kop verder goed lijkt 
zullen er altijd een aantal kleine onderdelen 
hersteld moeten worden. Ook het ongedierte 
in de kop wordt aangepakt. 
De romen van de kerk zijn van gietijzer dit is 
op veel plaatsen erg roestig. De slechtste 
romen zullen don ook verwi jderd moeten wor
den, met name de aansluiting met het metsel
werk is erg slecht. Vervolgens zullen de romen 
geheel ontroest en hersteld worden. 
JHet Interieur 
De restauratie van het interieur van de kerk is 
veel omvattend. Hoofdzakelijk zal het interieur 
terug gebracht worden naar de situatie van 
het begin van de vorige eeuw. 

Stichting Oude Groninger Kerken 
Jessica Hendriks 

Kroniek ener i jsbaanvereni
g ing te Woltersum. 

O p de laatste jaarvergadering van de ijsboon-
vereniging te Woltersum ging op een gegeven 
moment het boek van de secretaris rond. Het 
boek waar in olie notulen en jaarverslagen zijn 
genoteerd vanaf de oprichting in 1881 . 
ledereen vond het leuk om hier eens in te bla
deren en stukjes te lezen. Soms was dit erg 
lastig want het handschrift van 100 joor gele
den is anders don ons huidige handschrift, net 
zoals het taalgebruik. 
O p deze vergadering werd het idee geopperd 
dot het misschien leuk zou zijn om iedere keer 
in de dorpskrant een stuk op te nemen. 
Ondergetekende bood zich aan om dit te ver
zorgen. 
Vanaf het verschijnen van deze krant zal ik in 
chronologische volgorde iedere keer een aan
tal jaarverslagen en/of notulen voor u uitty
pen. 

Oprichtingsvergadering 

In de eerste vergadering van de leden der 
Ijsboon Woltersum zijn benoemd tot 
president meester J. Wolthuis 
secretaris W.E. Evenhuis 
penningmeester D. Hofman 

mede zijn zes bestuursleden benoemd, zi jnde 
Julle Klootsemo 
H. Alkemo 
R. Woldr ing 
L. Boerema 
Jokob Schutter 
Horm Broekema 

Is voorgesteld en aangenomen dot door het 
bestuur een reglement zoude worden 
ontworpen om later oon de leden in eene 
olgemeene vergadering ter goedkeuring 
zoude 
worden aangeboden. 

Rooster van aftreding van het bestuur welke de 
eerste mooi moet plaats hebben in November 
1882. 

W. Evenhuis 
J. Wolthuis 
D. Hofman 

1 ste jaar 
2 de jaar 
3 de jaar 
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#Glas 
Gaykingastraat 43 - Ten Boer - Tel. 050- 3021623 

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

UTOPIA 

V E R K O O P V A N 
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Burg Triezenbergstraat 31 : 
Tel.OSO - 3023489 ' ' 

Bijman^ 
BovagAutobediijf 

Het Autobedrijf bij U in de buurt voor: 

* Het uitvoeren van vakkundig onderhoud 
* Een vertrouwd APK-keuringsstation 
* Levering van kwaliteits onderdelen 
* Kwaliteits occasions met Bovag-garantie 
* 3 maanden garantie op al onze reparaties 

' BIM tankstation * 24-uurs service * met bank- en giropas 

www.bijman.nl 
Damsterweg 2 
9628 BT Siddeburen 
Tel. 0598-432134 

Groene Zoom 1 
9791 BA Ten Boer 
Tel. 050-3021494 
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K o l l e r i j w e g 56 

9795 P N W o l t e r s u m 
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R. Woldr ing 
J. Schutter 

J. Klootsemo 
H. Broekema 

L. Boerema 
H. Alkemo 

1 ste jaar 

2 de jaar 

3 de ioor 

Notulen van de eerste vergadering der leden 
lisboon Woltersum den 9 Apr. 1881 bij 
Graotsemo. 

De voorzitter opent de vergadering, aanwezig 
J. Wolthuis enz. 
1. Wordt aan de leden voorgelezen en ter 
goedkeuing aangeboden een door het bestuur 
en bestuursleden ontworpen reglement, welke 
na eenige wi jz igingen wordt goedgekeurd. 
2. Besloten, van het ontworpen & goedge
keurd reglement honderd te loten drukken en 
oon de leden doen toekomen. 
3. Werd oon alle tegenwoordige leden een 
bewijskoort als l id tegen betaling der contribu
tie van ƒ 1,- overgelegd en besloten de niet 
tegenwoordige ze door den te benoemde 
bode te doen ter hond stellen tegen betaling 
der verschuldigde contributie en 10 cent loop-
geld. 
4. Werd besloten een bode te benoemen bij 
stemming, waarna bleek dot Jon Wilt jer 14 en 
H. Eisjes 11 stemmen bekwam, zi jnde J. 
Wilt jer als zodanig benoemd. 
5. Voorgesteld & besloten om in de November 
vergadering 6 commodeurs van orde te 
benoemen. 
6. Niet meer te behandelen zi jnde sluit de 
voorzitter de eerste olgemeene vergadering. 
J. Wolthuis Voorz. 
W. Evenhuis Secr. 

Notulen van de vergadering der leden Ijsbaan 
Woltersum in Nov. 1881 ten huize van D. 
Dertien. 

1. Opening der vergadering door den voorzit
ter. 
2. Door den voorzitter wordt ten behandeling 
gesteld het benoemen van commodeurs van 
orde. 
3. A. Klootsemo doet het voorstel geen com
modeurs van orde te benoemen, maar aan de 
bestuursleden over te loten de orde bij eene 
hardri jderi j te handhaven, wat door het 
merendeel der leden niet goed gevonden 
wordt, om redenen dot er bij eene hordri jdri j 
wel meerder opzigt nodig zoude zi jn. 
4. H. Koopman stelt voor in plaat van zes 
commodeurs, acht of tien te benoemen waar
na door den voorzitter voorgesteld wordt tien 
te benoemen, welk voorstel goedgekeurd 
wordt, en tot stemming overgegaan, zijn 
benoemd, A. Klootsemo, L. van Es, H. 
Koopman, H. Reinders, S. Buitenkamp, J. 
Grootsema, W. Dreise, J. Scholmo, K. Nop & 
J. Wicherts worde allen de benoeming en 
hier houdt de bladzi jde op. 
5. Bij loting is geregeld de aftreding van het 
bestuur en bestuursleden en commodeurs 
waarna van het bestuur W. Evenhuis moet 
aftreden in 1882, J. Wolthuis in 1883 en D. 
Hofman in 1884 van de bestuursleden R. 
Woldr ing & J. Schutter in 1 882, J. Klootsemo 
6. Broekema in 1883, L. Boerema en H. 
Alkemo in 1884. Van de commodeurs van 
orde, W. Dreise, H. Reinders en L. van Es in 
1882, J. Grootsema, A. Klootsemo en K. N o p 
in 1883, J. Wicherts, S. Buitenkamp, H. 
Koopman en J. Scholmo in 1884. 
6. Rekening & verantwoording van de pen
ningmeester goedbevonden. 
7. Wordt algemeen voorgesteld en aangeno
men om de entré voort publiek bij de ofge-
slooten boon bij eene hardri jderi j te stel en op 
25 cent. 
8. Wordt voorgesteld en besloten om de gel
den als er geene hardri jderi j kon worden 
gehouden in de spaarbank te beleggen, is er 
echter geen ƒ 100,- oon kas zou er geen 
gevolg oon gegeven worden, moor de gelden 
bij den penningmeester aan kas blijven. 
9. Wordt voorgesteld en aangenomen dat de 
kastelein bij de baan en bij de uitreiking der 
prijsen voor muzyk zal moeten zorgen. 



