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Voorwoord
Beste dorpsgenoten,
Graag was ik optimistisch begonnen over de
lente en het prachtige warme weer. De bloembollen die in volle bloei staan en de onge
loden en knoppen die reeds aan de bomen
verschijnen. Maar helaas wordt al dit schoons
overspoeld door de beelden op t.v. en de verhalen in de krant. We worden steeds op de
hoogte gehouden en we kunnen live beelden
zien van de gevechten van de oorlog in Irak.
Juist als we aan de vooravond van de lente
staan, breekt de hel daar los. Je ziet allerlei
beelden, erg luguber, de t.v. houdt ons op de
hoogte. Het is alsof je naar een film kijkt.
Mijn mening zal ik hierover niet geven, want
de krant moet neutraal blijven. Maar tijdens
verjaardagen, feesten, vergadering e.d. is het
"het" gesprek van de avond en iedereen heeft
er wel een mening over.
Het is allemaal moeilijk te begrijpen, maar
over één ding zullen we het toch eens zijn,
oorlog is vreselijk!
Vriendelijke groeten,
H. Homan - v / d Molen

Als ik dit schrijf is het alweer drie maanden
2003.
In februari hadden we de jaarlijkse ledenvergadering. Wederom hebben de leden vertrouwen in het bestuur gesteld. We konden inclusief bestuursleden twintig mensen verwelkomen
in de Bongerd.
Het jaarverslag is elders in dit nummer te C ?
lezen.
De belangrijkste zaken uit deze vergadering
zijn:
_ Janet Klinkhamer van het Kerkpad neemt de
vrijgekomen plaats in het bestuur van Gert van
Dijk in.
_ De groencommissie wordt opgeheven. Er zal
met de gemeente moeten worden overlegd
over het door hun over te nemen groenonderhoud.
_ De bomen bij de molen worden aangepakt,
zodat de molen hier geen hinder meer van
ondervindt, als deze in het werk wordt gesteld.
_ Het roekenprobleem.
Radio Noord is recentelijk geweest om hier
live in de uitzending verslag van te doen en
verder zou S.B.S. 6 er aandacht aan schenken. Dit is echter afgeblazen, omdat er op dat
moment amper vogels waren.
De gemeente en provincie zijn welwillend,
maar het probleem is, dat de dieren
beschermd zijn.
We hebben het even zonder Noorderkrant
moeten stellen. Dit berustte echter op een misverstand en iedereen kan nu weer op de
hoogte blijven van o.a. de gemeentelijke
mededelingen.
Er is geen respons geweest op de vraag, wie
in het bezit is van een E.H.B.O. - of B.H.V.
certificaat.
Vervolgens de nieuwe vergaderdata van
dorpsbelangen: 31 / 3 , 2 8 / 4 , 2 6 / 5 , 2 3 / 6 ,
1 8 / 8 , 2 9 / 9 , 2 7 / 1 0 , 2 4 / 1 1 , 5 / 1 / 2 0 0 4 en
6 / 2 / 2 0 0 4 de jaarvergadering.
Verder heeft het bestuur op 14 oktober weer
overleg met Burgemeester & Wethouders.
Tot zover de stand van zaken op dit moment.
H. Wassing, secretaris
Vereniging voor Dorpsbelangen
Woltersum e.o.
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Groningen, 6 maart 2003
2003/114/JB/Woltersum
Betreft: aanwezigheid van roeken te Woltersum
Geachte vereniging, dames en heren,
U allen hebt onze aandacht gevraagd voor de roeken die in grote getale verblijven in en om
Woltersum. Onder andere in de bomen op ons kerkhof zijn deze vogels in ruime mate aanwezig, zodanig dat er overlast voor het dorp is, met name voor de aanwonenden.
In ons overleg met de Stichting Landschapsbeheer Groningen, maar evenzeer uit de reakties in de pers die het gevolg zijn van de roekensituatie in Woltersum, wordt het ons duidelijk
dat het een maatschappelijk probleem is. Als gevolg van de flora- en faunawet en de Europese Vogelrichtlijn zijn zeer vele diersoorten beschermd, veel meer soorten dan enkele jaren
geleden. Het gevolg is dat de populaties aanzienlijk toenemen. De omvang van het probleem blijkt alleen al uit de situatie in Woltersum, waar niet alleen op het kerkhof veel roeken
verblijven maar eveneens op de nieuwe begraafplaats en het voetbalveld. Ook onze stichting kan dit probleem niet oplossen, hoe graag we u ook van dienst zouden willen zijn.
Met Landschapsbeheer Groningen hebben wij overlegd over de door de provincie Groningen
voorgestelde maatregelen ten aanzien van snoeien van de bomen. Nog afgezien van de
vraag wie deze frequent-periodieke kosten zou moeten dragen ziet Landschapsbeheer Groningen niets in deze maatregel. Snoeien met een intensiteit dat er geen nesten in de bomen
zouden kunnen worden gemaakt vergt erg veel snoeiwerk, bijna zou er sprake zijn van
knotten van de bomen. Daarnaast, dat is algemeen bekend, 'hoe meer je snoeit, hoe meer
er groeit'. Dit zou betekenen dat binnen afzienbare tijd wederom veel takken in de bomen
aanwezig zijn, voor de roeken in ieder geval voldoende om nesten op te bouwen. En ook
nog, als onze bomen zouden worden gesnoeid is het de vraag naar welke plek (in het dorp)
de roeken zouden verhuizen.
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Oude Groninger Kerken

De wellicht meest waardevolle suggestie van Landschapsbeheer Groningen is contact op te
nemen met de heer J. Doevendans van Buitenbedrijf BBZ (Bewust Buiten Zijn) te Groningen, telefoon 0503145027. Hij zou wellicht met een ecologische aanpak (roekenangstgeluiden) de roekenlast in Woltersum kunnen verlichten. Ik kan mij voorstellen dat u
deze aktie onderneemt
Met deze uiteenzetting en mogelijke aanpak vertrouw ik u van dienst te zijn geweest.
Hoogachtend,
STICHTING OUDE GRONINGER KERKEN

