Dorpskrant Woltersum

VERENIGINGEN

Bestuurslid:

In iedere dorpskrant plaatsen we een
lijst met de namen en telefoonnummers
van alle verenigingen die in ons dorp
actief ziin. Veranderingen en nieuwe
bestuursiijsten ontvangen we graag. Je
kunt lijsten opsturen naar de redactie,
p/a Bijbelgang 10, 9795 PD
Woltersum.
Dorpsbelangen :
Voorzitter.
H.A. van Dijk,
Secretaris:
H. Wassing
Penningmeester. A . Dost
Leden:
G. van Diik
L. Brik
R. Sta i jen
L. Dreise
Stichting Dorpshuis "De Bongerd"
Voorzitter a.i:
Gerrit Schuurhuis
Secretaris:
Simon Lubberts
Penningmeester: Wigbold Kiel

050050 050 050 050 050 050 -

3021491
3022807
3023234
3023021
3023277
3022266
3023748

050 - 3023500
050-3010686

Sportvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penninmeester:
Wedstrijdsecr.:
Jeugdzaken:
Secretaris gym:
Lid gym:
Lid gym:
RR.:

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

050 050 050 050 050 050 050 050 050-

3023277
3021671
3022823
5419419
3022665
3022256
3022895
3023214
3023619

IJsvereniging :
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid:

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

050050 050050-

3021491
3023021
3021215
3021796

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

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

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

050 - 3022892
050 - 3021350

0 5 0 - 3021491

Maaike v.d. Werf

050 - 3024665

Begrafenisvereniging :
Voorzitter:
H.A. van Dijk
Secretaris:
D. Kuil
Penningmeester: J. Dreise

050-3021491
050 - 3022044
0 5 0 - 3021479

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

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

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

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
Buurtverbond Bouv/erschapweg, "
Voorzitter:
Gerrie Kersten
Secretaris:
Irene Dost
Penningmeester: Diane Noordman

050 - 302141 9
050 - 3094547
Lombok "
050 - 3023648
050 - 3023234
050 - 3023875

Buurtvereniging
Voorzitter:
Secretaris;
Penningmeester:

Bijbelgang :
Hetty Homan
Eric Kiev/iet
Jantje Graatsma

Buurtvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester;

Het Kerkpad.
Janet Klinkhamer
Mieke Steijvers
Anna Dijk

Buurtvereniging
Voorzitter;
Secretaris:
Penningmeester;

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

050 - 3021 91 9
050 - 3021322

050 - 3024794
050 - 3024253
050 - 3022452

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

050 - 3021543

V.V.V.
Voorzitter.
Theo. Zuur
Secretaris;
Kees Steenhuis
Penningmeester: Leo Volk

0 5 0 - 3021135
050 - 3023558
050 - 3024021

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

050-3021895
06-44756559
06-29381310

050 - 3024082

050 - 3023328

050-3010686
050 - 3024082
050 - 3023558

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post / Woltersum
(VTPTW), 't Kv/etternest:
Voorzitter;
Teddy Bodewes
050 - 3021135
Secretaris;
Yvonne Scholier
050 - 4029379
Penningmeester: Monique Mulder
050 - 3022505
Bestuurslid;
Annet Merema
0 5 0 - 3023154
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Vereniging voor
Dorpsbelangen
Woltersum e.o.
Hetty Homan - v / d Molen
Dieta Strijk
Elina van Dijk
Jos Vermeulen
Addie Dost
Oplage:
200 stuks
Hetty Homan - v / d Molen
Bijbelgang 10 Woltersum
tel.: 3021919.
redactie.tilproat@tiscali.nl

Kopy volgende krant inleveren
voor vrijdag 21 maart

Voorwoor
Dit is de laatste dorpskrant van een jaar dat,
volgens mij, beter overgeslagen had kunnen
worden. Het was geen vrolijk jaar, met de
dreiging van oorlog in Irak. W i j , als
Nederlanders, zijn daar ook bij betrokken,
omdat we lid zijn van de NAVO.
En dan steeds de beelden uit Israël en Pakistan
op \v. Verschrikkelijk! En over de beelden van
mensen die lijden aan Aids in de derde
wereld (naar woord eigenli k) zwijgen we liever, omdat het ver van ons bed is.
De politieke moord op Pim Fortuijn bracht heel
Nederland in beroering. Wij konden hier toch
altijd zeggen wat wij dachten?! En de bommen bij Ikea, dat moet nog uitgezocht worden.
Dit jaar heeft ook weer enige gezinnen in het
dorp diep getroffen door het overlijden van
een dierbaar persoon.
Verder blijft hier gelukkig nog alles bij het
oude, en lijken we toch ver van de grote
wereld te staan. Laten we met z'n allen proberen ons dorp te laten wat het is, en zo te
leven, dat iedereen zich hier thuis en veilig
voelt. En 's avonds, na het werk, verlangt naar
huis terug te gaan....
H. Homan - v.d. MolenVan de bestuurstafel

Van de Vereniging voor
Dorpsbelangen
ersum e,o
De tijd vliegt. Nog even en de kerstboom zal
weer in het dorp staan.
De contacten met Hesel zijn weer verstevigd en
binnenkort zal daar een mooie boom vandaan
komen.
Ondertussen heeft de gemeente gereageerd
op de brieven over het onderhoud van de
brug op het Kampje en de brief over het
plaatsen van paaltjes langs een gedeelte van
de Hoofdweg.
Wat betreft de brug: aannemer Dekker heeft
de brug hersteld. De gemeente blijft wat de
Hoofdstraat betreft bij haar standpunt geen
paaltjes te plaatsen. Fasegewijs en met voor- '
rang bij situaties bij scholen komen er wel verkeersremmers in de Hoofdstraat. Waar en in
welke vorm is nog onbekend. De gemeente zal
als het zover is, met de aanwonenden overleggen.
De K. de Boerweg is keurig opgeknapt.
Helemaal afgerond is de reconstructie niet. Het
wachten is op de beplanting en op een bord
doodlopende weg aan de kant van de bakker.
Waarschijnlijk acties voor in het voorjaar.
De gemeente heeft toegezegd bij de inventarisatie van de beplanting ook aan de bewoners
te vragen of er problemen aangaande de
reconstructie zijn. Er zal een mogelijkheid
komen om hierover met de gemeente van
•
gedachten te wisselen.
Er is een inspectierapport van de Witte Til binnen. Een aannemer zal de nodige werkzaamheden gaan uitvoeren. Het is nog niet bekend
wanneer.
Op 15 oktober jl. hadden we het eerste overleg met onze nieuwe burgemeester. Door de
wisseling was het vorige overleg al een jaar
geleden. Er is afgesproken, dat we weer, net
als voorheen, twee maal per jaar overleg zullen voeren.
De volgende vermeldenswaardige zaken kwamen ter sprake:
* De buurtagenten zijn weer gestationeerd in
Ten Boer. Het zijn de heren Meijer en
Dijksterhuis. Ze zullen vnl. in de gemeente Ten

NVOB

bouwbedrijf

- onderhoud - verbouw - renovatie - nieuwbouw Hoofdweg

23 9795

PA Woltersum

050-3021555

METAAL SHOP

Bloemenhuis

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

Lavendelweg 17
9731 HR Groningen
Tel. 050-5496105
Fax 050-5423256

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

Natuurlijk kunt u ook bij ons tereciit voor
graf-, bruids- en andere gelegenheidswerken.
Ticheldobben 5 (naast C100Ö)
Ten Boer 050-30122150

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.