RIJLES? ALLEEN BIJ DE VAKMAN 

DINSDAGAVOND - TEN BOER - THEORIEAVOND 
THEORIE EN EXAMENTRAINING PER KOMPUTER 

R.A.S IEGERS 

Rund- en Varken slagerij 

A n n e x f i jne v leeswaren : - - y 

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

- Kookworst 

-Leverworst ü 

- Gezoete bloedworst 

- Groninger metworst 

- Rolpens In 't zuur 

Wigboldstraat 17 
Ten Boer 

Tel. 050 - 3021272 



10. Aangifte zal bi j de te houden eerste hard
rijderij moeten geschieden bij D. Dertien en 
prijsuitdeeling bij T. Grootsema. 
Niet meer te behandelen zi jnde sluit de voor
zitter de vergadering. 
H. Wolthuis voorz. 
W. Evenhuis secr. 

Notulen van de vergadering van den 4 
November 1882 ten huize van Grootsema 

1. Opening van de vergadering door den 
voorzitter. 
2. De notulen der vorige vergadering gelezen 
en goedgekeurd. 
3. Wordt rekening en verantwoording gedaan 
door den penningmeester, welke ockoord en 
goed wordt bevonden. 
4. Wordt voorgesteld en besloten om de vol
gende jaarlijksche vergadering te doen hou
den voor of op eerste vollemoon in November. 
5. Wordt voorgesteld en aangenomen om de 
leden die hunne Contributie weigeren te beta
len, niet als hardri der bij eene te houden 
hardri jderi j toe te aten. 
6. Benoeming van een Secretaris in plaats van 
W. Evenhuis, welke aftreed. 
7. Wordt bij stemming benoemd tot Secretaris 
j . Schutter, welke de benoeming heeft aange
nomen. 
8. Bij stemming herbenoemd R. Woldr ing als 
bestuurslid, en benoemd tot bestuurslid W. 
Evenhuis, in de plaats van J. Schutter. 
9. Bij acclamatie herbenoemd als commodeurs 
van orde, W. Dreise, h. Reinders en L. van Es. 

10. Niet meer te behandelen zi jnde sluit de 
voorzitter de vergadering. 
H. Wolthuis, voorzitter 

Zoals u kunt lezen duiken er in de oude versla
gen nomen van mensen die nu ook nog in 
Woltersum woonachtig zi jn. Wellicht zijn dit 
de grootouders of overgrootouders van de hui
dige bewoners. Mensen die net als ik al hun 
hele leven in Woltersum wonen, weten ook 
w a a r vroeger een familie Scholma, Hofman en 
Schutter hebben gewoond. Hofman bijv. 
woonde vroeger even buiten het dorp op de 
boerderi j waar nu de familie Kersten woont. 
Moor of de D. Hofman woor in dit verslag 
over gesproken wordt ook eigenaar van die 
boerderi j is geweest, dot weet ik echter niet. 
Hiervoor ben ik nog te jong. Misschien dat er 
nog ouderen onder u zi jn die dit wel weten. 
Ik weet dot D. Dertien vroeger een café in 
Woltersum had. Ik vraag mij echter of of T. 
Grootsema ook een café had en zo ja, woor 
stond deze. 
Als er mensen zi jn die dit wel weten, willen 
die dit doorgeven oon mi j , zodat ik dit bij het 
volgende verslag kon melden. 

Sien Steenhuis-Hoving, Kerkpod 19 
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Dartclub Woltersum 

Zo'n beet e de jongste vereniging in ons dorp 
is DortciuD Woltersum. Sinds 25 september 
v/ordt om de week op woensdogovond in 
competitieverband gespeeld in café 'De Witte 
Brug'. Nieuv/e leden zijn nog steeds v/elkom, 
hoewel ze niet meer in de eerste competitier
onde kunnen meespelen. Moor wel in de vol
gende, die ongeveer in december van stort 
gaat. Dus als u graag een pijltje mag werpen, 
kom don eens kijken en meldt u aan bij een 
van de bestuursleden (nomen achter in deze 
krant). 

Back to the 70e and 80e 
Denkt u ook wel eens met weemoed terug aan 
de ti jd dot muziek nog echt muziek was en 
niet alleen de horde dreun die vandaag de 
dog zo populair is. 
Natuurli jk hadden wi j ook onze ritmes zoals 
reggae, soul, twist, rock and roll, slow, blues, 
pop en muziek die niet in een bepaald genre 
onder te brengen is. 
W i e heeft er niet verliefd geschuifeld op Percy 
Sledge's "When o M a n loves a W o m o n " , 
"On ly O Fooi" von Mighty Sporrow of op 
"Nignts in White Satin" van de Moody Blues. 
Soulmuziek von The Tramps, Tavores, Pointer 
Sisters, KC and the Sunshine Bond, The Three 
Degrees was ook erg in. 
In de vroege jaren zeventig waren Deep 
Purple, Led Zeppelin, Jimi Hendrix zeer 
bekend. Was het niet bedoeld om te dansen, 
don wel om naar te luisteren. 
Groepen die de mooiste dansjes en bepaalde 
pasjes oon ons voordeden waren M u d , de 
Rubettes en Roberto Jacketti en de Scooters. 
Saterday Night Fever maakte von de Bee Gees 
en John Travolta wereldberoemde sterren, net 
zoals Greose dot met Ol ivia Newton John 

deed. 
W i e heeft er niet keihard meegezongen met 
de megahit "Parodise by the Doshboardlight" 
von Meot Loaf. 
Elvis Presley, The Stones, Bob Dylon, E.L.O., 
Tino Turner, Cuby and the Blizzords, Golden 
Earring, allemaal beroemd, bekend of 
berucht in die ti d . 
En last but not east A b b a . Door de gehele 

zeventiger en tachtiger jaren goed voor veel 
dansplezier. 

U kunt ze allemaal weer ontmoeten op onze 
jaren 70 en 80 party 
die gehouden wordt op 19 oktober a.s. in 
Dorpshuis De Bongerd te Woltersum. 
Omdat dit een "ouderwetse" party wordt, hou
den wi j ook ouderwetse openingstijden aan: 
nl. van 21.00 uur tot 02 .00 uur. (Langer trek
ken wi j toch n iet) . . 