P.G.J. Breukink, directeur
kopie: gemeente Ten Boer
provincie Groningen, de heer R. Zevenberg
Landschapsbeheer Groningen, mevrouw J . de Milliano
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Jaarverslag 2002.
Er is weer een jaar verstreken, waarin zich het
een en ander heeft afgespeeld.
In februari was er het po itiek café. Met de
verkiezing van de gemeentelijke raadsleden in
het vooruitzicht konden de bewoners der
gemeente Ten Boer hier van gedachten wisselen met de politieke kopstukken. De verschillen
tussen de standpunten der partijen was nihil.
Per 1 maart trad burgemeester Pot in functie.
En der eerste grote klussen onder haar leiding
was de reconstructie van de K. de Boerweg.
Al een paar keer uitgesteld, kwam het er nu
echt van. V/e zi n nu in de afrondende fase en
mogen stellen, dat het aangezicht enorm is
opgevi zeld en iedereen kan tevreden zijn over
het ver oop en de inzet van de gemeente. V/at
nog rest is de afsluitende bi eenkomst met de
bewoners om eventuele kne punten te bespreken.
Traditiegetrouw heeft het zomerkampje weer
plaatsgevonden op de laatste vrijdag en zaterdag van de zomervakantie. Ook dit jaar weer
zeer geslaagd. Even leek het weer op de vrijdagavond spelbreker te zijn: regen en onweer.
We hebben geluk gehad, de fakkeloptocht en
het overnachten konden gewoon doorgaan.
Toen alles was opgeruimd en de b.b.q. achter
de kiezen was, begon het te hozen. Het kampje was toen al ten einde.
In alle dorpen om ons heen gaan de voorzieningen zienderogen achteruit. In Woltersum
hebben we tot nu toe nog niets te klagen. Even
leek het er echter op, dat café de witte brug
zijn deuren voorgoed had gesloten en de
eigenaar de sloopvergunning in de zak had.
Dit laatste is waarschijnlijk grootspraak
geweest en hoe het ook z i : Nadat Egbert
Grubben van radio Noord was verscnenen om
met deze en gene live op de radio over de
sluiting te praten, verscheen er een nieuwe uitbater. Het café draait nu weer en getuige een
interview in het Dagblad van het Noorden met
de uitbater niet eens slecht!
Ook is de aangekondigde sluiting eind 2002
van ons postagentschap niet doorgevoerd.
Dit jaar ook een stap in de goede richting
voor de oudere jeugd. Na een lange aanloop
is er een jeugdhonk geplaatst. De nutsvoorzieningen waren reeds gelegd, dus zal de Kar
spoedig van start gaan.
Traditiegetrouw stond er op Smids hoek weer

een kerstboom. Dit jaar weer uit Hesel. Je mag
een gegeven paard niet in de bek kijken,
maar toch: de boswachter mag volgend jaar
wel wat nauwkeuriger zijn in het uitkiezen. De
samenwerking met Hesel was door omstandigheden wat in het slob geraakt. Men heeft de
samenwerking echter weer opgepakt en men
is van plan de banden weer te verstevigen. Op
zaterdagavond 14 december was er een
samenkomst met een aantal bestuursleden van
dorpsbelangen uit de dorpen Sint Annen en
Woltersum en de burgemeester uit Hesel met
zijn gevolg en met burgemeester Pot.
De nieuwjaarswisseling is goed verlopen.
Jammer, dat de gemeente de vuurbult heeft
moeten uitzoeken, omdat een aantal dorpelingen dacht goedkoop van hun afval af te
komen.
Ook ammer is het, dat de witte Til door een
vuur beschadigd is. Gelukkig staat deze op de
nominatie gerestaureerd te worden.
Een probleem wat ons al een tijdje bezighoudt, maar waar nu actie in is ondernomen
zijn de roeken en kraaien. Er nestelen zich
jaarlijks meer. Ze zorgen voor geluidsoverlast,
vernielingen, vervuiling en zorgen ervoor dat
er steeds minder andere vogels waar te nemen
zijn. De eerste brieven zijn verstuurd en nu
hopen, dat er snel een oplossing komt.
De gemeente heeft de bakens bij het
Eemskanaal goed verankerd. Er is een poging
van een onverlaat geweest ze te verplaatsen.
Echter dit heeft geresulteerd in een verschuiving van enkele centimeters. Verder is men
volop bezig de bomen langs deze weg te
snoeien. Niet meteen vanwege verkeershinder,
maar om verzwakking van het dijklichaam
tegen te gaan.
Uit naam van dorpsbelangen is er een volwassenendisco en een kinderdisco georganiseerd.
Beiden waren succesvol en wellicht voor herhaling vatbaar.
•
Dit jaar was Woltersum naast Ten Boer het
speelveld voor de roefeldag. Diverse
Woltersummer bedrijven zijn door de kinderen
bezocht en verder lag er in het Eemskanaal
een politieboot.
Opgemaakt, 26 januari 2003.

Henk van Dijk, voorzitter
Harry Wassing, secretaris
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Kraaien, roeken en
kouwen.
Tijdens ons halfjaarlijks overleg met
Burgemeester en Wethouders op 19 maart jl.
stond de vogeloverlast op de agenda.
Inmiddels had ons een brief van de Stichting
Oude Groninger Kerken bereikt. Het voornemen van deze stichting, om Landschapsbeheer
opdracht te geven tot snoeien van de bij de
vogels geliefde bomen over te gaan v/as volgens deze brief van de baan:
_ Wie draait op voor de frequent-periodieke
kosten?
_ Veel te verrichten snoeiv/erk
_ Hoe meer je snoeit, hoe meer er groeit
_ Roeken zoeken een nieuw onderkomen. Dus
verplaats je het probleem.
Daar de gemeente het vogelprobleem in
Woltersum inziet en ons ondersteunt in het
zoeken naar een oplossing, hadden de ambtenaren de heer Zevenberg van de
provincie uitgenodigd.
Dhr. Zevenberg was tijdens de radio uitzending van Radio Noord vanuit ons dorp enige
weken geleden ook in deze uitzending te
beluisteren.
Met de recentelijk ingevoerde flora en faunawet zijn er een aantal zaken
veranderd.
_ Van jachtwet is deze wet naar een
beschermwet gegaan.
_ Verder is de jacht gekoppeld aan de eigenaar van de gronden.
Er bestaat een landelijke vrijstelling voor landbouwschade. De vogels mogen dan worden
verjaagd, NIET gedood. Dit mag alleen middels een ontheffing van de provincie, als:
_ Als er sprake is van landbouwschade.
_ De volksgezondheid in het gevaar komt.
_ De verkeersveiligheid in gevaar komt.
_ Er ernstige schade voor flora en fauna ontstaat.
Wat houdt dit concreet voor ons dorp in?
_ In het najaar de nesten te verwijderen.
_ De in de brief van de Stichting Oude
Groninger Kerken aangehaalde suggestie,
contact op te nemen met de heer Doevendans.
Hij kan pogen middels een ecologische aanDok de overlast d.m.v. angstgeluiden te verichten.