Boer werkzaam zijn en we zullen ze vast
tegenkomen in het dorp.
* Er is geen geld voor een algehele aanpak
van het hoofdveld in Woltersum.
Er is toegezegd door de verantwoordelijke
wethouder Zwerver, dat in 2003 de hoogste
nood geledigd wordt. Met de voetbalvereniging zal worden gekeken wat er aangepakt
gaat worden.
* In 2003 zal de basisschool worden uitgebreid.
* Er is een handtekeningenactie geweest voor
de roekenoverlast. De handtekeningen zullen
samen met een begeleidende brief naar de
provincie gestuurd worden. De gemeente heeft
toegezegd, eveneens naar de provincie toe te
reageren. Staan dus achter ons standpunt, dat
nu de tijd gekomen is om actie tegen de
vogels te ondernemen.
* Het Diepje zal weer twee keer per jaar met
een maaiboot worden geschoond. Dit zal eerst
op proef plaats gaan vinden .
* Er wordt naar gestreefd de
Bouwerschapsweg in zijn geheel in 2003 te
reconstrueren.
* De gemeente verstrekt structureel geen subsidies voor het vieren van oudejaarsfeesten.
Tot zover de stand van zaken op dit moment.
H. Wassing, secretaris

ALV Dorpsbelangen
Zeg al uw afspraken voor de avond van 14
februari 2003 maar alvast af. Dan houdt de
Vereniging voor Dorpsbelangen "Woltersum
e.o." haar jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering in het dorpshuis.
Dorpsbelangen probeert (met wisselend succes) ons dorp voor alle inwoners leefbaar te
houden en is dan ook een vaste gesprekspartner voor de gemeente. Op de ALV komen vanzelfsprekend de activiteiten van het afgelopen
aar aan bod en zullen ook (nieuwe) bestuurseden moeten worden gekozen. De precieze
agenda van die avond volgt nog, maar noteer
wel alvast: 14-02, ALV Dorpsbelangen.

60 " 70 Jaren party
De 60 - 70 jaren party ligt al weer enige tijd
achter ons. Tijdens de aanloop naar deze
disco avond bestonden er nogal wat onduidelijkheden over de organisatie. Dat willen wij
via deze weg uit de wereld helpen.
De disco werd georganiseerd door Addie en
Irene Dost, Jacob Keyzer en Janet Klinkhamer,
Richard Hofman en Kees en Sien Steenhuis.
Allen op persoonlijke titel.
Omdat wij van tevoren niet in konden schatten
of er wel animo voor zo'n avond was hebb en
wij een gesprek gehad met Dorpsbelangen.
Dorpsbe angen wilde wel garant staan voor
een deel van de kosten. Tijdens deze vergadering raadde Dorpsbelangen ons aan, om de
disco als activiteit aan te melden bij
Dorpsbelangen, want Dorpsbelangen heeft
een W.A. verzekering afgesloten, waaronder
alle activiteiten in het dorp kunnen vallen.
Daarom hebben wij aanplakbiljetten gemaakt,
met daarop o.m. de tekst: "onder auspiciën
van Dorpsbelangen". Dus niet omdat
Dorpsbelangen de organisatie van ons over
zou nemen, maar omdat wij bij eventuele
"ongevallen" niet persoonlijk aansprakelijk
gesteld zouden worden.
Om een waarborg te verkrijgen en om onze
disco bij dorpsbelangen aan te melden, moesten wij een aanvraagformulier invullen.
Daarop moest ook de naam van de organisatie ingevuld worden. W i j hebben ons zelf toen
maar "Back in time" genoemd.
De voorverkoop was boven verwachting. In
een mum van tijd waren alle kaarten uitverkocht en hoefden wij geen gebruik te maken
van de garantstelling van Dorpsbelangen.
Omdat driekwart van het dorp al voor ons uitgerekend had, dat wij er wel geld aan zouden
overhouden, willen wij u graag nog enige uitleg geven.
Wij hebben het plan om ieder jaar iets leuks
te organiseren. Volgend jaar zullen we waarschijnlijk weer een disco organiseren. Als we
dan genoeg geld overhebben, zouden we ook
een cabaretavond of een Groninger avond
kunnen organiseren. Een cabaretavond of een
avond met Groninger artiesten is echter niet
goedkoop en het moet wel betaald worden.

Schilders- & Onderhoudsbedrijf

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

€ 32,-pm2

excl b.t.w.

H.R.GIas

€ 43,-pm2

exd b.t.w.

H.R.++Glas

€ 5 9 , - pm2 excl b.t.w.

Vraag vrijblijvend
Hoofdweg

12 9795

PB Woltersum

tel: 050 3024082

offerte.
fax: 050 3021181

loonbednjfVan d c r

mobiel:

13311

Cultuurtechnische werken
Verhuur grondverzetmachines
Agrarisch loonwerk
E e m s k a n a a l z.z. 8 , 9 6 2 5 T K
© ( 0 5 0 ) 3 0 2 12 15 o f 0 6 - 5 1

Overschild
12223

06

54962470

Vandaar dat het fijn is dat wij van de disco
een bedrag hebben overgehouden. V/ie weet,
misschien lukt het ons wel om op termijn (een
zeer lange termijn) net zoiets als Sunsation in
Middelstum te organiseren. Dat zou toch
geweldig zijn.
Vooralsnog: onze tweede activiteit is het organiseren van een kinderdisco. Ook hiervoor
hebben wij een aanvraag bij Dorpsbelangen
ingediend, welke gehonoreerd is. De kinderdisco wordt in de Kersb/akantie gehouden in
café "De V/itte Brug" en wel op 27 december
a.s.
Alle kinderen zijn welkom. Volwassenen
natuurlijk ook, maar alleen onder begeleiding
van een kind.
De toegang voor kinderen en volwassenen is
gratis.
Aanvangstijd: 19.30 uur.
Sluitingstijd: 22.30 uur.
,
Kinderen, als jullie nog leuke cd's hebben,
neem ze dan mee. Je kunt dan je favoriete
muziek aanvragen. Waarschijnlijk heeft de
disco ze ook wel, maar je kunt nooit weten.
Zet wel je naam erop, zodat ze niet zoek kunnen raken.
Back in time

De Rode Dobber
Het wedstrijdseizoen van visclub 'De Rode
Dobber' van dit jaar is afgesloten. W.
Schenkel is algemeen kampioen geworden,
gevolgd door J. Huizinga, die de gewichtkampioen is geworden. Op de derde plaats is
H. van Dijk geëindigd, gevolgd door A.
Bouwman, die tevens de meeste vissen heeft
gevangen (aantal kampioen). Vijfde werd D.
van Berg. De rangplaats van de overige
negenentwintig leden is meer iets voor de insiders.
Wel leuk om te weten, zijn de zwaartse vissen
die dit jaar gevangen zijn. De dikste voorn
werd door W. Schenkel gevangen en woog
450 gram. H. Koopman had met zijn paling

van 560 gram iets meer in zijn net. De zwaarste zeelt werd door J. Huizinga binnengehaald: 1560 gram. En met een brasem van
1750 gram had W. Schenkel weer een seizoenstopper aan de haak. Maar de allerzwaarste was toch echt de snoek van B.
Westerhuis. Die woog wel 4600 gram.

Doe-avonc
Janny Hulshoff en Agnes lammeling organiseren in februari een Doe-avond. Dat wordt
gezellig knutselen met gaas en mos. Deze keer
willen de dames daar schaatsen van maken.
De resultaten kunnen dan later worden bekeken bij Janny (in de tuin) of bij Bakker Kiel (in
de winke)l. Wanneer en waar dé Doe-avond
precies plaatsvindt, wordt in januari bekend gemaakt bij Bakker Kiel.

Roefeldag 2003
Afgelopen jaar verleende Woltersum, met succes, medewerking aan de Roefeldag. De
Roefeldag is een soort kennismakingsdag voor
kinderen, waarbij ze aan bedrijven, beroepen,
of bezigheden in het algemeen kunnen 'ruiken'. Het is wel handig als er op zo'n dag
niet allerlei andere activiteiten zijn, waardoor
kinderen niet mee kunnen roefelen.
De Roefelcommissie heeft de datum voor de
Roefeldag in 2003 vastgesteld op 21 juni.
Thesinge zal dan als buitendorp zijn medewerking verlenen. Mochten er vragen zijn over
de Roefeldag, dan kunt u contact opnemen
met Mw. Nel Jager uit Ten Post (tel. 3023376).
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
T O N EN J A N N A
LIETMEIJER

Tl

voor al uv/
Jongens- en meisjesondergoed
Heren- en damesondergoed
Alle soorten brood van de
W A R M E BAKKER

( ook halfwol en thermo ondergoed )

WARM KRENTEBROOD
SUIKERBROOD en GRONINGER KOEK
zo van de bakplaat !