Dot dit allemaal zo slecht nog niet is, blijkt wel 
uit het feit dot diverse nummers gecoverd wor
den. Een kleine aanpassing, een nieuw osje 
en je hebt een nieuwe sound. Voorbeelden 
hiervan zi jn " M a m m a M i o " van A b b o , "Fire" 
van de Pointer Sisters, " A little less 
Conversotion" (JXL) en vele anderen. 

Vakant ie. 
O p mijn oproep om eens een verslag te doen 
van Uw vakantie, heeft niemand gereageerd. 
Dus doe ik maar verslag von onze vakantie. 
W e gingen in juli met een stel vrienden noor 
Oost Duitsland. 
W e reisden met eigen auto in één dog naar 
Wor in , een plaats in het noorden. Door was 
de natuur nog zo onvoorstelbaar mooi en 
ongerept, dat had ik nog nooit eerder gezien. 
De reis door Oost Duitsland was prachtig, 
overal tegen de heuvels zog je rode klaprozen 
en blauwe korenbloemen. 
Alles was er heel gemoedelijk en rustig, zoals 
het ook hier jaren geleden was. Waarschijnli jk 
voelde ik mij er daarom ook zo thuis. 
Bovendien heb ik ervaren, dot er een groot 
verschil zit tussen welvaart en welbevinden. 



W e gingen naar Rostock, een prachtige stad 
met veel hele grote huizen, mooie bruggen en 
gebouwen. 
Het gebied er rondom heen, Mecklenburg 
Voorpommen, zien we nu dagelijks op t.v. in 
verband met de overstromingen in Duitsland. 
Dot gebied is erg zwaar getroffen. Het is een 
waterr i jk gebied. 
A a n de Elbe zagen we een scheepslift, dot is 
en hele grote waterbok woor een schip in kon 
varen. Via een katrol wordt de bak, met schip, 
± 5 meter omhoog getakeld, om vervolgens 
aan de andere kont von de weg weer in het 
water te zakken. De lift zakt en het schip vaart 
verder. 
Als je iets von een land wilt zien, don moet je 
via de binnenweggetjes gaan ri jden. W e 
reden veel door kleine dorpjes, woor de 
wegen soms nog heel slecht waren. Soms zo 
slecht, dat er geen sprake meer was van een 
w e g . Don ging je via een dom van een boe
renerf en pokte daarna de weg weer. 
W e zijn ook nog een dag noor de Oostzee 
geweest. Gele stranden, zover je maar kon kij
ken. Het bijzondere was, dot de schepen van
uit de hoven von Warnermunde, ons op enke
le meters afstond passeerden. Dat nodigde ons 
uit om eens in de haven te gaan kijken. In het 
heldere water zogen we vissen zwemmen van 
een kleine meter ong. W i j leken, kunnen u 
niet vertellen wat voor soort het was, moor het 
was prachtig om te zien, hoe ze zogen oon de 
groene aanslag op de keien onder het water
oppervlak. 
Mecklenburg, een vri j grote stad, viel ons na 
al het mooie wat we al hadden gezien, tegen. 
Het werd ti jd om weer langzaam oon terug te 
gaan richting Nederland. W e gingen via 
Lunenburg, woor we enkele nachten over
nachtten. Dot bracht ons in de gelegenheid, 
om ook de stad Hamburg eens te bekijken. 
Een geweldige wereldstad met prachtige brug
gen en gebouwen. We zijn met een boot door 
de hoven gevaren en zogen door prachtige 
huizen von ambassadeurs en directeuren von 
grote zaken. Ook werd ons verteld, dat 
Madonna er een huis heeft. Daarna zijn we 
met een bus door de stad gereden. In 1_ uur 
t i jd zogen we von de rode buurt tot aan de 
wijken met winkels waar in je alleen moor 
merkkleding kunt kopen en woor prachtige 
huizen staan. 
W e goon de laatste jaren alti jd samen met 

vrienden een dog of tien weg. Dat is altijd 
genieten en we zien alti jd prachtige dingen. 
Nog nooit gingen we ergens voor de tweede 
keer noor toe. Nu hadden we zoiets, dit was 
zo prachtig, hier goon we nog eens naar toe. 
Hier komen we terug. 

H.H. 

Ambteleke meulens binnen 
d r a a ikont en 

Heubultjebuurster klapbrug ligt der oet. 
Zuitjesaon was hoi n stoa in weg worden, 
'n Bron van deurlopende aorgernis veur t rie-
verkeer mor ook veur de bootjevoorders... 
Vanwege t oponthold tiedens de poaskedo-
ogen n joor eden horen loand- en wotterröt-
ten mekoor mit wolneuten onder vuur 
nomen 
Börgmeester haar zo mooi sproken in 1990 
dou de klap opkalefooterd en mit n bult toeters 
en bellen heropend was: "Di j vaar tun is n 
pr imo investeren. Jochthoaven von 
Heubultjeburen zei bluien os nooit teveuren... 
Von overlast ken in wiede toukomst goin spro-
oke wezen. Deurvoorthoogte is noor 2.50 
meter brocht, zodounde brug huift mor n enkel 
keer open" . 
Vonof t begun bleek dat mor goud ook. . . .om 
hoaverklop was t megeniek leboit en goud n 
hoolf joar leden was brug noit meer in bewe
gen te kriegen. Of der sobotoozie in t spul 
was. . . .wel zei t zeggen.. .hoi wol tot zegen 
van t riedend verkeer goin streep meer 
omhoog. . . . 
De bootjelu dochten door hoil oons over. 
Belostentechnies horen ze zuk ooi dikkere ple-
zooierboten aanschaft, 
n Deurvoorthoogte van 2.50 m was binnen n 
poor joar ochterhoold. . . 
Zodounde hou mozzen zai dij klapbrug 
nemen? 
Gelukkeg Heubultjebuursters binnen 
hulpveerdeg - dot is aolom bekend. 
Evengoud is bekend, dat ze nait in n borreltje 
spijen Vandoor as der 's oovens of in t 
weekende zo'n rieke patser mit zien slagschip 
veur de klapbrug kwam, zot de "hulpdainst" 
zuk achter de gloazen von dörpshoes " De 



W a a i d e n " in handen te wrieven. Zai wuzzen 
goie rood , mor de rieke stinkerd kon eerst twij 
rond es tegen zeezaikte oetdailen eer de gniv-
velnde kroeglopers os ballost bie hom aan 
boord wol len. 
Het schip zakde beneden de 2.50 meter en 
door scheet t hin zee schiet op berre 
Dij hoond- en spondoinsten leverden dörps-
hoesbeheerder Geert Goudbloud n riante bie-
verdoinste op. 
Schaondegenog n Moond leden kwam 
der n kink in de koobel.. Het luxe kroesschip 
van oin van de gedeputeerden luip mit stam
gasten en aal voost onder brug - noit oon 
bovenkoont, mor in de brogel .... 
Dou Geert zien in nood verkerende klandizie 
bevri jdde mit n ledder zot bovenkoont von t 
jacht vost os n muur. . . .wat n wonder . . . . 
Gedeputeerde - t is of duvel der mit speulde, 
zo'n touvol - hoor voorrekreootsie in zien 
pakket en ruip börgemeester op t 
motje 