_ Verder zou er gekeken kunnen worden of
het voedselaanbod in te dammen is.
De heer Zevenberg sluit zijn verhaal af, met
de belofte nog eens met de Stichting Oude
Groninger Kerken om de tafel te gaan en te
kijken of de bomen toch niet kunnen worden
gesnoeid. Verder zegt het gemeentebestuur toe
alle medewerking te verlenen.

R e ü n i e Basisschoo
Woltersum
In Woltersum is een opsta rtg roep in het leven
geroepen die een, hopelijk grote, reünie van
oud-leerlingen van de basisschool voorbereidt.
De opstartgroep heeft de redactie van Tilproat
gevraagd de brief die aan oud-leerlingen is
verstuurd ook in ons blad af te drukken, daar
was vanzelfsprekend geen bezwaar tegen.
Hier volgt de brief:
^

Wij, oud-leerlingen van de basisschool
Woltersum , willen een reünie organiseren in
2005.
De school (het "nieuwe" gebouw) bestaat dan
55 jaar. Als alles volgens plan verloopt is de
school dan zelfs nog weer uitgebreid met een
nieuwe aanbouw.
Dit leek ons een goede gelegenheid om een
reünie te organiseren voor een ieder, die ooit
op de basisschool (vroeger ook de kleuterschool) in Woltersum heeft gezeten of er kinderen op heeft gehad. We bedoelen dan
naast het nieuwe gebouw, ook het oude
gebouw "bie 't ol' schoulplaain". We willen
dus niemand uitsluiten, maar ieder laten
komen, ook al heb je er bijvoorbeeld maar
een jaar op gezeten of je hebt op de één of
andere manier iets voor de school betekend.
We zijn het nu aan het opstarten, één van de
eerste activiteiten is zoveel mogeli k mensen
bereiken èn ideeën opdoen. Dat doen we als
volgt:
- we vragen ieder, die deze brief leest, deze in
te vullen en terug te sturen naar Sien
Steen huis;
- vervolgens vragen we van je om deze brief
door te sturen/brengen naar ieder die jij of u
kent van de basisschool Woltersum. Ook deze
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mensen vragen v/e v/eer de brief in te vullen
en op te sturen naar Sien èn door te sturen
naar mensen die ze kennen van onze school
Zo moet er een "net" ontstaan, waarin de juiste mensen worden "gevangen".
Omdat we ook in Woltersum al een beetje van
deze tijd zijn, kan hetzelfde ook via e-mail.
Drie mensen starten dit via hun e-mail op met
dezelfde vragen als hieronder zijn genoemd.
- ook hier vragen we de antwoorden op de
vragen terug te mailen naar
albert.bakker@hetnet.nl of naar
vandijk@fokko.myweb.nl of naar
louwrensj@planet.nl
- vervolgens vragen we dit bericht door te sturen naar ieder die u of je kent van onze
school, met de zo uist genoemde e-mailadressen (daar moet al es naar teruggestuurd worden)
Verder hebben we ook een website, waar je
alles kunt invullen. Ook kun je hier alle informatie, die je net hebt gekregen, teruglezen. Je
kunt foto's zien en foto's mailen (graag met
namen) naar onze "webmaster" Fokko van
Dijk (vandijk@fokko.myweb.nl) Geef ook deze
website door aan een ieder, die je nog kent
van de basisschool in Woltersum. Adres van
de website is: www.woltersum.tk
Het is onze bedoeling om binnen zes maanden voor de reünie een uitnodiging te versturen, inclusief de kosten. De kosten zullen we
verantwoorden met een begroting. Als er al
geld over zou blijven zal a leen de basisschool
Woltersum daar beter van worden.
de opstartgroep,
Ineke Dijkema-v.d. Beek
Sien Steenhuis-Hoving
Henk Evenhuis
Albert Bakker
Louwrens Dreise

> ,•

De vragen zijn de volgende:
wat is je
meisjesnaam)
wat is je
wat is je
wat is je
wat is je
wat is je

bij wie zat e in de klas
welk kalenderjaar zat je in de zesde
klas (tegenwoordig groep acht)
wat voor ideeën heb jij voor een reünie
Stuur dit terug naar:
De basisschool Woltersumreünisten
t.a.v. Sien Steenhuis-Hoving
Kerkpad 19
9795 PC Woltersum
Of naar één van de volgende e-mailadressen:
a Ibert. ba kker@ hetnet. n I
vandijk@fokko.myweb.nl (onze "webmaster")
louwrensj@planet.nl
Of neem te efonisch contact op met:
Henk Evenhuis
050-3021475
Ineke v.d. Beek-Dijkema
050-3023214
Of vul alles in op de website van deze reünie:
www.woltersum.tk
Verder lijkt het ons ook een aardig idee om
krantenknipsels, uit kranten en schoolkranten
te verzamelen. Daarnaast willen we ook graag
anekdotes (inclusief welk jaar, welke juf of
meester) opgestuurd krijgen. Ook hiermee
hebben we plannen. Per brief naar Sien, per
mail naar Louwrens.
Wellicht ten overvloede stuur dit (met bovenstaande "eind"-adressen) ook naar ieder, die
je kent of nog weet te wonen, of waar je een
e-mailadres of telefoonnummer van kunt achterhalen.
Alvast bedankt
namens de opstartgroep
van de basisschool Woltersumreünisten

Een geweldig kerstdiner
Voor de tweede kerstdag hadden wij ons
opgegeven voor het kerstdiner dat gehouden
werd bij Bart, Joke en Bas Coster in café "De
Witte Brug". Het diner zou om 19.00 uur
beginnen.

naam (getrouwde dames ook
adres
woonplaats
telefoonnummer
e-mailadres
geboortedatum