Sokken
Kniekousen
Panty ' s in diverse soorten

Tevens groot asortinnent voor
DIABETICI !

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

A R D

Markthandel Andre Westerbeek

B A R K H O F

u w HUISHOUDZAAK

o p d e MARKT

Reparatie van sieraden
klokicen en horloges.
Prijsopgave

vooraf

Wij plaatsen ook
horloge banden
en batterijen.

V O O R A L UW
STOFZUIGERZAKKEN
EN
ALLERLEI
HUISHUIDERLIJKE
ARTIKELEN

Gratis montage^
klaar terwijl u vracht
IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER

Buurtbus

De prijzen van de buurtbus:
Normaal: enkele reis
€
4-rittenkaart
€
Weekkaart:
€
65+ en 4 t/m 11 jaar:
€

Sinds oktober rijdt de buurtbus, lijn 95, volgens een nieuwe dienstregeling. Voor uw
gemak geven we hier weer, wat dat voor ons
dorp inhoudt.

Voor de afstand Woltersum - Ten Boer (v.v.)
geldt een gereduceerd tarief van € 0,70.

Appingedam - Ten Boer

Applngedain BS C^JS*
^Mtersiim
06.57
jmBömMM\a 0705

0738*
mOO
08.08

1,30;
4,20
4,20;
2,30

09.28
oaso

13,29*
13,61

mm

nm

14.21
1443
14.51

m,30*
16.52

urn

* rijdt nift op lati^rdag

€m byurtbus sluit aan öp de bus naar Groningen ölj tialte "V^öchthuisje'" Ten Boer

Ten Boer - Appingedam

Af^imget^m BS 06.3S*
06.57
Ten SoerMartct 0706

'Smmmm

073S*
08.00
mm

09.28
09,50
09,58

13,29*
13,S1
13,5©

1421
1443
1451

16.30*
16.,52
1700

*rijdt:niet op laterdag
De byurttxis ^ult aan op de bus nmt Gror^ingenfoihafte 'mctiitiul?jê" Tm Boer

Op het moment dat de ijsbaan vereniging
wordt opgericht, is het 1881. Zo'n honderd
aar geleden had je in Nederland ook nog het
classenstelsel. Bij ons in de gemeente bestond
de bevolking uit de notabelen zoals de dokter,
de notaris, de onderwijzer en het gemeentebestuur. De tweede (gegoede) klasse bestond uit
de boeren en de middenstanders. En de rest
van de bevolking bestond uit arbeiders.
Van enkele mensen uit het dorp heb ik reacties
gehad op de vorige notulen van de ijsbaan
vereniging. Het bli kt dat de ijsbaan vereniging is opgericht door de schoolmeester en
door enige boeren hier in het dorp. De welge
stelden dus. Er kwam geen arbeider aan te
pas.
De voorzitter, de heer J. Wolthuis, was schoolmeester hier in het dorp. De secretaris, de

heer W.E. Evenhuis, was eigenaar van de
houtzaagmolen de Fram en de penningmeester, de heer Hofman, was inderdaad de grootvader van de heer Hofman, welke op de boerderij van Kersten heeft gewoond. De andere
bestuursleden waren het meest boeren. J.
Schutter heeft gewoond op de boerderij waar
nu Ete en Dieta van der Laan wonen.
Afstammelingen van H. Broekema wonen nu
nog aan de Laanweg aan de andere kant van
het Eemskanaal.
In die tijd was Woltersum veel groter. Men is
begonnen met het graven van het Eemskanaal
in Woltersum in 1870, zodat het dorp toen in
tweeën is gedeeld.
Van de café's waar om en om de vergaderingen werden gehouden was één in het bezit
van T. Graatsma. De vader van de heer T.
Graatsma, de heer B.J. Graatsma, is in 1842
met een bakkerij, winkel en café begonnen op
Hoofdweg 13 (naast Martha en Rinus
Schoonveld). In 1886 heeft zijn zoon Tiddo

Voor
Verf
Vink
V o o r al

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

UTOPIA

uw

#Verf
# Behang
# Glas
Gaykingastraat 43 - Ten Boer - Tel. 050- 3021623

VERKOOP VAN
MEUBELS - KLEDING - BOEKEN
H.H. A R T I K E L E N - etc.
Burg Triezenbergstraat 31
Tel.050 - 3023489

BijmanI
Bovag Autobedrijf
Het Autobedrijf bij U in de buurt v o o r :

* 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

iBOÏIlB<:^

m
til
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Graatsma zijn zaak overgenomen. Deze heeft
de zaak tot 1 899 voortgezet en ja, ook zijn
afstammelingen wonen nog in het dorp (B.J.
Graatsma ( zoon T. Graatsma ( zoon K.L
Graatsma ( dochters Anneke en Jannie
Graatsma ( dochter Rieta van Heuvein ( zoon
Niek en dochter Lianne ).
In de notulen wordt gesproken over hardrijderijen met een eerste prijs van ƒ 60,00.
Ter vergelijking: in 1877 was de jaarwedde
van een onderwijzer ƒ 700,00. Een eerste
prijs van ƒ 60,00 was dus in die tijd een
enorm bedrag.

Notulen der vergadering van 't bestuur der
IJsbaan Woltersum den 13 Januarij 1883 ten
huize van D. Dertien over de te houden ijsvermaken.
1. Opening der vergadering door den voorzitter
2. De voorzitter stelt voor ene hardrijderij te
houden op schaatsen door mannen
waarbij met meerderheid van stemmen wordt
besloten een prijs uit te loven van 60 gulden.
1 ste premie 20 gulden, 2de premie 10 gulden
en twee gratificaties ieder van 5 gulden.
3. De hardrijderij wordt bepaald op vrijdag
den 29 januari 1883.
4. Wordt ontworpen de daarbij behoorende
conditieën.
5. Benoeming van een vise President voor
welke betrekking J. Klootsema bij stemming
werdt benoemd welke die benoeming heeft
aangenomen.
6. Verder werd besloten de banen en alles wat
' daarmee en tot een hardrijderij in verband
staat in orde te laten brengen.

Leden der IJsbaan Woltersum welke hunne
contributie oer het jaar 1882 en 1883 hebben
betaald zijn navolgende

't Hoofdbestuur
1. J.K. Wolthuis voorz.
2.
J. Schutter secr.
3. D.J. Hofman penn.
Bestuursleden
4. J. Klootsema vise voorz
5. W.E. Evenhuis
6. H.O. Alkema
7. R.H. Woldring
8. H.H. Broekema
9. L.D. Boerma
Commadeurs
10. W. Dreise
n . H. Reinders
12. L. van Es
13. J. Graatsma
14. A. Klootsema
15. K. Nap
16. L. Buitenkamp
17. H. Koopman
18. J. Scholma
Leden
19. B.H.J. Graatsma
20. W. van Koldam
2 1 . TB. Graatsma
22. D.H. Scholma
23. RB. Noorman
24. H. Doornbos
25. D.J. Dertien
26. RJ. Homan
27. N.G. van Dreisten
28. A.J. Dreise
29. J.G. Doornbos
30. A.H.J. Eesfens
3 1 . Joh. Schutte
32. D.E. Dijkema
33. J.W Reinders 34. L. Faber
35. K.R. Wieringa
36. H. Huisman
37. D..L. Boerma
38. H. van Dijken ;
39. R Bolt
40. O.H. Broekema
"
4 1 . J.A. Dreise
42. J.T. Koning
43. R.K. Wierenga
44. J.D. Knol
45. H. Dijk
46. J. Hagenouw
47. B.J. Swieringa
48. H.L Dreise
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E.H. Broekema
L. Meijer Ten Boer
G.H. Reddingius
G.H. Mulder
R.J. Wirdeman
B. Huisman Wittewierum
W.T. Hofman Wittewierum
R Entjes Slochteren
W. Entjes Slochteren
K.W. Koopman
J.L Zwaneveld Loppersum
N. Cremer
N. Talens Groningen
K. Tiktak Groningen
H.J. Hoen
H.J. Pool
K. van Kampen Ten Boer
A. Dijkema schilderwerken
A. van Agteren

Notulen van de Vergadering van den 10 f ' ,
November 1883 ten huize van Dertien
1. Opening der Vergadering door den voorzitter
2. De notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd „
,
,
3. De penningmeester doet rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven,
welke goed wordt bevonden.
4. Benoeming van een Voorzitter, met algemene stemmen herbenoemd J. Wolthuis.
5. Benoeming van twee bestuursleden herbenoemd met a gemeene stemmen J. Klootsem
en H. Broekema.
6. Bij acclamatie werden de Commadeurs van
Orde A. Klootsema, K. Nap en J. Graatsma
herbenoemd.
7. Door het bedanken van het lid J. Wicherts
tevens Commadeur van orde werd daarvoor
gekozen H. Huisman.
8. Wordt betaald de contributie van 27 aanwezige leden.
9. Niets meer te behandelen zijnde sluit de

Voorzitter de vergadering.