Ambteleke meulens moalen longzoam, mor as 
t mout hoil selektief.. 
A in week looter was der n totoalplan en kwam 
der n insprookoovend... . Heubultjeburen 
streupde moouwen o p . . . Geert kon der goin 
stoulen oon slepen... De mooie beloftes in 
1990 waren nog noit vergeten! 
Ni jbokken gemointeveurlichter Zoer trok zien 
strik recht: "Dit plan is uniek in zien soort... 
Ainlieks is insproak overbodeg.. . . Alles is tot 
op de leste spieker deurdocht.. . Brug krigt n 
deurvoorthoogte von 2m 80. Schippers ken
nen sleudels kopen veur t bedoinen en wegen 
worden oonpoost. As extrootje kriegen rol- ; 
stoulgebroekers n voilege visstek op oonleg-
stoiger.. . . " . 

In pauze konden Heubultjebuursters op 
gemointekosten verteren en schriftelek vroagen 
indoinen. . . . Von t eerste wer oetvoereg en 
dankboor gebroek mokt, zodat t leste der bie 
bleef. 

n Hoolf uur looter stelde Zoer den ook zulfin-
genomen vast, dot e hoil duudelk west was. . . 
"Der is goin enkele vroag bie mie inleverd. Ik 
stel joen intelligentsie op pries lu, 
loonge hoalen, goouw thoes, dat is ook mien 
stijl... Drink alvast mor oin op de nije brug. Ie 
worden bedankt" . 

Hoi knipoogde tegen börgemeester en dij stok 
zien doeme op: "Kat in t bokje". 
Der ontston lewooi in zoa l . . . . Doontje Kuper 
ging stoon en vruig of der ook mondelinge 
vroagen steld worden konden: 
"Heubultjebuursters binnen lozer mit de mond 
os op pepier mout je waiten meneer Zoer". 
Zoer knikde en börgemeester wus bie veur-
boot, dot e gaouw thoes wel vergeten kon 

(aandermool g o o i t t wieder). 

Nieuws van de 
Supportersvereniging 
Woltersum. 

F ie t s tocht 

Woensdag 7 augustus j . l . organiseerde de 
Supportersvereniging Woltersum een fietstocht. 
Omdat de opkomst op zondagmiddag vorig 
jaar bedroevend was, probeerden wi j het nu 
eens op een avond in de laatste week van de 
schoolvakanties. Alles zot mee. Het weer was 
goed en de opkomst overtrof onze stoutste ver
wachtingen. O m precies 19.00 startten we 
met 28 personen. 
W i gingen via Ten Boer richting Sint Annen. 
Ho verwege Sint Annen gingen we linksaf het 
fietspad op. W e volgden nu de route: "Stedum 
via Peertil". Gedurende deze reis moesten we 
liefst over 3 Hoog Holtjes. Deze waren echt 
hoog en we moesten allemaal afstoppen om 
over de brug te komen. In Stedum kwamen we 
bij het haventje uit. O p deze parkeerplaats 
hielden we een korte pitsstop. De rokers onder 
ons staken een sigaret o p , de kinderen nuttig
den een drankje en de rest wachtte gewoon 
even. 
No deze pauze gingen we richting Lellens. 
Hier stonden Alexander en Richord ons op te 
wachten. Controlepost verklaarden ze. Volgens 
mij waren ze te laat bi j de stort, zijn ze achter 
ons aangefietst en hebben een stuk afgesne
den, zodat ze ons op dit punt konden 
opwachten. W i j gunnen ze echter het voordeel 
von de twijfel. 
Achter Lellens gingen we richting Winneweer 
en via de Delleweg kwamen we uit bij café 
Winneweer. Hier hielden we wederom een 



stop. We hebben hier ongeveer twintig minu
ten gepauzeerd onder het genot van een 
drankje en/of een ijsje. No deze pauze sloe
gen we rechtsaf richting Gorrelsweer. Zover 
zi jn we echter niet gekomen. Voor het speel-
tuintje in Winneweer zijn we linksaf gegaan 
over het schelpenpad zodat wi j uiteindelijk bij 
de brug in Ten Post uitkwamen. Van Ten F'ost 
gingen we rechtstreeks noor Woltersum, woor 
we om ongeveer half tien arriveerden. Helaas 
was café De Witte Brug gesloten, zodat we 
niet een laatste ofzokker konden nuttigen. 

Barbecue 

Wegens succes geprolongeerd. Deze titel 
stond er boven de aankondiging die u allen in 
de bus heb gehad. En een succes werd het. 59 
volwassenen en 30 kinderen hadden zich 
opgegeven voor deze gezellige avond. 
Het bestuur was vanaf 's morgen half negen al 
in de boon, boodschappen doen, terras klaar
maken, schoduwplootsen maken, kraampjes 
opbouwen, stoelen, tafels, parasols, koelkas
ten, verlichting, muziek organiseren. Tegen een 
uur of één waren we hier mee kloor en kon
den we een poosje onze eigen gong goon. 
O m vier uur hadden enige bestuursleden de 
barbecues opgehaald en in de brand gesto
ken, zodat deze om 5 uur (aanvangstijd) 
gebruiksklaar waren. Vanwege het warme 
weer zouden we het vlees pas om vijf uur 
ophalen. 
Ondertussen waren andere bestuursleden en 
enige dames von de ouderraad druk bezig 
met het maken von de salades en met het 
maken von de vruchtensalade. 
O m klokslag vijf uur verschenen de eerste 
deelnemers op het terras. Tot onze grote schrik 
kwamen we er op dot moment ook pos achter 
dot we vergeten waren het belangrijkste ingre
diënt, nl. het vlees, op te holen. Hup, gelijk 
weer een bestuurslid in de auto om het vlees 
op te holen. O m kwart over vijf waren ze 
terug en toen kon het feest beginnen. 

Allereerst legde Sien de spelregels uit. 
ledereen kon een pakketje vlees afhalen. Voor 
de kinderen was een speciaal kraampje met 
vleeswaren. Salades, stokbrood en vruchtensa
lades hoorden bij de barbecue. 
Consumptiebonnen zaten niet bij de prijs in. 

die moesten gekocht worden. En, lost but not 
least: De school was open zodat wi j de toilet
ten in school konden gebruiken. Dit zorgde 
voor enige hilariteit. Er waren mensen die in 
geen jaren in de school geweest waren. Die 
stonden voor de school (waar vroeger de 
ingang zat) en vroegen zich af hoe ze erin 
moesten komen. Sinds de kleuterschool en de 
lagere school samen zijn gegaan tot een 
basisschool, is dit al veranderd. Kun je 
nogoon hoelang deze mensen niet bij de 
school waren geweest. Uit goede bron hebben 
w i vernomen dot diverse mensen even een 
kijkje door de romen hebben geworpen om in 
de klassen te kijken hoe de school er nu uit
ziet. 
De dames von de OR deden goede zaken en 
de drankjes vonden gretig aftrek. De kinderen 
speelden en trokken de ouders alleen moor 
oon de jas als ze honger of dorst hadden. De 
eerste huilende kinderen waren diegenen die 
met hun ouders noor huis moesten en hier nog 
geen zin in hadden. 