Tegen half zeven gingen wij naar het café.
Toen wij binnenkwamen wachtte ons daar een
aangename verrassing. Het café was omgetoverd tot een schitterende ambiance, welke zo
uit een sprookje van "Duizend en één Nacht"
gestapt kon zijn. In de hoek een gigantische

kerstboom. Niet overdadig, maar wel mooi
versierd met zilveren-en goudkleurige ballen
en slingers. Drie lange tafels, keurig gedekt
met tafellakens. Op iedere tafel stonden vijfarmige kandelaars met brandende kaarsen.
Boven elke tafel hing een schitterende verlichting, opgemaakt in een kunstig kerststuk, versierd met donkerrode/paarse kerstballen. Ook
de bar was opgesierd met kerstverlichting en
een guirlande.
Het bil art was deze avond omgetoverd tot een
warm buffet. Rondom de paal, in het midden
van het café, was ook een buffet gebouwd.
Wij stonden allen van een drankje te genieten
en Bart en Joke bleven maar lopen om de
buffetten te vullen. Als laatste werd het pronkstuk van de avond binnengebracht: een speenvarken. Hoe dit gemaakt wordt zal wel het
geheim van de kok blijven, want er zaten geen
botten en zo meer in, maar aan de buitenkant
leek het precies op een big. Aan de achterzijde zaten de poten er nog aan en aan de voorzijde het hoofd.
Tegen kwart over zeven verzocht Bart iedereen
een plaatsje te zoeken. Hij wou graag even de
diverse gerechten langsgaan en daarna mocht
iedereen halen, wat men lekker vond.
Daarna begon er een culinaire reis langs de
verschillende gerechten.
Het menu bestond uit:
Voorgerechten
* Garnalencocktail
* Uiensoep
* Kippensoep
* Pasteitje met kipragout
Hoofdgerechten (warm buffet)
* Saté
* Karbonade
* Kipvleugels
* Schnitzels
* Spore ribs
* Gehaktballetjes in satésaus
* Bloemkool
* Worteltjes
* Gegratineerde aardappelen
* Aardappelkroketjes
* Krieltjes
* Gepofte aardappel
* Speenvarken
Hoofdgerechten (koud buffet)
* Vleessalade
* Huzarensalade, beide salades gegarneerd

met asperges, ei, rolletjes ham, rolletjes worst,
ananas, mandarijnpartjes,
* Zalmsalade, gegarneerd met allerlei soorten
vis, zoals paling, zalm, forel, makreel, krab
* Rauwkostsalade (bestaande uit diverse soorten sla)
* Rauwkostsalade (bestaande uit komkommer
8

* Rollade
* Rosbief,
* Zalmmoot
* Paling
* Gevulde paling, (palingrolletjes gevuld met ?
* Kaasplankje
* Stokbrood met kruidenboter
Nagerechten
* Vers fruit salade
* Mousse (aardbei, vanille en chocolade
smaak)
* IJscake (mokka en aardbei)
* IJs (pistache, vanille, boerenjongens en
mokka)
* Slagroom
'
ledereen kon nemen wat men lekker vond.
"
Bijna alles was zelfbediening. Alleen het
speenvarken werd voorgesneden door Bart.
f-let speenvarken was heerlijk mals vlees en op
sommige plaatsen gevuld met gehakt.
Tegen tienen had iedereen het buikje vol.
Maar het eten bleef nog een tijdje staan,
zodat men later nog vroli k weer een bordje
vol ging halen. Hoe moei ijk is het om al dat
lekkers te weerstaan.
Je weet van tevoren niet wie zich hebben
opgegeven voor het diner. Het zijn echter wel
O lemool bekenden. Ook is het mogelijk om
met een groep aan het diner deel te nemen.
Eén van de tafels was bijvoorbeeld gereserveerd voor één familie. Zij gingen met elkaar
uit dineren in café "De Witte Brug" en hadden
gevraagd om een tafel apart. Dit is mogelijk.
De beide andere tafels waren voor de andere
gasten. Zo kan het gebeuren dat je bij mensen
aan tafel komt te zitten, waarmee je nog nooit
eerder hebt gegeten. Omdat je elkaar toch
allemaal wel kent is het gewoon heel leuk.
Terugkijkend op het kerstdiner kan ik wel zeggen dat de entourage en het menu in een vijfsterren restaurant niet zouden hebben misstaan. Bart, Joke en Bas bedankt voor jullie
gastvrijheid.
Sien Steenhuis.
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Kerst klaver!asen
Zondag 29 december j.l. werd er in het dorpshuis een Klaverjas-, Sjoel-, en Bingomiddag
georganiseerd voor jong en oud. De organisatie was in handen van Ineke Dijkema en Sien
Steenhuis. Hanouwer was de helpende hand
die de puntentelling deed.
Jong en oud deed ook mee, zodat we wel
kunnen spreken van een goede opkomst.
De aanvang was half twee, maar om half twee
waren we 27 klaverjassers. We moesten dus
haastig op zoek naar iemand die het laatste
viertal vo wilde maken. Gelukkig vonden we
in Alje een vrijwilliger.
Na ieder boomp e klaverjassen was er een
ronde bingo. Tijdens het klaverjassen werd er
door de niet-klaverjassers gesjoeld. Ook de
kinderen konden sjoelen. De kleintjes stonden
onder leiding van de grootsten, nl. Dennis en
Arenda. Dit ukte wonderwel.
Tegen half zes waren we uitgespeeld en konden de prijzen verdeeld worden.
Bij het kindersjoelen deden 6 kinderen mee en
deze mochten allemaal een leuk prijsje uitzoeken. Dennis was de beste met 410 punten,
maar ook Dani, Jesper, Kylie, Arenda en
Marieke hadden héééééééééél veel punten.
Hanouwer wist bij de volwassenen de meeste
punten te scoren nl. 1 331. Deze punten werden in twaalf sjoelbeurten gehaa d. Dus een
gemiddelde van honderdenelf punten en dat is
helemaal niet slecht. Mevrouw E. Bouwman
en Lilian waren respectievelijk tv/eede en
derde. Ook zij kregen allen een prijsje.
Bij het klaverjassen werd onze redder in nood,
degene die ons van drie staande nummers
afhielp eerste. De uitslag was als volgt.
Ie
Alje Blink
7656 punten
2e
Henkvan Dijk7191
"
3e
DinieRillema
7151
" .
4e
Gert van Dijk
6997 "
5e
Martina Dijkema
6978 "
6e
Richard Hofman
6961 "
7e
Kees Steenhuis
6948 "
8e tot en met 18e plaats allen nog in de
6000 punten
19e tot en met 26e plaats allen in de 5000
punten

De 27e en de 28e plaats werden bezet door
Fokko van Dijk en Ernst Hanouwer. Zij wisten
niet boven de 5000 punten te komen. Fokko
en Ernst moeten wel een erg slechte kaart
gehad hebben. Ook al deze deelnemers
mochten een prijs uitzoeken.
De laatste ronde bingo werd er gestreden om
een groot konijn. Deze had zijn sokken nog
aan. Daaraan kon je het beest herkennen als
zijnde een konijn. Het was een gezellige en
geslaagde middag.