Notulen van de Vergadering den 1 november
1884 ten huize van Graatsma
1. De voorzitter opent de Vergadering
2. De notulen der vorige vergadering voorgelezen en goedgekeurd.
3. De Penningmeester doet rekening en verantwoording van de ontvangsten en uitgaven
welke goed worden bevonden.
4. Benoeming van bestuursleden
De penningmeester D. Hofman welke volgens
rooster aftreedt, geeft te kennen dat hij zich
niet weder als penningmeester herkiesbaar
stelde. Hiervoor werd gekozen H. Alkema
welke die betrekking heeft aangenomen.
5. Als leden van 't bestuur treden af. H.
Alkema en L. Boerma daarvoor werden gekozen D. Hofman en H. Koopman. De aftredene
leden der Commadeurs van orde zijn S.
Buitenkamp, H. Koopman, J. Scholma en H.
Huisman. Benoemd S. Buitenkamp, J.
Scholma, J. Sm..? en H. Winterwerp welke
allen zich die benoeming laten welgevallen.
6. Voorstel van D. Hofman om dit jaar door *
de tegenwoordige leden geen contributie te
betalen. Dit voorstel wordt bij aciamatie aangenomen.
7. Voorstel van H. Koopman om wijziging van
art. 3 van 't reglement nl. om de aftredene
leden van 't bestuur niet eerder dan na verloop van één jaar voor de gewezen betrekking
herkiesbaar te stellen, dit wordt bij stemming
aangenomen.
8. H. Winterwerp stelde voor om bij ijsgelegenheid een kleine som vanwege de ijsvereeniging beschikbaar te stellen, tot eene te houden hardrijderij van schoolkinderen. Dit vond
door niemand tegenspraak.
9. Voorstel van een lid om alléén leden van 't
bestuur te kiezen uit hen, die op de daarvoor
gehouden vergadering tegenwoordig zijn. Dit
wordt bij aciamatie aangenomen.

Café

"DE W i t t e b r u g "
Voor een gezellig avondje uit
H o o f d w e g

2

W o l t e r s u m

Ook voor bruiloften en partijen
Tevens verzorgen wij koude en warme buffetten
Elke laatste zaterdag

van de maand

klaverjassen

Graag tot ziens bij!
BART EN

JOKE

ca
cc
k>

Q.

(A
>+-

ra
(/}
ai
O

>
c
0)

Wigboldstraat 6 - Tel. 3022151 Ten Boer

SOLITAIRE & GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Vaickestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

SOLITAIRE & GUIKEMA COIFFURES -Ten Boer

Vaickestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

10. Niets meer te behandelen zijnde sluit de
voorzitter de vergadering.
J. Wolthuis, voorz,
J. Schutter

Vergadering van 't Bestuur den 2 1 . Januarij
1885 ten huize van T. Graatsma.

1. Opening der vergadering door den voorzitter.
2. De voorzitter steld voor eene hardrijderij te
houden op schaatsen door mannen, op zaterdag den 24 Januarij 1885
Tot prijs 60 gulden. Premie 25 en zevende
premie 7,50
3. Wordt besloten om tien gulden beschikbaar
te stellen van wege de ijsvereeniging tot eene
hardrijderij van schoolkinderen.
4. Aanbesteding. Het plaatsen der palen om
en tusschen de hardrijdersbanen.
Aannemer H. van Dijken voor 7,50 cte.
5. Wordt voorgesteld en aangenomen om een
gedeelte van het touw welke de banen afsluiten door de ijsvereeniging aan te koopen voor
plusm. 15 a 20 gulden.

Notulen van de Vergadering door leden
IJsbaan Woltersum gehouden den 21 november 1885 ten huize van D. Dertien.
1. De voorzitter opent de vergadering.
2. Voorlezing der notulen van de vorige vergadering welke na een kleine opmerking in
punt 7. Zijn goedgevonden.
3. Benoeming van Bestuursleden.
De aftredene leden zijn J. Schutter, R.
Woldring en H. Evenhuis. Hiervoor ener den
gekozen H. Winterwerp tot secretaris, E.
Broekema en J. Schutter als bestuursleden. De
aftredende Commadeurs van orde waren L.
van Es, H Reinders en W. Dreise, herkozen L.
van Es, H. Reinders en voor W. Dreise welke
als lid had bedankt werd gekozen H.J. Pool.

Terwijl H. Huisman werd gekozen in de
Commadeurs vacature, ontstaan door de
benoeming van H. Winterwep tot secretaris.
4. Betaling der contributie,
intusschen wordt aan H. Winterwerp het
woord verleend, welke een verzoek had van
den Burgemeester dezer gemeente, dat van
wege de Ijsvereeniging toezigt werd gehouden, op de baanvegers en de banen.
Hierop vatte menig id het woord, om dit voorstel te steunen, of ten beste te wi zigen, maar 't
kwam tenslotte meestal op hetze fde neer,
alzoo ging hiermede te veel tijd verloren,
zoodat het hoofdbestuur zoomede om de discussie over dit punt te sluiten, verklaarde, aan
't verlangen van den Burgemeester te voldoen.
5. De Penningmeester doet rekerring en verantwoording van ontvangsten en uitgaven, welke
goed worden bevonden.
6. Niets meer te behandelen zijnde wordt de
vergadering gesloten.

Notulen der vergadering van 't Bestuur der
"IJsbaan Woltersum" den 15 December 1885
ten huize van D. Dertien.
1. De vergadering wordt door den voorzitter
geopend.
2. De voorzitter deelt mede, dat door hem,
den secretaris en den penningmeester gevolg
is gegeven aan eene uitnoodiging van de
Ijsvereeniging te Ten Boer, om eene gecombineerde bestuursvergadering van alle in deze
gemeente gevestigde IJsvereenigingen bij te
wonen.
Op die vergadering werd medegedeeld, dat
de Burgemeester dezer Gemeente gaarne zou
zien, dat door de IJsvereenigingen toezicht
werd gehouden op de banen en baanvegers,
daar de politie niet bij machte is, eene voldoende controle daarop uit te oefenen. Men
was algemeen genegen aan dit verzoek te voldoen, en besloot uit elke vereeniging eene
commissie te benoemen, welke zich met die
controle zal belasten.
Minder gunstig dacht de vergadering over een
ander voorstel, namens den Burgemeester

ingediend, 't Betrof het in orde brengen der
banen Hiervoor wordt door 't
Gemeentebestuur jaarlijks ƒ 30,00 aan de
baanvegers uitgereikt.

Ambteleke meulens binnen
draaikonten (2).
('t gaait wieder)

De Burgemeester wilde nu deze som onder de
IJsverenigingen verdeelen; zoodat deze zich
daarmede zouden bemoeien. Dit voorstel vond
algemeenen tegenstand, en men besloot, dat
de IJsvereenigingen zich daarmede niet zouden inlaten. Wel wilden de vereenigingen den
Burgemeester met hulp en advies dienen. Om
gevolg te geven aan 't eerste verzoek van den
Burgemeester wordt het Bestuur der IJsbaan
Woltersum belast met het controleren der
banen en baanveger onder hun ressort.
3. Thans worden ter sprake gebracht de bij
eventueele ijsgelegenheid te houden hardrijderijen. Na eenige discussie wordt besloten, dit
aar zoo mogelijk 2 hardrijderijen te doen
louden, en wel eene voor mannen en eene
voor leden der "IJsbaan Woltersum". Voor
eerstgenoemde hardrijderij worden tot prijzen
bestemd: a. een prijs van ƒ 60,00 en b. eene
premie van ƒ 20,00.
Na eene langdurige discussie wordt besloten,
geen tweede premie beschikbaar te stellen.
4. Niets meer aan de orde zijnde wordt de
vergadering door den voorzitter gesloten.