Von tevoren had het bestuur aangekondigd 
dot het feest von vijf tot elf uur zou duren. Dit 
lukte ook aard ig , want tegen elf uur waren de 
meeste drankjes uitverkocnt. Nodot wi j het 
liedje "De hoogste t i jd " von And ré Hozes 
enige molen gedraaid hadden, begreep het 
merendeel von de bezoekers, dot wi j er een 
eind oon wi lden maken en tegen middernacht 
waren de meeste mensen naar huis. 
De volgende dog moesten w i echter olies n 
opruimen, wegbrengen en schoonmaken. O o 
hier waren wi een morgen mee zoet. 
Gelukkig konden wi j terugkijken op een zeer 
geslaagde avond. 

Woltersum in de 
Middeleeuwen 

In het weekend van 9 en 10 augustus beleefde 
de jeugd van Woltersum opnieuw de 
Middeleeuwen. De tocht over de wi lde rivier 
de "Woltersummer Ee" kon men over via de 
door Theo en Robert aangelegde kabelbaan. 
Tot nu toe was het nog niet bekend, maar er 
blijkt goud te vinden te zi jn in dit water. 
Meerdere ridders smeedden daarop een ring 



voor hun jonkvrouwe. Als bord mookte men 
gebruik von een gebrondmerkt plonkje, ver
zorgd door motormuis "Moreel " en Bertus. Er 
werd gegeten met een onvervalste 
Middeleeuwse pollepel. 
" O m de kleding droeg men een riem, waar 
aan men allerlei gebruiksvoorwerpen had 
hangen die men nodig had. De riem was 
meestal von leer gemaakt, moor ook touw of 
geweven bond kwamen voor. Hoe rijker 
iemand was hoe meer er oon de riem hing. 
A a n de riem hingen bijvoorbeeld: tasjes, beur
zen, iedereen droeg een mes (nodig voor het 
eten), lepels, schaartjes, sleutels (vrouwen) en 
zelfs al bril lenkokers." Met de hulp von de 
aanwezige vaders verrees er al snel een kas-

teel als onderkomen voor alle narren (waaron
der Nontco), ridders, jonkvrouwen, klooster-
gongers en monniken. Door de bouwactivitei
ten was het volk e hongerig geworden en wer
den de knorrende mogen gevuld met een 
voedzame maalt i jd, 's Middags kwam Elisa als 
bode te poord met een brief, dot de tos von 
ridder Roderick zoek was. Het hele volk ver
spreidde zich vervolgens door het dorp om het 
verloren voorwerp terug te vinden, dot uitein
delijk in de het park achter huize Ter Veer 
werd teruggevonden. Onderweg moesten 
allerlei opdrachten worden uitgevoerd. Na een 
Middeleeuwse pannenkoek, gebakken door 
zorgzame moeders, werd ti dens het kamp
vuur het weer betrekkelijk, doch het nattig uit
gedoste zangkoor deed hoor klanken schal
men. Onweer en regen wisselden elkaar of, 
de fakkels konden hierdoor niet worden 
geblust. Ook dit joor werden de boze geesten 
uit het dorp verbannen. 
No een welverdiende nachtrust werd er een 
toernooi gehouden, waar in men kon kogelsto
ten, eierengooien en vangen, goudzoeken, 
touwtrekken en pijlen gooien. Zoals wel vaker 
vroeger geschiedde, viel ook dit kasteel ten 
prooi oon een alles verslindende vuurzee. Het 
volk deed zich te goed aan geroosterd vlees 
en fruit op een Bourgondische wi jze. Voldaan 
keerde de meute huiswaarts. 

Met dank oon alle vri jwil l igers, namens het 
organiserend comité van de Vereniging voor 
Dorpsbelangen, Horry, Lourens, Tjokelien, 
Jenny en Saskio. 



Zomerkamp 2002 





Aardbev ing . 

Als je onderweg bent, beleef je von olles.ln juli 
ging ik met een vriendin noor Maastricht. V/e 
konden een weekje logeren in het huis van 
mijn vriendin haar zoon. Driehoog in een oud 
herenhuis, dichtbij de Wi lheminabrug over de 
Moos.Vv'e kwamen zondagavond met de trein 
oon. De volgende morgen, kwart voor acht, 
was ik al wakker en log te lezen. Plotseling 
begint olies te schudden. Het bed schudt, alle 
spulletjes in huis beginnen te rammelen, + 4.9 
op de school van Richter. Gek genoeg bleef ik 
heel kalm en had meteen in de goten dot het 
een aardbeving was. Achteraf stelt het niet 
zoveel voor, moor als het zo schudt, weet je 
niet hoe erg het zal worden. Het is heel erg 
noor, dat kon ik u wel vertellen en je weet niet 
wat je moet doen.Ik heb wel eens gelezen, dot 
je noor buiten moet gaan wegens instortings
gevaar, moor wanneer en hoe? Je moet don 
eerst al die trappen of. Ik hoop eens maar 
nooit weer.H.H. 
V/oensdog 12 juni 2002 

Tuintips 

September: 
- De herfst is het plantseizoen bij uitstek. De 
grond is nog long worm. Terwijl de planten 
bovengronds in rust goon, kunnen de wortels 
ondergronds flink groeien. Herfstbloeiers laat 
u met rust. Struiken die in de herfst worden 
geplant, hebben in het voorjaar een hele 
goede stort. 
- Ook voor het aanleggen von een nieuw 
grasveld is het nu de ideale t i jd. Hork wel 
even het afgevallen blad er ar. U kunt het gros 
bovendien een laatste mestbeurt geven. 
- De takken von struiken en bomen kunt u 
alvast een stukje insnoeien. Vooral de rozen 
beschermt u zo tegen herfststormen, die ze 
anders flink kunnen beschadigen. Moor pos 
als er geen kans op vorst meer is, mag de 
roos echt gesnoeid worden. 
- Geef kuipplanten geen voedsel meer en 
beperk het water geven. Noppenfolie om de 
pot beschermt tegen lichte vorst. 

Oktober / November: 
- Nu is het de ti jd om de bloembollen voor de 

lente te planten. Plant ze niet te ondiep; een 
goede vuistregel is: tweemaal de bolhoogte 
oon grond op de bol. 
- Blad in de borders en tussen heesters mag 
blijven l iggen, g raag zelfs. Moor blad op het 
gazon moet we regelmatig verwijderd wor
den. 
- Zware kleigrond kunt u nu spitten; de komen
de winter kon de klei dan verkruimelen tot 
bewerkbare grond. 
- Ruim de eenjarigen op en plant tweejarige 
planten uit. 