Klaverjassen en sjoelen.
Het laatste jaar is de opkomst van de klaverjasavond van de Supportersvereniging erg
slecht. Al enige maanden kaarten we slechts
met acht deelnemers. We zullen dit seizoen
afmaken want er moet een beker uitgereikt
worden. Maar voor het volgend jaar moeten
we op de jaarvergadering beslissen of de
Supportersvereniging deze avonden moet blijven organiseren.
Indien het besluit als dat we er me ophouden
komt er na dertig jaar een eind aan de traditie
dot er op de tweede vrijdag (vroeger was het
tweede zaterdag) van de maand gekaart en
gesjoeld kan worden.
Dit seizoen kaarten en sjoelen we nog op vrijdag 11 april en op vrijdag 9 mei.
(Misschien wordt vrijdag 9 mei een week uitgesteld omdat wij op 9 mei ook de spullen
voor de rommelmarkt opgehaald moet worden.

Kinder bingo
Woensdag 26 februari jl. organiseerde de
Supportersvereniging in het dorpshuis een
Bingo middag voor kinderen. Er waren ongeveer zestien kinderen aanwezig. Wij hadden
een grotere opkomst verwacht maar misschien
lag het aan het mooie weer of waren er veel
mensen op wintersport.
Wij hadden bingokaartjes met drie rijen num-

mers. Voor elke volle rij was een prijsje te winnen en voor de volle kaart kon een grotere
prijs gewonnen worden.

Zijn machines, zijn ploeg en zijn klanten
Is hi niet de man, die alles moet weten
En daarom 't geheel beziet, van alle kanten.

Omdat diverse moeders hun kinderen moesten
assisteren hielp Harmke een handje met de
organisatie. Sien riep de nummers op en
Harmke hield bij welke nummers er gevallen
waren.

Ja die man, dat is zeker de machinist
Die kent het lied als geen ander.
Ja die man, die kijkt en luistert maar
En is in ideeën vaak zeer schrander
Ja die man, die dat alles goed beheerst.
Zijn eigen ontwerp ook zelf maken kan
Ja die man, kan wel schrijven voor z'n naam
Ingenieur; maar zonder titel dan.

Tegen half vijf waren we klaar met het laatste
rondje bingo. Toen hadden bijna alle kinderen
een prijs(je) gewonnen. Slechts drie kinderen
waren niet in de prijzen gevallen en deze
mochten aan het eind van de middag een
prijsje uitzoeken.

Bestuur Supportersvereniging

Gedicht

Helaas, het lied van het dorsen
Gaat verstommen, in ons boerenland.
Helaas de machinist die 't alles beheerde
Plaatst men zo dus aan de kant
Helaas gaat met het lied van het dorsen
De rust van den landman ook heen.
Helaas zijn met zes dagen werken
De moderne vervangers niet eens meer
tevreên.

W. Melis Middelstum

Dorsen
Wie kent het lied van het dorsen,
Dat klinkt als muziek U in 't oor.
Wie heeft zoveel liefde voor machines.
Dat hij alles verneemt op 't gehoor.
Wie kan zijn machine wel dromen.
En kent elk schroefje en deeltje apart.
Wie is de man, die dat alles tezamen
Vermag te bezitten, met vreugde in 't hart.
Wie eet er haast stof, bij 't dorsen van erwten.
De schimmel bij haver en wat alzo meer.
Wie heeft het geduld, bij 't dorsen van graszaad.
Geduld met de mensen, bij steeds maar slecht
weer.
Wie trotseert er de hitte, de regen, de koude
Dag in dog uit, met de machines paraat.
Wie neemt de risico's, bij vaak geringe beloning
Den arbeid verrichtend; als man van de daad!
Is dat niet de man van het dorsen.
De machinist; die werkt met z'n mensen.
Hij die zijn ploeg kent als geen ander
En rekent als 't kan, met ieders wensen.
Is hij 't niet die alles moet kennen

(ingezonden door H. Bouwman Dobbestraat
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Roekenplaag in Woltersum
Emiqreren noar Rouksweer.
Apri 2003
Wat deurgoans onschuldeg begunt ,ken ontoarden in n allerieslekste nachtmerrie....
In laankmanstieden ,dou t Eemskenoal nog
nait groaven was,kwamen der volgens overleverns doaglieks koppeltjes rouken op bezuik in
Heubultjeburen
Mit n zuud westen wind
kwamen ze oanvlaigen over Blokum, luiten
heur ontlasten achter op kerkhof en luipen
den, op heur dooie akkertje,etend van aal wat
eetboar was,n kilometer tegen wind in weerom
noar thoesboases Rouksweer.
Dou in 1870 t Eemskenoal aanlegd wer,kwam
door n end aan. Rouken luiten van stond of
Heubultjeburen links liggen. Oorzoak
was,dochden vogeloars ,dij der veur deurleerd
haren, genetische zuitwottervrees
Is het de schuld van de mens,dat dij theorie
vandoag de dag nait meer opgooit? Het menseleke bemuizucht mit netuur ook

het gedrag van rouken veranderd
? Wel
zei t zeggen.Baaisten binnen in oals geval
brutoaler worden, want onderhaond stoarft
het van dij zwaartjoekels in Heubultjeburen....
Aal bielutjen, deur de joaren hin luip heur
aantal op noar boven vaoirhonderd. Ko
Joager was zuk in 1998 as oin van d eersten
bewust ,dat n sloepend gevoor zien dorp mit d
ondergoang bedrooigde.Gelukkeg haar nog n
veurroad overjoarege petronen liggen.
Siebrondje Hop snee ze veur hom op moot mit
n scheermeske
„ M o o i doon mienjong,zo binnen t ja net
kruusreketten ",snaarde Ko, „ h a i l geschikt om
dij routzakken mit nust en aal oet de bomen te
blbazen.
Amper vief schoten loater ston plietsie Fredriks
veur heur neus . „ M i t de kompelmenten van
notuurbeschaarmster Riekje Raamp,"zee e
streng van onder zien snorre,,, of ik joe mor
even op bon slingern wol, vanwege...doaiernmishandeln..lewaaioverlast.. het toubrengen
van zwoor liggoomelek letsel in verbaand mit
ofzwaaiers...en het in bezit hebben van n
deurlooden jachtgeweer op openboor terroin..."
Vonof dij dog konden rouken heur oigen gong
goan en zuk ongesteurd vermenegvuldegn.
Dorpsbelangen zit mit handen in t hoor. t
Lewooi is nait te haarden en drift
Heubultjebuursters tot dwoashaid...Verstokde
tilproaters schowen n megefoon aan om zuk
oinegszins verstoanboor te mooken....Lutje kinder duurven zunder parreplu of begelooider
nait noar schoul,suns Siebrandje Hop oonvolen is deur n wrookzuchtege vogel...Rouken
binnen net eulifanten, ze vergeven en vergeten
nooit...
In ole keukens domineert de stoank van vogelpoep. Noa verloop van tied wer het zulfs
Riekje Roomp te g ö r d e g en dot wil wat zeggen
„ Ik ken filtern tot ik n ons weeg, mor ik zoi ,
mien biologisch hemelwotter blift onbroekboor
veur mien vegetoarische moaltieden,"zee ze
tegen heur Hinnerk,dou dij n vies gezicht trok
bie t veurpruiven.
Zodounde, dou het A.R.A. , t Antie Rouken
Aktiefront bie heur aan deur kwam, zedde zoi
zunder bedenken heur hondtoiken.. Wientje
Hop,dij mit liest luip, sprong n gat in lucht en
het hom vot rood o n d e r s t r e e p t . „ D a t geft de