Hai wus oet ervoaren, as n Heubultjebuurster
n boomke opzet, helpt elke dorpsgenoot hom
mit: deurzoagen....t kon wel ais n gebed zunder end worden
Veurlichter Zoer zee vanoet de höchte "Wie
binnen overal op veurberaid
Kuper ie
branden mor lös, zol ik zo zeggen...."
"Dank joe," zee Doantje beleefd, "mien
vroag...as brug der drij moand oetligt, wat het
gemainte den regeld in geval van braand?"
Zoer wuifde luchteg: "Aan docht Kupers, gain
kopzorgen...brandweerwoagen wordt drij
moand stald aan dat zied van t daip woar
verreweg de maiste hoezen stoan..."
"Zodounde...", mottjede Job Ketoen "aan ons
zied mag boudel ofbranden?"
Doant e drukde hom weerom in stoul en wees
Zoer derop dat hai buurman was van Job
Ketoen en touvalleg ook sjefeur van brandweerauto..." Stel ie mie n veerpont beschikboar, of mout ik ook dij acht kilometer omrieden
over Heupolderveen eer ik mit n zwaailicht en
sirene oetrukken ken?"
Veurlichter Zoer trok, veur t eerst mit scholders
en dou was e aanschoten wild...Maist onneuzele vroagen werden der op hom ofvuurd:
"Krieg wie n kilometervergouden veur t omrieden?
Meugen auto's dij veur brug wachten stilstoan
op de busstrook?
Goan roltoulers nait mit angelstokken haauwen, as der n bootje aan heur staiger aanleggen wil?"
t Benaauwde zwait luip de veurlichter in d
ogen en zien strik ging aal lözzer.
Jan Revier gaf hom de genoadeklap: "Ik
begriep volgens joen overheidsprojector rechtdeur en rechtsof over brug goan langs
ain riestrook?"
Zoer knikde....gelukkeg dat wus e.... "Ik veurzai opstoppens in de spits" ging Jan wieder....De ambtenoar haar zuk hervonden...hai
vertelde dat der tussen vair en zes n spertied
veur boten wezen zol: "No problems, t staait
aal beschreven in t plan..."

"Mooi", zee Jan Revier, " er staait ook in t
plan dat de deurvoarttied per boot vief menuten is...stel joe veur der liggen om 6 uur twaalf
boten veur de brug te wachten...den is wachttied veur t rieverkeer ain uur."
De veurlichter keek op hallozie en kreeg der
dudelk tebak van. "Meneer Revier ie mouten
op twij dingen acht geven in t vervolg...minder
drinken en meer denken...Dij hvaalf boten van
oe kennen ja achter mekoar deurvoaren....Dij
laile operoatsie is binnen tien menuten bekeken!"
Jan Revier tilde demonstratief zien glas
omhoog: " Sap van Heubult ebuurster appels,
meneer Zoerproem!...Veur de pauze hebben
ie verteld, dat elke schipper zien aigen brugsleudel het mit n soort pincode.... Dij het e neudeg bie de volgende brug op zien pad...
Zodounde sleudel ain...oet het kastje...sleudel
twij der weer in ...en zo wieder tot nummer
twaalm... Ik blief der bie...Wachttied veur
laandrötten?...ain uur...!"
De zoal klapde, mor Zoer sluig handen veur
ogen over zoveul ahoerderij....
Börgmeester ston op om hom n wiedere
ofgang te bespoaren. "Heubultjebuursters,"
sprak e, "wie as gemainte binnen dankboar
veur joen welgemainde inbreng...Zoas n
demokroaties bestuur betoomt, nemen wie
joen adviezen mit noar t gemaintehoes om ze
te verwaarken in ons totoalplan."
Dij belofte het börgemeester woarmokt...nou
de brug der onderhand oetligt staait brandweerauto bie Doantje Kuper veur t
hoes...zodounde Doantje mout het zunder
pontje doun en ook ale fietsers mouten 8 km
omrieden
Luuk Houwing

Overlast door Roeken
Na de handtekeningenactie, georganiseerd
door Janny Hulshoff, over de roeken in het
dorp hebben Janny en Erica (Dompeling) een
brief gestuurd aan de gemeente, provincie en
de Stichting Oude Groninger Kerken. Het doel
is om de overlast terug te dringen. Hierbij
drukken we de brief integraal af.

Geachte heer/mevrouw,
In de afgelopen jaren is in onze kleine dorpsgemeenschap V/oltersum, gemeente Ten Boer,
het aantal roeken flink toegenomen. Deze
zomer telden wij ongeveer 400 roeken, dat is
meer dan er mensen in Woltersum wonen. U
moet zich voorstellen: zes bomen op een rij,
met daarin ruim vijftig nesten, zeer dicht op "
elkaar gebouwd. We kunnen inmiddels dan
ook wel spreken van een roekenplaag.
Graag willen wij uw aandacht voor de overlast die deze roekenkolonie in ons dorp veroorzaakt. Huisden ze eerst alleen in de bomen
van het oude kerkhof bij de kerk, de afgelopen jaren hebben ze zich over het hele dorp
verspreid. Het is niet slechts een last voor de
kleine groep mensen die rond het oude kerkhof wonen, maar gaat de hele dorpsgemeenschap aan. Een handtekeningenactie in het
dorp leverde dan ook veel sympathisanten op
voor deze noodkreet.
De overlast bestaat met name uit het enorme
lawaai en de grote troep die de roeken produceren. Lawaai dat van 's ochtends vroeg tot 's
avonds laat aan een stuk doorgaat. Dat betekent in het broedseizoen vanaf 4.00 uur in de
morgen tot zeker 22.00 uur. Het geluid dat
de roeken maken is op z'n zachtst gezegd
onaangenaam, beangstigt kleine kinderen en
is voor direct omwonenden vaak zo luid dat je
elkaar buiten haast niet verstaan kunt.
Met zoveel roeken is de troep niet meer te
overzien, overal is vogelpoep, vooral op de
grafstenen op het oude en nieuwe kerkhof. Ze
slepen met takken, roven overal wat vandaan.
Ook dan worden de graven op de nieuwe
begraafplaats niet ontzien. U kunt zich voorstellen wat het voor mensen betekent als met

Natuurlijk zijn wij als dorpsgemeenschap
bereid om de handen uit de mouwen te steken.
Graag zien wij zo spoedig mogelijk een reactie van u tegemoet.
Hoogachtend,
a^'-:^..: ^.-tMw J. Hulshof en mw E. Dompeling

Interview met de nieuwe
caféhouder

zorg ingerichte graven worden vernield en
kleine dingen worden weg geroofd.
Ook de fruitbomen hebben het flink te verduren. Natuurlijk zijn er altijd vogels die hun
voedsel in de bomen en struiken zoeken. Maar
nu het aantal roeken zo gegroeid is in de loop
der jaren, kun e merken dat er aanzienlijk
meer fruit wordt beschadigd. Daarnaast wordt
er bespeurd dat er steeds minder kleine vogeltjes in het dorp zi n. Het zou fijn zijn als het
evenwicht hersteld zou worden.
De laatste jaren blijft een flinke groep roeken
in het dorp overwinteren. Vanaf begin februari
beginnen ze met de bouw van hun nesten.
Gezien het grote aantal van dit jaar vrezen
wij de komst van honderden roeken in het
komende voorjaar.
Dringend verzoeken wij u om hulp in het
tegengaan van deze roekenplaag. V/ij willen
voorop stellen dat wij niet tegen roeken zijn,
het zijn immers beschermde dieren. Vv'el zouden wij graag het enorme aantal in ons rustige dorp zien verminderen. Het aanpakken van
de hoge bomen rond de beide kerkhoven en
het voetbalveld zou wellicht een vermindering
van roekennesten kunnen betekenen. Uiteraard
laten wij het graag aan deskundigen over wat
een juiste benadering van deze p aag is.