Musical 

Het is half twaalf en de kinderen liggen net op 
bed. Zelf ben ik nog maar even in de pen 
gegaan, want het stoot nu allemaal nog fris in 
mijn geheugen. Dus hier volgt dan ook mijn 
terug blik van de musical. 
Het feest begon om half 8 en de zool was ol 
lekker gevuld met familie, vrienden, buren en 
kennissen van de kinderen.De gordi nen g in
gen open en daar zaten een konink ijke poor 
met hun zoon, de prins.Al snel werd duidelijk 
w a a r het verhaal om ging.De prins zocht 
namelijk een vrouw en hier werd dan ook een 
wedstri jd voor bedacht. Eerst kwamen er twee 
bakkers op. Die deden mee aan een taartbak
wedstri jd.De winnaar hier van mocht het song
festival presenteren. Bakker Roomsoes werd de 
winnaar en zo passeerden er heel wat kinde
ren de revue. 
Het lieftallige hulpje von de bakker had zich 
verkleed als een geheimzinnig iemand, die 
tussen de artiesten door iedere keer een roos 
bij de prins kwam brengen. 
W e hebben echt kunnen genieten von de vele 
optredens zoals K 10, Soortje en Swiebertje, 
Pippi Langkous, The Beatles en natuurlijk, 
niet te vergeten, de POINTER SISTERS 
(Jeroen,Jack en Steffon). Moor de keus voor 
de prins werd almaar moeilijker. Moor uitein
delijk is er toch een keus gemaakt. De prins 
ging voor de geheimzinnig persoon, en 
trouwde dus met het hulpje von de bakker. Het 
slot was aangebroken en de kinderen kregen 
een staande ovatie von de zoal. Er werd veel 
geklapt en meegezongen. Na ol dit gebeuren 
werden de kinderen en leiding nog voorzien 
van een bloemetje. Zo vetrokken de meeste 



kinderen blij en opgetoqen van het podium. 
Toch bleef er nog een klein groepje over. Dit 
waren de kinderen van groep 8. Want op 
deze avond werd er ook von deze kinderen 
afscheid genomen. Riette, Jack, Jeroen en 
Steffon werden dus nog even extra in het zon
netje gezet en werden beloond met een pen-
nenset en een getuigschrift voor de jaren die 
ze op school hebben gezeten. Nou groep 8, 
heel veel plezier op jullie nieuwe school. Toen 
waren we toe aan de verloting, want de o.r. 
had in de pauze lootjes verkocht. Dit vediep 
vlekkeloos. Het was weer geweldig. Ik heb net 
het geld geteld,en we kunnen een bedrag von 
322.50 euro op de rekening bijschrijven. A a n 
het bedrag kun je don ook nogmaals zien 
w a a r een kleine school groot in is. 
Een ieder die op wat voor manier don ook z "n 
steentje heeft bi jgedragen oon de musical 
wordt nogmaals bedankt. We zien u don ook 
graag het volgend joor terug en goon er von 
uit dot het don ook weer een groot feest zal 
worden. De lachspieren zi jn deze avond goed 
gebruikt, mooi man. 

Bedankt en tot dan. 
Het team en de o.r.-leden 

RS. De kinderen die ik in het verslag vergeten 
ben zoals de kikkers,plopper-de-plopjes, de 
heks, juffrouw de mier en natuurlijk meneer de 
uil: sorry dot jullie niet uitgebreid genoemd 
zi jn. Toch heb ik ook van jullie enorm genoten. 

Gerda Kiel 

Schoolnleuws 

De eerste schoolkrant von het nieuwe school
jaar 2002/2003 . 
We zijn ol weer enkele weken bezig, de 
vakantie ligt ver achter ons. Donkzi het mooie 
weer hebben we het vokontiegevoe best long 
vost kunnen houden. 
Dit schooljaar beginnen we ook weer met 50 
kinderen. Nieuw zijn Kylie Keyzer en Amy 
Wietsmo. W e wensen Kylie en Amy een hele 
fijne tijd toe op onze school. 
Door het voor ons enorme leerlingenaantal, 
mochten we uitbreiden. We draaien nu weer 
met drie groepen. 

Groep 1 en 2: juf Anneke (maandag en dins
dag) en juf Jonneke ( woensdag t/m vrijdag) 
Groep 3 t /m 5: juf Hendrino 
Groep 6 t /m 8: meester Joost. 
Dat werkt prettig en juf Jonneke, die nieuw is, 
voelt zich ol helemaal thuis. 

Er stoon weer allerlei activiteiten voor de deur. 
Voor U belangri jk om te weten is, dat we een 
IcerstkaortenocHe goon doen. Er worden 
kaarten gemaakt von een werkstuk von een 
kind. Uit elke groep wordt er één gekozen en 
die wordt dan gedrukt. Er zullen t.z.t., ruim 
voor de kerstdagen, kinderen langs de deur 
komen om de kaarten te verkopen. 

Verder rest mij nog om voor u even het vakon-
tierooster en het oud papier rooster te plaat
sen. 

Het vokontierooster voor het schooljaar 2002-
2003 ziet er als volgt uit: 

Herfstvakantie 
Kerstvakantie 
Voorjaarsvakantie 
Posen 
Meivakantie 
Hemelvaart 
Pinkstervakantie 
Zomervakantie 

1 4 / 1 0 / 0 2 t/m 18/10/02 
2 3 / 1 2 / 0 2 t/m 03/01/03 
2 4 / 0 2 / 0 3 t/m 28/02/03 
1 8 / 0 4 / 0 3 en 21/04/03 
2 8 / 0 4 / 0 3 t/m 05/05/03 
2 6 / 0 5 / 0 3 t/m 30/05/03 
0 9 / 0 6 / 0 3 
3 0 / 0 6 / 0 3 t/m 08/08/03 

O u d papier rooster: 

5 oktober - 2 november - 30 november -
21 december - 11 januari - 8 februari -
8 maart - 29 maart - 26 opri l - 24 mei -
21 juni. 

Oud papier. 

Het afgelopen schooljaar is er voor moor liefst 
20 .815,40 kg oud papier opgehaald. Dot 
komt neer op een bedrag von _1110.18. We 
hopen dat het komend jaar net zoe goed wort 
en dot u met z 'n allen het oud papier weer bij 
de weg zet. 

Bij voorbaat donk. 
De penningmeester von O.B.S. De Huifkar 
W o tersum. 



Duim-, vinger- en speenzuigen 
Zuigen 
Hoewel het zuigen op duim, vingers of speen een fijn gevoel geeft, 
kan het nadelige gevolgen hebben als dit te lang of te intensief wordt 
gedaan (dit geldt ook voor het zuigen uit de fles!) 

Wat zijn de gevolgen? 
• bij veel kinderen gaan de tanden naar voren staan en/of ontstaat 

er een ruimte tussen de onder- en boventanden. De bovenkaak kan 
worden vervormd en de groei van de tanden en de kaak kan hier
door afwijkend verlopen. Er kan dan later een beugel nodig zijn. 