deurslag,doar ken goin Hoge Rood
:
tegenop,"zee ze b l i e d „ , a s t o e wat schoner op
diezulf wast Riekje wicht, kreegst n smokje."
Dou börgmeester liesten onder ogen kreeg
,wol hoi zuk der mit n dooddounder van
ofmoaken : „ T j a ,tja, t spiet mie,mor,
beschaormende wetten - zoas dij gelden veur
rouken,vozzen en zuks meer - boeten waarken
stellen, ligt nait in mien macht. Ie mouten bie
pervinsie aankloppen mensen..Ik heb t aans
wel mit joe te doun , os zulfs mevroouw
Roomp heur hondtoiken z e t „ m o u t dij vogelbrut joe door in Heubultjeburen zuitjesoan tot
neus oet komen, begriep ik"
Vandoor.... t leek b ö r g e r v o o d e r roadzoom
zulf zien licht op te steken, door vloeide goin
bloud oet ja...n Moand loater haar e n vri e
middag in zien agenda en muik e mit t vo talleg bestuur van D ö r p s - b e l a n g e n n rondgang
deur t loug.ln t olgemoin vol hom dot lewooi en geschiet slim tou. „Heubultjebuursters hebben oltied ol n hoondje van overdrieven
had,"dochde bie z u k z ö l f „ , k e r k h o f ligt der
inderdoad bescheten bie, mor door zeilen
doden zuk veurvost nait aan steuren."
Weerom bie dörpshoes De Waaiden sluig
hom schrik om t haart. Zien zwoartglimmende auto was hoildool gries-wit. .vogelpoep van
onder tot boven Dot Ko Joager door mit n
slogroomspoit haond in haar,ston der nait
bieschreven en os t der knipt en weer knipt
woit Heubultjeburen van heuren,zain en zwiegen
Börgmeester ging vot overstag en dot
was de b e d o u l e n . „ l n g r i e p e n in dizze zwienestool ken goin oetstel velen,"moinde hoi vostberoaden. Aanderdoogs ol ging der broif op
poten noar Kommesoores van Keunegin...
t Is nou ofwochten. Ko Joager en Siebrandje
Hop snieden petronen bie en veur t geval,dat
kommesoores zulf n kiekje nemt, der ligt slogroomspoit ol weer kloon..
Schaandegenog..intied is der wel weer n
moand verstreken. Rouken zitten te bruien en
as Alderts nog even wacht, kennen
Heubultjebuursters heur dorp beter overlooten
oon de rou-ken. Emigreren noar Rouksweer is
t oinege wat heur den overblift
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I E D E R E DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
T O N EN J A N N A
LIETMEIJER
voor al uw
( W I M

RIPÜENS")

(BROOB*KO]EIK«mAN]kET

)

Jongens-en meisjesondergoed
Heren- en damesondergoed

Alle soorten brood van de
WARME 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 asortiment voor
DIABETICI !

Telefoon
** 0594-517417**

ARD
Markthandel Andre Westerbeek

BARKHOF

uw HUISHOUDZAAK op de MARKT

Reparatie van sieraden
Iclokken en horloges.
Prijsopgave

vooraf

Wij plaatsen ook
horloge banden
en batterijen.

VOOR AL

UW

STOFZUIGERZAKKEN
EN
ALLERLEI
HUISHUIDELIJKE
ARTIKELEN

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

Nederlandse^F Hartstichting

Dagelijks eten
Onlangs was het weer de week van het hart.
In die week wordt gecollecteerd voor de
Nederlandse Hartstichting, die ondere andere
onderzoek noar en voorlichting over hartkwalen geeft. Een van de vele adviezen is gezond
en niet te veel eten. Wot is niet te veel? Hier
volgt een lijstje van wat een volwassene per
dog oon eten nodig heeft:

Woltersum over de wereld
In Ten Boer of Ten Post kennen ze Woltersum
wel, moor in de stad is de kans groot dot
iemand echt nog nooit van Woltersum
gehoord heeft. Toch is dot ongetwijfeld anders
voor menig bewoner van de Oostzeekust.
Want in 1957 liep op de werf J. Smit Czn in

(C) D u i v e n d i j k

T

-

5 a 7 plakjes brood
1 plok kaas
40 grom boter of margarine
3 aardappelen
3 eetlepels groente
3 grote eetlepels rijst of macaroni
100 gram vlees, kip of vis
2 X fruit of vruchtensap
2 a 3 glazen melk of melkproducten
1,5 liter vocht

Uitgebreidere informatie kunt u vinden op
www.hartstichting.nl

Alblasserdom de Woltersum van stapel, een
coaster van ruim 6000 ton (BRT). De
Woltersum werd gebouwd in opdracht van de
Stoomvoartmootschappi 'Oostzee' uit
Amsterdam. De vroog b ijft hoe ze op de
naam gekomen zijn. De foto komt uit het
archief van Leon Duivendijk en is te vinden op
www.crosswinds.net/~duivendi jk/scheepje/w/
woltersl .htm