Op de zaterdag na Sinterklaas ga ik op
bezoek bij onze nieuwe caféhouder. Gezellig
zitten een groepje vrijwilligers rond de stamtafel; ze zijn net aan het werk geweest op de ijsbaan. Ik schuif bi de groep aan en met z'n
allen nemen we de problemen in het dorp en
in de wereld door. De hoge heren in Den
Haag lijken even overbodig. Overal hebben
we een gemakkelijke oplossing voor.
Het café maakt een gezellige indruk, met overal zacht licht. In het midden van de zaal staat
een kachel te snorren, wat een behaagli k
gevoel geeft, want buiten is het erg koud. De
bazin brengt lekkere hapjes bij de borrel. En
de baas is direct bereid tot een interview.
Hij heet Bart Coster. Hij woont met vrouw Joke
en zoon Bas (van achttien) boven het café.
Bijna zesenveertig jaar geleden, op 29 december 1956, geboren in Groningen. Zijn vrouw
werkt bij Bloemhof. Zelf had hij tot voor kort
een interieurbedrijf in Ten Boer. Maar door slijtage van nek en arm kon hij die zaak niet langer voeren. Met het bedrijf in de verkoop,
moesten ze op zoek naar een nieuwe woning.
In Ten Boer lukte dat niet zo snel en de blik
werd verlegd. Naar Woltersum...
Ondertussen werd de zaak verkocht en de
familie moest snel verhuizen. Op vrijdag werd
de zaak met het café rondgemaakt en de
daaropvolgende maandag was het café
alweer open. Als er meer tijd was geweest,
had Bart liever eerst willen verbouwen. Maar
de verenigingen zaten zonder onderdak, dus
nu gaat het allemaal andersom. Ze zi n trouwens oliemol weer terug op het oude honk: de

visclub, kaartclub, biljartclub, en dartvereniging. Er wordt eens in de twee weken gedart,
op woensdagavond. De andere woensdagen
wordt er gekaart. Dinsdag is er biljarten. En
iedere laatste zaterdag van de maand organiseert het café een kaartavond.
De verbouwing zit nu bij de toekomstplannen.
De Costers wil en de schuur achter het café
erbij trekken, maar de caféruimte verkleinen.
Meer een klein bruin café, met ernaast een
hele grote zaal voor feesten en partijen.
Verder vertelt Bart dat ze graag leuke dingen
voor de jeugd willen organiseren, bijvoorbeeld
1 keer per maand disco en 1 keer per maand
een feest. Maar het belangrijkste is toch er iets
moois van te maken, zodat er weer meer
publiek over de drempel komt.
De eerste activiteiten zijn al bekend: disco op
24 december, warm en koud buffet op 2e
,
Kerstdag, Nieuwjaarsdisco in de nacht van
Oud en Nieuw, met 'jaren-70-en-80-muziek'.
Moor daar komen nog affiches van, waar dan
ook alle details op staan.
Het is ondertussen tijd geworden om weer op
te stappen. Ik dank de familie Coster voor hun
gastvrije ontvangst en hun bereidheid om
geïnterviewd te worden. En als je het mij
vraagt: dat kan nog wel wat worden met "De
Witte Brug".
H. Homan - v.d. Molen

Kerknieuws
Diensten rond Kerstmis en Oud en Nieuw in
de kerk van Woltersum:
21 december: Kerstspel, met medewerking van
de zangers uit Woltersum, om 20.00 uur
24 december: Kerstnachtdienst, met zangkoor
Excelsior, om 21.00 uur
25 december: Dorpskerstfeest, om 14.30 uur
31 december: Oudejaarsdienst, om 19.00 uur
De kerkenraad van Woltersum wenst iedereen
een fijne kerst toe!

Afdracht huren
Akkerhuren en vaste huren (beklemmingen) op
huizen kunnen worden betaald op zaterdag 4
januari, tussen 14.00 en 15.00 uur, in het
gebouw "Voorhof" aan het Kerkpad in
Woltersum.
De kerkenraad van Woltersum

Kerst-tuin aan de Hoofdweg
Op zaterdag 14 december bent u vanaf
10.00 uur van harte welkom in de Kerst-tuin
van Janny Hulshoff en Agnes lammeling. No
het bezichtigen van een 'natuurii ke' kerststal,
kunt u in de sfeervolle tuin een g aasje glühwein drinken. Terwijl de kinderen een broodje
bakken boven de vuurkorf, kunt u een kijkje
nemen in de kunst-garagerie. Daarnaast is er
de jaarlijkse verkoop van kerstbomen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan SV
Woltersum. Dus kom gezellig langs op
Hoofdweg 1 6 en wie weet komt u nog op de
foto met
(verrassing)!

De Ontdekking van de
Kloosterlaan
Wie herinnert zich nog de aprilgrap in de
Tilproat van maart 1998? Ik schreef toen een
stukie over een pad tussen Wittewierum en
Woltersum. Er zou tijdens de reconstructie van
de Kollerijweg een pad gevonden zijn. Dat
was die aprilgrap.
Op zaterdag 12 oktober word ik opgehaald

door Addy, Irene en Max (woef).We hiebben
afgesproken nnet René Stayen bij de oprijlaan
van Evers.Met z'n allen lopen we via het
betonpad naar de boerderij van Oosterlaken.
Wat ons opvalt zijn de kromme sloten, oude
kavels en een prachtige cirkelvormige wierde,
die zo'n anderhalve meter boven het maaiveld
uitsteekt. Maar de wandeling eindigt abrupt
bij een brede sloot.
We lopen terug naar de auto (van Addy) en
kruipen er met z'n allen in. O p naar
Wittewierum. We rijden richting Ten Post en
slaan links af, de doodlopende weg in. En hoe
heet deze straat? Jawel, de Kloosterlaan. We
stappen uit en lopen de huizen voorbij, over
een karrespoor tussen twee sloten. We komen
een aanwonende tegen, die ons vertelt dat hij
het geen probleem vindt dat er gewandeld
wordt. Het karrespoor eindigt eindigt bij een
hek, waarachter schapen lopen, op een cirkelvormige wierde. Vlak daarachter ligt de boerderij van Oosterlaken!
Dit is dus echt het oude pad tussen Woltersum
en Wittewierum. Er mist tegenwoordig een
stuk van circa tweehonderd meter. En twee
bruggetjes, die zouden ook wel handig zijn.
We moeten er natuurlijk nog met alle betrokkenen over praten, maar dot goan we ook
beslist doen. En we zullen jullie daarvan op de
hoogte houden, want, stel je voor, een mooie
wandelroute door dit oude landschap, op
steenworp van ons dorp
, dot is toch niet
niets.
Lenneke Brik

EHBO in Woltersum
Er zijn wat signalen uit het dorp gekomen (met
name een brief van Saskia Bothof-van Kol),
waardoor de Dorpsvereniging heeft besloten
om te inventariseren, wie er in Woltersum een
EHBO-diploma hebben of BHV-er
(BedrijfsHulpVerlener) zijn. Want er zijn altijd
situaties denkbaar, waarin de professionele
hulpverlening er nog niet is, moor iemand wel
direkte hulp nodig heeft. In zo'n geval kan een
EHBO-er of BHV-er mogelijk te hulp sch ieten.
Daarom vraagt de Dorpsvereniging iedereen
die een EHBO- of BHV-certifikaot heeft én er
geen bezwaar tegen heeft in voorkomende
gevallen hulp te verlenen, zich te melden bij
een van de bestuursleden. We kunnen dan,
bijvoorbeeld, in een volgende dqrpskrant de
telefoonnummers van deze mensen publiceren.
Mocht er een tekort aan inzetbare EHBO-ers
zijn, dan overweegt de Dorpsvereniging het
volgen van EHBO-cursussen te ondersteunen.
Maar eerst wordt er gekeken, wie al hulpverlener zijn en of die zich bij nacht en ontij voor
onze dorpsgenoten willen inzetten.