• Er kan een verkeerde ademhalingsgewoonte ontstaan. De kans 
op mondademen wordt groter, lipsluiting is moeilijker als de 
tanden naar voren staan. Vaak ook zakt bij kinderen in hun slaap 
de duim uit de mond. De mond blijft dan een beetje 
open staan. Het gevolg hiervan is een grotere kans op infecties (bijvoorbeeld verkoudheid). 

• Als een kind duimt, ligt de tong onder in de mond en soms tussen de tanden. De tong kan dan 
ook tijdens het praten tussen de tanden komen (slissen of lispelen). 

Als er op tijd gestopt wordt met zuigen, kunnen deze nadelige gevolgen voorkomen worden. 

Het afleren van zuiggewoonten 
Als het zuigen op de duim, vingers of speen een aangeleerde gewoonte is geworden, is het 
belangrijk om al op jonge leeftijd (3 a 4 jaar), te beginnen met het afleren van deze gewoonte. 
In het algemeen is het zo dat het belonen van het niet-zuigen meer effect heeft dan het zuigen te 
bestraffen! 
• Bespreek duidelijk met uw kind wat de bedoeling is; dit bevordert de motivatie. 
• Kies samen met uw kind een situatie uit waarin er niet wordt gezogen, bijvoorbeeld 5 minuten 

tijdens het televisie kijken. 
• Beloon een geslaagde poging van uw kind bijvoorbeeld met een sticker die op een vel papier 

boven het bed kan worden geplakt. Ook een knikker in een lege jampot doet wonderen: is de 
jampot vol dan heeft uw kind een beloning verdiend. 

• Als het goed gaat kunt u de tijd waarin niet mag worden gezogen verlengen. Het gebruik van 
een kookwekker om de tijd te meten maakt het spelletje extra spannend. 

• Vervang de duim of speen door een knuffelbeestje. 
Bedenk: het afleren van zuiggewoonten heeft tijd nodig! 

, Heeft u nog vragen? 
Neem dan gerust contact op met de GGD Groningen. 
Woensdagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u bellen met een 
logopedist. Bovendien is er een brochure met een oefenkaart over dit 
onderwerp verkrijgbaar. Het telefoonnummer is 050 - 367 40 00. 



Winkel aan Huis 
Uw Versman 

kwaliteit 

H V\^esterstraat 16 

Ten B o e r 

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

R. TUITMAN 

voor 
A a r d a p p e l e n , 

Groenten 
en 

F r u i t 

A u t o s c h a d e 
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 



Voorlezen, waarom en hoe? 

Voorlezen, waarom? 
Wie met boeken bezig is, is bezig met taal. Kinderen leren praten en de taal 
te beheersen, maar dat gaat niet vanzelf. Boeken kunnen een belangrijke 
voorbeeldfunctie vormen. Door met kinderen plaatjes te bekijken van 
voorwerpen uit hun dagelijkse omgeving en van dingen die ze niet zo 
vaak zien, en die voor hen te benoemen, leren ze hoe iets heet. Kinderen 
krijgen hierdoor een steeds grotere woordenschat. Met behulp van 
boeken kan de wereld van kinderen steeds groter gemaakt worden. 
Ze leren zich een voorstelling te maken van dingen die ze in het 
echt nog nooit hebben gezien of meegemaakt. Kinderen maken 
veel mee op een dag, ze hebben veel nieuwe indrukken te verwerken. 
Door daar samen over te praten, bijvoorbeeld naar aanleiding van net 
zo'n situatie in een boek, help je een kind de wereld om zich heen beter te leren begrijpen. 
Bovendien is samen lezen gewoon leuk. 
Voorlezen, hoe? 
Als je gaat voorlezen is het belangrijk om ervoor te zorgen dat de aandacht van het kind niet wordt 
afgeleid door iets anders. Zet radio en televisie dus uit. Leren luisteren is namelijk ook je aandacht 
gedurende een bepaalde tijd ergens bijhouden. Natuurlijk kunnen kleine kinderen minder lang 
luisteren dan de grotere. U kunt de grote en kleine kinderen apart voorlezen. Neem de tijd om voor 
te lezen, bent u gehaast, kies dan liever een ander tijdstip. 
Overigens is het prima om een bepaald boek of verhaal meerdere malen voor te lezen. Kinderen 
genieten hier echt van. Meestal zijn het eerder de ouders die een bepaald verhaal beu zijn, dan het 
kind! 
Pas het boek aan aan uw kind, kies bij jongere kinderen een kort verhaal met duidelijke plaatjes. 
Hele kleine kinderen tot twee jaar hebben genoeg aan één plaatje per bladzijde, een ouder kind heeft 
meer behoefte aan details. 
Houdt ook rekening met de belangstelling van uw kind bij het kiezen van een boek. Kies voor een 
angstig kind dat vaak droomt bijvoorbeeld eens een boek over dromen. In de bibliotheek zijn folders 
verkrijgbaar met titels van boeken die geschikt zijn voor een bepaalde leeftijd. De medewerkers van 
een bibliotheek kunnen u prima adviseren. Bovendien kunnen kinderen gratis lid worden van de 
bibUotheek. 
Denk niet te snel dat een kind te groot is om voorgelezen te worden. Veel ouders stoppen met 
voorlezen op het moment dat het kind zelf leert lezen. Jammer, want het zal echt nog heel lang 
duren voordat het kind zelf de boeken kan lezen die het dan misschien juist zo leuk vindt om te 
horen. 

Heeft u nog vragen? 
Neem dan gerust contact op met de GGD Groningen. 
Woensdagmorgen tussen 9.00 en 10.00 uur kunt u bellen met een 
logopedist. Bovendien is er een brochure over dit onderwerp 
verkrijgbaar. Het telefoonnummer is 050 - 367 40 00. 



'OM KRABBENDAM 
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 

Te lefoon 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 
rauwkost en salades. 

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

Zoekt u gezeligheld en de sfeer van een bruin café 
dan naar: 

C A F E 

QUATRE BRAS 
Rijksweg 81 Ten Boer 

•fel 050 - 3021402 

* Ruime Bar. 
* 2 Dartbanen 
* Prima keuken. 
* Weekends geopend tot ? uur. 
* Elke 1 e zondag van 

de maand klaverjassen. 





AL UW 

K R U I D E N I E R S -

en 
V L E E S W A R E N 

BU 

MARTHA en R I N U S 

HALEN 

Tevens Postkantoor 

Hoofdweg 11 - Woltersum 
Telefoon: 050 - 3021350 

D IERENSECIAALZAAK 

I J K M A N 
Stadsweg 143 - Winneweer - Tel: 050 3022581 

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

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

Kleindiervoeders Veevoeders 
Luxe artikelen Hengelsport 

Tuinzaden en pootgoed 
Klompen en laarzen 

BROOD * KOEK * BANKET 

DAN OP ONZE NAAM GELET 

FAM J . K I E L 

U W 

/ ' * 

711 mm 

W A R M E 

B A K K E R 

K. de Boerweg 16 
Woltersiim 

Telefoon 050 -• 3021518 

D I A M O N D T R I O 
# Dans- en stemmingsorkes 

Corr . a d r e s : 
1. W i n k e l 
W e t h . h u i s m l n . 19 
9902 L N A p p i n g e d a m 
Tel : 0596 - 629925 
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HIER HAD U ADUERTENTIE KUNNEN STAAN. 
BEL!!! 050-3023234 

T a n k s t a t i o n IVIJipeir 
t a n k s t a t i o n 

stadsweg 75 Ten Boer tel.: 050 - 3021000 
u i t de Tea\o\ 

Tankstation met bediening. ^ 
Geopend van 7.00 tot 21.00 uur. A u t O V Ö r k O O p . 