^H.Pot
- onderhoud
-

bouwbedr^f

verbouw- renovatie

-

- nieuwbouw
Hoofdweg

23 9795 PA Woltersum

050-3021555

Siem j Bijman
Bovag

Autobedrijf

Ook uw bedrijf voor: * Het uitvoeren van vakkundig onderhoud.
* Een vertrouwd APK-keuringsstation.
* Levering van kwaiiteits onderdelen
* BIM tankstation
* 24 uur service
* Met hank-en giropas
* Kwaiiteits occasions met Bovag-garantie
* zie ook

vyw¥.bijmaii.iil
Damsterweg 2
^ 2 8 BT Siddeburen
Tel. 0598-432134

^ ^ ^ ^

^BÈmmtendlmr
^ ^ ^ ^

Groene Zoom 1
9791 BA Ten Boer
Tel 050-3021494

-

Watersnoodramp
Op 1 februari was het 50 jaar geleden dat de
grote watersnoodramp in Zeeland plaatsvond.
Als ik de beelden voor de t.v. zie, herinner ik
het me weer als de dog van gisteren.
Het was zo'n ramp, jaren later weet je nog op
welk moment je het hoorde en wat je aan het
doen was.
Ik woonde in Ten Post, moor was vanwege het
slechte weer no een feestavond, de zaterdagavond ervoor, in Woltersum blijven slapen,
's Morgens vroeg hoorden we van de afschuwelijke romp. Te evisie was er toen nog niet,
dus we zaten de hele dog voor de radio te luisteren. In de loop van de dog hoorden we als
dot er dood vee aanspoelde. Over de mensen
was toen nog niets bekend, maar we konden
ons er wel een voorstelling van maken,
's Maandags terug in Ten Post werd er een
commissie opgericht, die hulp verleende aan
de slachtoffers in Zeeland. Die commissie ging
huis aan huis kleding, dekens, handdoeken en
olies wot moor bruikoaor was, inzamelen.
Ondanks dot men nog leed oon de gevolgen
van de tweede wereldoorlog en de mensen
dus weinig geld en dergelijke hadden, werd er
ontzettend veel opgehaald.
Ik heb toen geho pen en ging bij alle gezinnen
vragen om spullen. Het stoot me nog bij, dot
er een man was die een mooi pak uit de kast
haalde. Hij zocht er een overhemd, sokken en
schoenen bij. Daarna pokte hij de portemonnee en stopte honderd gulden in het bovenste
zakje van het colbert. Geld was eigenlijk niet
gevraagd, moor de Zeeuw, die dot jasje heeft
gekregen moet er wel heel blij mee zijn
geweest.
Honderd gulden was toen meer dan een
weekloon voor een man.
De kleren werden opgehaald met een tractor
en boerenwagen. Daarna brachten we de
spullen noar de oude school, achter in Ten
Boer. Later werd dit een dorpshuis, maar nu is
het geheel verdwenen.
Daar werd alles gesorteerd, broeken bij broeken, jasjes bij jasjes enz.
Enkele weken long gingen we met een paar
vrouwen uit Ten Post naar Ten Boer, waar olie
dorpen vertegenwoordigd waren.
Later zogen we in de bioscoop bij Polygoon
nieuws, de beelden van de afschuwelijke

romp, de ellende van de mensen en het verdriet om het verlies van kinderen, ouders,
familie of vrienden.
Meer dan 1800 mensen vonden de dood.
Het was een afschuwelijke en onvergetelijke
romp.
H. Homan - v / d Molen

Tuintips
- Het is nu de tijd om klimop te snoeien. Door
het nu te doen, loopt u minder de kans broedende vogels te storen.
- Ook is het nu de goede tijd om klimplanten
tegen de schuttingen te plaatsen.
- Voste planten kunnen het no een aantal jaren
in de tuin minder goed goon doen. Door ze te
delen verjongt u de plant, als het ware. Zo
goot u te werk:
Schep de plant met een scherpe spade uit.
Zorg ervoor dat de kluit ruim is. Steek de kluit
in het hort doormidden, zodat u twee redelijke
pollen overhoudt. Herplant de mooiste pol en
zet de overgebleven pol eventueel op een
andere plek in de tuin. Als u de planten nu
verplaatst, voordat ze goed oon de groei zijn,
herstellen ze het best en bloeien ze dit jaar
beter don het vorige.
- De vlinderstruik een flink stuk terugknippen.
- Rozen snoeien en krachtvoer geven.
- Knip lavendel voorzichtig in model, maar
nooit te kort.
- Koop nu plantjes om kale plekken in de tuin
op te vullen. Kijk wel regelmatig of slakken
niet olie jonge aanplant opeten.
- Als de temperatuur buiten niet te laag is,
kunt u de kamerplanten lekker een dagje buiten luchten, stof/rij maken en eventuee verpotten.
- De lente is ook een goede reden om violen
en tulpen op het terras te zetten. Uitgebloeide
bolletjes met groen en ol uit de pot halen en in
de tuin planten.
- Hooi de tuinmeubelen moor weer te voorschijn. Schutting en tuinmeubelen kunt u nu
een verfje geven. Kies gerust eens voor knolpoors of fel groen. Om aanslag op houten
meubelen te voorkomen, reinigt u ze met een
special onderhoudsmiddel en zet u ze op een
zonnige plek.

Schilders- &

Onderhoudsbedrijf

Roelvink
U kunt bij mij terecht voor:
Schilderweric, Beglazingswerl^,
Wandafwerl^ing.
Verf en Behang,
Renovatiewerl<zaamheden.
Kozijnen. Deuren. Dal<^ramen. Enz, enz.
Badkamers. Keul<ens, Sauna's,
Isolatieglas
H.R. Glas
H.R.++Glas

€ 32,^ pm2 excl b.t.w.
€ 43,- pml excl b.t.w.
€ 59,'pml excl b.t.w.

Vraag vrijblijvend offerte.
Hoofdweg

12 9795

PB Woltersum

tel: OSO 3024082

fax: OSO 3021181

mobiel:

06

S4962470

ü,onbednjfVan dcK Laaii
Cultuurtechnische werken
Verhuur grondverzetmachines
Agrarisch loonwerk
f
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Wat lees je?