•FRAM"
Nieuws van de FRAM
Nog meer over Vreugd en Rouw
Beste dorpsbewoners, zoals beloofd zal ik
deze keer weer iets nieuws schrijven over de
molen.
Wist u, dat ook Peter Heidema uit Ten Boer al
meer dan 11 jaar vrijwilliger op de molen is.
En in mei zijn Certificaat heeft gehaald van de
Hollansche Molen, waardoor ook hij geheel
zelfstandig de molen mag laten draaien.
Dit kon voor het dorp wel eens betekenen dat
de molen nog meer draait dan tot nu toe.

Verder valt het mij op, dat de er veel burgers
zijn die niet weten wanneer de molen in de
Rouw- of in de Vreugdestand wordt gezet.
Ik zou dit graag nog eens uit willen leggen,
hoelang en wanneer de molen in de Rouw of
in de Vreugd word gezet.
De Vreugdestand wordt bij ons in het dorp
eigenlijk alleen maar gebruikt bij de geboorte
van een V/oltersummer. Vv'anneer zetten wij
als vrijwilliger van de molen nu in de vreugde
stand? Daar kunnen wij heel kort over zijn, dit
doen wij als molenaar alleen maar op verzoek
van één van de jonge ouders, op geen andere
manier is dit mogelijk. Dit doen wij op deze
manier, om er voor te zorgen dat dit soort
acties ten alle tijden op prijs word gesteld. De
Vreugdestand wordt 1 dag aangehouden.
De Rouwstand word bij ons in het dorp
gebruikt bij het overlijden van een dorpsgenoot of bij een begrafenis in het dorp. Voor
wie gaat de molen in de Rouw?
De molen gaat in de Rouw voor elk in
Vv'oltersum wonende burger (verpleeghuizen
hierbij inbegrepen), en voor een ieder die niet
meer in V/oltersum woont maar er wel word
begraven. Voor een in Woltersum wonende
burger duurt de Rouwstand vanaf het overlijden tot en met de begrafenis (of crematie).
Voor iemand die alleen maar in Woltersum
word begraven duurt de Rouwstand 1 dag, de
dog van de begrafenis.
Wanneer zet de molenaar de molen in de
Rouw? De molen wordt alleen in de Rouw
gezet op verzoek van de voorganger.
Voorafgaande aan dit verzoek za de voorganger dit met de familie overleggen.

Ik hoop u hiermee eerst weer genoeg te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Sietse Pot,
namens de gehele groep vrijwilligers.

Bezoek ook onze website: www.home.unione.nl/houtzaagmolenfram

Tuintips
in deze tijd van het jaar...
Er zijn nogal wat planten die niet helemaal
winterhard zijn, en passende maatregelen zijn
op zijn plaats. Als het gaat om planten die
boven de grond afsterven, dan zijn er meestal
geen grote problemen. U kunt de grond don
afdekken met wat sparren- of dennentakken.
In het algemeen is het aan te raden niet te veel
in de tuin op te ruimen in deze maanden.
Afstervende stengels, bladeren en naalden van
den of spar zijn gewoon beschermende
bodembedekkers. Daar zoeken allerhande
insecten en andere kleine dieren hun noodzakelijke winterbescherming.
Niet winterharde planten tegen muur of hek
kunt u beschermen door er een rietmat tegen
te plaatsen.
Als tijdens vorstperiodes paden of straatjes in
de tuin bevroren zijn, kunt u er beter fijn zand
op strooien in plaats van zout. Planten houden
niet van zout, moor het komt met het dooiwater wel in uw tuin terecht.
Het is nu de tijd om uw materiaal schoon te
maken en de messen en grasmaaier te laten
slijpen.
Gedroogde sierbollen van o.a. de Allium (sierui) kunt u, na de stengel te hebben verwijderd,
mooi bespuiten met goud- of zilververf uit en
spuitbus. Draadjes eraan en u kunt zo wat
mooie bollen ophangen.
Uw hanging-basket kunt u vullen met winterheide en conifeertjes. Daartussen kunt u slingers van pinda's en zaadballen hangen.
Goede voeding voor vogels in barre tijden.
Bijna iedereen heeft wel wat zaadjes uit eigen
tuin over. Het is leuk om er daar een paar van
bij een nieuwjaarskaart te voegen en op te
sturen naar tuinvrienden. Zo kun je iemand,
bijvoorbeeld, letterlijk een bloemrijk jaar toewensen. En het is ook fijn om te weten dat je
nieuwjaarswens (of verjaardagswens) in de
tuin van vrienden en familie nog lang vreugde
kan schenken.

R. T U I T M A N

Winkel aan Huis
Uw Versman

voor
Aardappelen,
Groenten
en
Fruit

kwaKteit

H Vi/esterstraat 16
Ten Boer
Tel 0 5 0 - 30214S9

Autoschade
Reparatie
van
alle
merken

K o l l e r i j w e g

14 W o l t e r s u m

Tel./Fax

0 5 0 -

3021796

Elk:e maand een bloeier
Januari:
Februari:
Maart:
April:
Mei:
Juni:
Juli:
Augustus:
September:
Oktober:
November:
December:

Toverhazelaar
Winterakoniet, Narcis en Krokus
Longkruid, Chinees Klokje en
Ribes
Magnolia, Blauweregen,
Krentenboompje
Akelei, Brem en Witte Sering
Weigelia, alle zaailingen en de
Zonnebloem
Vlinderstruik en Rozen
Phiox, Vetkruid
Campanulla en Riddersporen
Koninginnenkruid
Aster
Winterjasmijn

Weetjes
Wist u dat....
^ - ...koffie nog lekkerder is, als u er een mespunt
cacao bij doet;
^...nicotine u meer rimpels op uw bovenlip
bezorgt;
...alcohol er voor zorgt dat uw huid uitdroogt;
...het goed is om veel water te drinken;
...u van worteltjes een frisse kleur krijgt;
...natuurlijke weerstandsverhogers (zoals echinacea) u minder vatbaar maken griep en verkoudheid;
...een vrieskist goedkoper is in energieverbruik
dan een vrieskast;
...wijn het beste smaakt als de fles al een uurtje voor die tijd is geopend;
...witte wijn gekoeld gedronken wordt en rode
wijn op kamertemperatuur (16 ó 18-C);
...één deel glycerine op twee delen water in
de standaard vroegtijdige naalduitval bij (wortel loze) kerstbomen voorkomt.

Recept
Mexicaanse bonenschotel met gehakt
Voor dit lekker pittige gerecht voor vier personen hebt u nodig:
- 1 eetl. olie - 250 gr mager rundergehakt - 2
uien - 1 paprika - 1 teen knoflook - 1 -3 theel.
gemalen chilipeper - 1 theel. gemalen komijn 2 theel. gedroogde oregano - peper naar

smaak - 4-5 (vlees)tomaten zonder vel of 1
blik (420 gr) gepelde tomaten - 3 dl runder- of
groentebouillon - 2 blikjes (of één groot blik)
rode kidneybonen of bruine bonen - 2 eetl.
'
bieslookringetjes

Bereidingswijze
Breng de olie op temperatuur in een grote
braadpan. Bak het gehakt met een vork rul in
de hete olie. Pel ondertussen de uien en hak
die klein. Maak de paprika schoon, verwijder
de zaadlijsten, en snijd hem in kleine reepjes.
Pel de knoflookteen en pers die uit boven het
gehakt. Doe de uien en paprika erbij en laat
alles ongveer vijf minuten zachtjes bakken.
Voeg de gemalen chilipeper, komijn en oregano toe en bak nog even door. Doe er (eventueel) wat peper bij, de in stukken gesneden
tomaat (of de tomaat uit blik), bouillon en
bonen mety het vocht. Breng alles aan de kook
en laat - met de deksel schuin op de pan - het
gerecht ongeveer een kwartier inkoken. Nog
even doorscheppen en garneren met de bieslookringetjes.
Tip
Serveer met een witlofsalade van witlof, appel
en noten, óf een komkommersalade gemengd
met broccoli. Eet smakelijk!