24 uurs service 
Alle betaalpassen worden geaccepteerd A a n h a l i g e r V e r H u U r 

11 WIJNENGA'S " 
U ELEKTRO * Verlichting 

II * Aanleg en onderhoud 
Burg. Triezenbergstraat 35 

9791 cBTen Boer yg^^ olectr. mstalatles 
Tel: 050 - 3022906 
Fax: 050 - 3024479 * e • 
Mobiel: 06-21658584 SerVICe 

mm 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 
Te l : 0 5 0 - 3 0 2 1 4 9 7 

P L U S wwMmmn 
7^lsheP(qoedeii€}oedkpopmePzJjti! 



We zitten in de klas, 
Allebei in onze sas. 
We werken veel, 
Allebei een deel. 
We hebben veel plezier, 
Samen geen gemier. 
In de pauze samen spelen. 
Dus samen alles delen. 
In de middag overblijven. 
Lekker eten, lekker drinken 
Elke dag maar door. 
Maar toch raken we nooit van spoor. 
Natuurlijk knutselen we ook, 
Vrijdag middag en soms door de week ook. 
Om halfnegen komen we op school. 
En we hebben gelijk al lol. 
We zitten in groep 8, 
Van het werk een hele vracht. 
En dat vraagt heel veel kracht. 
Het laatste jaar, 
Is gekomen ik had er van kunnen dromen. 
Nu houden we op met schrijven, 
We moeten weer ijveren. 

Van Kyra en Yvonne 
Groep 8 



M i d d e h i n d e s a m e n l e v i n g 

De Rabobank staat midden in de samenieving. Dat merkt u 

bijvoorbeeld aan onze manier van werken in iokaie teams en 

aan onze betrokkenhieid met de regio. Zo komt u onze naam 

vaak tegen ais sponsor van regionale en lokale projecten, 

evenementen en festivals. Maar ook landelijk, denkt u maar aan 

iiet Rabobank w^ielerteam. 

Rabobank 



maak het donker! 
maak de sommen, 
is de ui tkomst 10 ? 
kleur dan l iet vakje zwart 
wat zie je dan ? 

tz-z 

var\g naar 1339 
zet de letters in de hokjes, 
wat eet fan? 

zoek en kleur 
kies een plaatje. 
zoek het woord . 
geef dat een kleur. 
de woorden staan zo •> en zo ^ . 
welke letters bl i jven over ? 
maak daar een woord mee. 
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Dlmlopillti 
MATSASSEN- lATIESBCBïïe -KCSSENS, 

éirise£fie' 

i^de Ploeg 

QUICKSTEP 
FLOOR 

( 
V 

Voor de 
complete 
woning
inrichting 
zit u bij ons 
op de 
eerste rang 

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



V E R E N I G I N G E N 

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. 

Bestuurslid: Maaike v.d. Werf 050 - 3024665 

Dorpsbelangen : 
Voorzitter. H.A. van Dijk, 
Secretaris: H. Wassing 
Penningmeester. A. Dost 
Leden: G. van Dijk 

L. Brik 
R. Sta i jen 
L. Dreise 

Stichting Dorpshuis "De Bongerd" 
Voorzitter a.i: Gerrit Schuurhuis 
Secretaris: Simon Lubberts 
Penningmeester: Wigbold Kiel 

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

Woltersum : 
Jos Vermeulen 
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. Woltjer 
Penningmeester: M. Blink 

Toneelvereniging "Old Egypte" 
Voorzitter: Wigbola Kiel 
Secretaris: Marjan Roelvink 

-Lanink 
Penningmeester: Sien Steenhuis 

050 - 3021491 
050 - 3022807 
050 - 3023234 
050 - 3023021 
0 5 0 - 3 0 2 3 2 7 7 
050 - 3022266 
050 - 3023748 

050 - 3023500 
0 5 0 - 3 0 1 0 6 8 6 

050 - 3023277 
050 -3021671 
050 - 3022823 
050 - 5419419 
050 - 3022665 
050 - 3022256 
050 - 3022895 
050 - 3023214 
050 - 3023619 

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

050 - 3022892 
050 - 3021350 

050 - 3021491 

050 - 3023328 

050 - 3010686 

050 - 3024082 
050 - 3023558 

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post / Woltersum 
(VTPTW), 't Kv/etternest: 
Voorzitter: Teddy Bodev/es 050 - 3021135 
Secretaris: Yvonne Scholier 050 - 4029379 
Penningmeester: Monique Mulder 050 - 3022505 
Bestuurslid: Annet Merema 0 5 0 - 3023154 

Begrafenisvereniging : 
Voorzitter: H.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-Haayer 

050-3021491 
050 - 3022044 
0 5 0 - 3 0 2 1 4 7 9 

0 5 0 - 3021418 
050 -3021913 
0 5 0 - 3021585 

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.: Henny. Blink 

0 5 0 - 3 0 2 1 4 1 9 
050 - 3094547 

Buurtverband Bouv/erschopv/eg, " Lombok " 
Voorzitter: Gerrie Kersten 050 - 3023648 
Secretaris: Irene Dost 050 - 3023234 
Penningmeester: Diane Noordman 050 - 3023875 

Buurtvereniging Bijbelgang : 
Voorzitter: Hetty Homan 050 - 3021919 
Secretaris: Eric Kiewiet 
Penningmeester: Jantje Graatsma 050 - 3021322 

Buurtvereniging Het Kerkpad. 
Voorzitter: Janet Klinkhamer 
Secretaris: Mieke Steijvers 
Penningmeester: Anna Dijk 

050 - 3024794 
050 - 3024253 
050 - 3022452 

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

Ouderraad Huifkar Woltersum 
Voorzitter: M.arjan Roelvink 
Secretaris: Rita v. Heuvelen 
Penningmeester: Gerda Kiel 

V.V.V. 
Voorzitter. Theo. Zuur 
Secretaris: Kees Steenhuis 
Penningmeester: Leo Valk 

Bestuur Dartclub Woltersum: 
Voorzitter A. Bakker 
Secretaris E. Kiewiet 
Penningmeester W. v. Dijken 

050 - 3024082 

0 5 0 - 3021543 

050 -3021135 
050 - 3023558 
050 - 3024021 

050-3021895 
06-44756559 
06-29381310 