/

brrr... vies!
Wat zit in de koffie van mama?
Kleur de letters van koffie rood.
Kleur die van maan blauw.
Welke letters blijven over?
Maak daar een woord mee!
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© i a

Vaar de boot naar de haven.
Van 1 naar 2 naar 3 . . . tot 20.
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Café
V o o r

e e n g e z e l l i g
Hoofdweg 2
Tel.
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Woltersum

050-3025190

Ook voor bruiloften en partijen
Tevens verzorgen wij' koude en warme buffetten
Elke laatste zaterdag van de maand klaverjassen
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Wigboldstraat 6 - Ten Boer Telefoon (050) 3 0 2 21 51

Voorwoord schoolkrant
Tijdens het schri ven van het voorwoord e voor
de vorige dorpskrant, vroor het dat het kraakte. Nu is het weliswaar nog maar eind
moort/begin opril, moor de zon staat hoog
aan de hemel. Het is heerlijk weer. We moeten
echter niet de illusie hebben, dot het zo blijft.
Op school zijn er een aantal dingen die ons
op dit moment bezig houden.
We zijn bezig met het organiseren van een
spelletjes middag voor Pasen, donderdagmiddag 17 opril. Dot goon we, als het mooi weer
is buiten doen. Waarschijnlijk gebruiken we
doorvoor het gehele Kerkpad. We weten nog
niet precies hoe alles goot lopen, moor als u
het leuk vindt, kom dan maar even kijken.
Daarnaast zijn we alweer begonnen met het
schrijven van een musical. De kinderen denken
druk mee en we hopen dat ook dot weer net
zo succesvol zal verlopen als in de voorgaande jaren. De musical zal weer plaats vinden in
het dorpshuis en wel op donderdag 26 juni.
Nog heel onwerkelijk, moor binnen handbe-

reik, is de verbouwing, die er oon zit te
komen.
De school heeft, gezien het leerlingenaantal,
recht op uitbreiding. Daarnaast zal de peuterspeelzaal bij de school in komen en is een verbouwing dus onvermi delijk.
De plannen zijn inmiddels rond en op dit
moment is ons bestuur bezig met het aanschrijven van de aannemers. We hopen nog
voor de zomervakantie te kunnen beginnen.
Dot zal voor ons weer een onrustige periode
zijn, maar als olies klaar is, ziet het er ook
weer fantastisch uit. Tegen die tijd zullen we u
als dorpsgenoot zeker een keer uitnodigen om
de boe eens te komen bekijken.
Het leerlingen aantal staat op dit moment op
52. In de afgelopen periode zijn Ingrid Hoving
en Lilian Sporreboom erbij gekomen. We wensen Ingrid en Lilian een gezellige en leerzame
periode toe bi ons op school.
In mei zal Micnelle Quolm er nog bij komen
en in juni Thomas Zuur en Hjordis Hofman. En
zo blijven we moor groeien.

De voorstelling van de cello en de zingende zaag

Groep 3,4en5 gingen naar het buurhoes. Daar gingen ze naar
een voorsteling kijken van een boom die een cello wou
worden. Hij ging met de zingende zaag naar italie naar
antonieo .antonieo was alles vergeeten hoe hij een cello moest
maken.en de zingende zaag zei een toverspreuk en toen wist
hij het weer.en toen wist hij niet meer hoe hij de cello in elkaar
moest zetten.en toen zei de zingende zaag weer een
toverspreuk en toen wist hij het weer. Toen ging hij weer aan de
slag.
Antonio koos 4 kinderen uit, die de voorwerpen moesten
vasthouden. En toen was de cello klaar en gingen ze weer naar
huis.

Geschreven door Berend jan en Jip

Midden in de samenleving

Oe Rabobank staat midden in de samenleving.
Dat merict u bijvoorbeeld aan onze manier
van werken in lokale teams en aan onze
betrokkenheid met de regio. Zo komt u onze
naam vaak tegen als sponsor van regionale en
lokale projecten, evenementen en festivals.
Maar ook landelijk, denkt u maar aan het
Rabobank wielerteam.

Rabobank

WÊÈi

e>mf

Rijksweg 185 - Ten Post
€mm

050-3024305 - C a r i f H I I I ^

Graag t o t ziens

050-3024306

Don Quichot.

Dinsdag 1 april zijn wij met groep 6 t/m 8 naar een voorstelling in het Buur
Hoes geweest.
Om een uur stonden de ouders hier klaar.De voorstelling ging over Don
Quichot en zijn
schildknaap Sanscho.Het ging over een man die een ridder wou zijn.Hij
bedacht een
naam voor zich zelf,want een ridder had niet zoon naam als hij.Daarom
noemde hij
zichzelf Don Quichot. Don Quiot wou goede daden doen. Hij hoorde een
jongen help
roepen, hij dacht nergens meer aan.Hij dacht alleen aan zijn eerste
daad.Hij ging naar
de jongen toe.En zag dat de jongen aan een paal was vast gebonden.
Naast de jongen
stond een boer. De boer sloeg de jongen steeds. Don Quichot vroeg aan de
boer, wat
doe je met die jongen?lk sla hem omdat hij mijn schapen heeft laten
ontsnappen.
Don Quichot zei dat er een schapen ziekte was. En dat de jongen er dus
niets aan kon doen.
Later wilde hij ook nog tegen windmolens vechten. Hij dacht dat het reuzen
waren, maar dat was niet zo.
Hij had zich heel erg pijn gedaan.
Op het laatst zei de ridder dat hij ook een e-mail adres had: www. Don
Quichot. com.
Wij hebben heel erg veel gelachen.
Het was heel erg leuk.
Na de voorstelling brachten de ouders ons weer naar school.

Groetjes Pien, Arenda en Rob. Groep 6
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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
bestuurslijsten 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:
J. Klinkhamer
L Brik
R. Staijen
L. Dreise

050-3021491
050 - 3022807
050 - 3023234
050 - 3024794
050 - 3023277
050 - 3022266
050 - 3023748

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

050 - 3023500
0 5 0 - 3010686

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

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

050 - 3023277
050 - 3021671
050 - 3022823
050-5419419
050 - 3022665
050 - 3022256
050 - 3022895
050 - 3023214
0 5 0 - 3023619

IJsvereniging :
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid:

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

050050 050050-

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

3021491
3023021
3021215
3021796

050 - 3022892
0 5 0 - 3021350

0 5 0 - 3021491

Maaike v.d. Werf

0 5 0 - 3024665

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

050-3021491
050 - 3022044
050-3021479

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

050 - 3021418
050 - 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
0 5 0 - 3024021
Buurtvereniging Dobbestraat:
Voorzitter:
H.A. van Dijk
Secr/Penm.:
Henny. Blink
Buurtverband Bouv/erschapweg, "
Voorzitter:
Gerrie Kersten
Secretaris:
Irene Dost
Penningmeester: Diane Noordman

050 - 3021419
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:

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

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

v.vv

050 - 3021919
050 - 3021322

050 - 3024794
050 - 3024253
050 - 3022452

050 - 3024082
050 - 3 0 2 1 5 4 3

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

050 - 3 0 2 1 1 3 5
050 - 3023558
050 - 3024021

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

050-3021895
06-44756559
06-29381310

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