Schoolnieuws
Sinds november zitten we weer op 51 leerlingen. Hetzelfde aantal als aan het eind van het
vorig schooljaar. Dani van Dijk is 11 november 4 jaar geworden en gaat nu ook naar de
basisschool. We wensen Dani een gezellige en
leerzame tijd toe bij ons.
We zitten alweer in december. Sinterklaas is
net vertrokken. U ziet dan ook dat alle verhaaltjes van de kinderen over Sinterklaas
gaan.
Inmiddels is de school al weer helemaal in
kerstsfeer. Tijdens het schrijven van dit stukje
vriest het dat het kraakt. Het belooft tot aan de
kerstvakantie dus lekker winters te worden.
Misschien moeten we na gaan denken over
spelletjes op de ijsbaan. Dat is lang geleden
en het zou heerlijk zijn om 2002 op die
manier af te sluiten
We wensen u allen prettige feestdagen toe en
een heel gelukkig en gezond 2003!

'OM KRABBENDAM
TIMMERWERKPLAATS
K o l l e r i j w e g 7A
9795 PL Woltersum
Telefoon 050 - 3022899

WERKPLAATS

voor

HOUTBEWERKING
&

Waar
service
en
kwaliteit
voorop
staat.
Naast onze dagverse
producten,
bieden wij u een uitgebreid
assortiment
van onze
rauwkost
en salades.

RESTAURATIES

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

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

CAFE

QUATRE BRAS
Rijksweg 81 Ten Boer
•fel 0 5 0 - 3 0 2 1 4 0 2

*
*
*
*
*

Ruime Bar.
2 Dartbanen
Prima keuken.
Weekends geopend tot ? uur.
Elke Ie zondag van
de maand klaver assen.

W i j h e b b e n e e r s t g e z o n g e n . En t o e n k w a m j u f D i e t a , d i e z e i
ik k w a m van huis en toen zag ik Sinterklaas op een boot.
En t o e n z a g j u f D i e t a h e m t e g e n g e h o u d e n e n h e e f t R i e t t e o p d e b o o t
g e s t u u r t . En R i e t t e m o e s t d e w e g n a a r W o l t e r s u m

zeggen.

En t o e n k w a m j u f Dieta op s c h o o l , e n zei d a t S i n t e r k l a a s op e e n b o o t
op het Eemskanaal w a s . Laten w e er heen gaan zei juf Dieta
en toen gingen w e er heen. Toen w e er heen gingen Zion w e gaan
z i n g e n . En t o e n w a r e n w e e r . E n t o e n g i n g e n w e w e e r l i e d j e s
zingen. Toen zagen w e Sinterklaas a a n k o m e n op een boot.
T o e n k w a m hij v a n boord. En t o e n l i e p e n w e w e e r t e r u g n a a r s c h o o l .
T o e n w e o p s c h o o l w a r e n g i n g d e s i n t e e r s t n a a r g r o e p 1 e n '2.
En t o e n g f i n g h i j n a a r g r o e p 3 e n 4.
En t o e n k w a m h i j n a a r g r o e p

5,6,7,8.

Maar ondertussen had z w a r t e piet de pakjes al gebracht.
T o e n g i n g e n w e c a d e a u t j e s u i t p a k k e n . En t o e n k w a m S i n t e r k l a a s
M a a r e r w a r e n n o g m a a r 6 c a d e a u t j e s over. Er w a r e n 3 d a n s j e s e n i
liedje en een cadeautje voor de sint.
Janneke en Johnny

Het

Sinterklaasfeest

We k w a m e n op s c h o o l en o m half 9 gingen w e naar de k l a s v a n
juf Anneke.
En t o e n k w a m j u f Dieta e r a a n e n zei: i k m o e s t v o o r d e b r u g w a c h t e n
w a n t er k w a m een boot aan en w i e zat er op die boot? Sinterklaas.
En

toen w e dat hoorde gingen w e naar de dijk.

De s i n t v e r w e l k o m e n .
En t o e n g i n g e n w e w e e r n a a r s c h o o l .
En w i j g i n g e n w e e r d e k l a s i n .
en toen k w a m piet met de cadeautjes.
En t o e n gingen w e een s p e l l e t j e s p e l e n w a n t ais j e 6 g o o i d e m o c h t j e
een cadeautje pakken.
En o v e r e e n p o o s j e k w a m d e s i n t b i j g r o e p 5 t o t e n m e t 8.
En t o e n d e d e n s o m m i g e k i n d e r e n e e n d a n s j e v o o r d e S i n t .

Sommige

deden een liedje of een knutsel. Het w a s erg gezellig en w e w a r e n
tevreden met onze cadeautjes.
Groetjes Henri.

AL u w

BROOD

KRUIDENIERS-

*

KOEK

*

BANKET

DAN OP ONZE NAAM

en

GELET

VLEESWAREN

FAM

J .

KIEL

BIJ

MARTHA

en

UW

RINUS

WARME

HALEN

BAKKER

Tevens Postkantoor
K.
H o o f d w e g 11 - W o l t e r s u m
Telefoon: 050 - 3021350

DIJKMAN
IERENSECIAALZAAK

Stadsweg 143 - Winneweer - Tel: 050 3022581

de Boerweg

16

Woltersiom
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D I A M O N D

T R I O

Dans- en
stemmingsorkes

Wij bezorgen iedere dinsdag
gratis bij u thuis
Corr. adres:

Kleindiervoeders

Veevoeders

I. W i n k e l

Luxe artikelen

Hengelsport

W e t h . h u i s m l n . 19

Tuinzaden en pootgoed
Klompen en laarzen

9902 L N A p p i n g e d a m
Tel: 0596 - 629925

Het

Sinterklaasfeest

S'ochtends 5 december v i e r d e n de k i n d e r e n van Woltersum op s c h o o l h e t S i n t e r klaasfeest.
J u f D i e t a informeerde ons d a t
Sinterklaas
met de boot i n Woltersum zou komen.
Om 9 uur v e r t r o k k e n w i j naar de d i j k van
h e t Eemskanaal.
Tot g r o t e v e r a r s i n g zagen w i j de boot
van S i n t e r k l a a s aankomen.
I e d e r e e n was b l i j .
We gingen i n een optocht samen met
S i n t e r k l a a s naar school.
E e r s t g i n g S i n t e r k l a a s naar de k i n d e r e n
van de onderbouw daarna de middenbouw en
t e n s l o t t e de bovenbouw.
I e d e r e e n droegde een s t e e n t j e b i j
voor h e t S i n t e r k l a a s f e e s t .
Een k i n d zong de ander d a n s t e weer een
ander k n u t s e l d e wat voor S i n t e r k l a a s .
I k s p e e l d e een l i e d voor S i n t e r k l a a s
met m'n keyboard.
I k vond h e t één h e e l mooie en g e z e l l i g e
Sinterklaasfeest.
Richard ^
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HIER HAD U ADVERTENTIE KUNNEK STAAN.
BEL!!! 050-3023234

Stadsweg 75 Ten Boer
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Tankstation

voordeWaete

^

tankstation

tel.:050-3021000

.

u i t de realol

Tankstation met bediening.

^

Geopend van 7.00 tot 21.00 uur.
24 uurs service

AwtOVevkOOp.

A a n h a n g e r VerHuUT

Alle betaalpassen worden geaccepteerd

, , WIJNENGA'S °° ™
II c i E i ^ T D r i
*
Verlichting
* Aanleg

en

onderhoud
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mStalatiOS

Burg. Triezenbergstraat 35
Tel:
Fax:
Mobiel:

9791 C B T e n Boer
050 - 3022906
050 -3024479
06-21658584

^ ^

berVICO

STORTEBOOM
S u p e r m a r k t en Drogisterij
Ten Boer

PLUS

Tel: 0 5 0 - 3 0 2 1 4 9 7
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Midden in de samenleving
De Rabobank staat midden in de samenleving. Dat merkt u
bijvoorbeeld aan onze manier van werken in lokaie teams en
aan onze betrokkenheid met de regio.Zo komt u onze naam
vaak tegen als sponsor van regionale en iokale projecten,
evenementen en festivals. Maar ook landelijk, denkt u maar aan
het Rabobank vvielerteam.
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Rabobank

wat hoort er niet bij ?
het zijn 5 dingen.

P

'Si

ga rond
wat staat er in de sterren ? lees in het rond.
sla steeds één punt over. begin bij de
groene letters.
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wat lees je onder de pijl
van hoog naar laag ?
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WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383
Fax: 050 - 3021435

