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Vereniging voor
Dorpsbelangen
Woltersum e.o.
Hefty Homan - v/d Molen
Dieta Strijk
Elina van Dijk
Jos Vermeulen
Addie Dost
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200 stuks
Hetty Homan - v/d Molen
Bijbelgang 10 Woltersum
tel.: 3021919.
redactie.tilproat@tiscali.nl

Kopy volgende krant inleveren
voor vrijdag 3 sept

Voorwoord
Beste dorpsgenoten
Dit is voorlopig v/eer de laatste dorpskrant van dit seizoen. Wij gaan eerst
met vakantie en hopen daarna bij u
terug te komen.
De redactie heeft het momenteel moeilijk met de bezetting. Addy Dost wil nog
wel meewerken, maar wil graag een
gedeelte van zijn werk afstoten. Hebt u
er wel eens over gedacht om mee te
werken, dan is dit een goed moment
om u op te geven. De dorpskrant verschijnt nu al 18 jaar en ik zou het erg
vinden als hij moet verdwijnen.
Woltersum liep vroeger overal mee
vooraan; kijk maar naar de
Sportvereniging en de Vereniging voor
Dorpsbelangen: het zijn de oudste verenigingen in hun soort in de gehele

omgeving. Willen wij die traditie van
vooraanstaand dorp met actieve verenigingen hoog houden, dan zullen wij
toch in ieder geval een dorpskrant moeten laten verschijnen.
Geniet eerst maar van uw vakantie en
doe voorzichtig, zodat u weer gezond
en wel terug komt.
Vriendelijke groeten, Hetty Homanv.d.Molen

Vdn de
bestuurstafel
Het jaar vordert alweer gestaag. De
langste dag hebben we inmiddels
alweer achter de rug. Evenzo de jaarlijkse kermis. Heel gezellig en het weer
speelde mee!
Ook hebben de meeste kinderen in
Woltersum meegedaan aan de roefeldag. Ook hier mooi weer en tevreden
deelnemers.
Iets wat ons Woltersummers nog steeds
bezighoudt, zijn de roeken. Van de
provincie is tot nu toe niets vernomen,
we zullen contact opnemen met dhr.
Zevenberg.
Alweer een jaar geleden is begonnen
met de reconstructie van de K de
Boerweg. Deze is al geruime tijd afgerond, maar niet alle bewoners zijn
tevreden.
De gemeente vindt een afrondingsgesprek niet meer nodig, daarom:
Een ieder, die klachten (groot of klein)
heeft, lever deze schriftelijk in bij onder-
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getekende. Dorpsbelangen zal er zorg
voor dragen, dat er een gepaste actie
op zal volgen.
Tot zover de stand van zaken op dit
moment.
H. Wassing, secretaris
Vereniging voor Dorpsbelangen
Woltersum e.o.

Zomerkamp 2 0 0 3
in Woltersum
Traditiegetrouw organiseert 'De
Vereniging voor Dorpsbelangen' in het
laatste weekend van de zomervakantie
een zomerkamp bij de molen Tram'.
Dit jaar is dat vrijdag 8 en zaterdag 9
augustus.

het kamp is erg groot en wij zouden
graag gebruik maken van extra hulp.
Donderdagavond en vrijdagochtend bij
het opbouwen van het kamp en op vrijdag en zaterdag overdag bij de begeleiding van de kinderen. In de voorbereiding moet er van alles gemaakt worden in het thema Sprookjes. Voor meer
informatie en opgeven kunt U terecht
bij:
Tjakelien van Dijk
Kollerijweg 50
3023021
Saskia Bothof
Dobbestraat31
3024204
Laurens Mengerink
Kollerijweg 10
' 3023927
Jenny Pot
Hoofdweg 23
3022111
Harry Wassing
K. de Boerweg 19
3022807

Het thema dit jaar:
SPROOKJES
Het kamp is bedoeld voor kinderen van
4 t/m 12 jaar die lid zijn van de
'Vereniging Dorpsbelangen' en/of die
in Woltersum naar school gaan.
Kinderen onder de 4 jaar zijn onder
begeleiding ook van harte welkom.
Kinderen vanaf 6 jaar mogen blijven
overnachten, maar alleen als ze, op z'n
minst, het A-diploma zwemmen hebben. Dit om te voorkomen dat iemand
in het donker per ongeluk te water
raaktt en verdrinkt. Overnachters moeten natuurlijk wel hun slaapspullen meenemen, em er zijn, gewoontegetrouw,
ook een aantal tenten nodig.
De behoefte aan hulp voor en tijdens

Jaarvergadering
dorpshuis
de Bongerd
Verslag van Jaarvergadering dorpshuis
"de Bongerd", gehouden op 19 februari 2003.
Afwezig door foute datum op agenda
waren buurtvereniging 'tussen daip en
knoal' en Begraafplaats Woltershof.
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^
tankstation

tel.: 050 - 3021000

Tankstation met bediening.
Geopend van 7.30 tot 20.00 uur.
24 uurs service
Alle betaalpassen worden geaccepteerd

uit de regio!
Autoverkoop.
Aanhanger Verhuur
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Notulen en jaarverslag v/erden onveranderd vastgesteld.

gebruiken voor het verven van de binnenkant.

Verslag kascommissie:
Ink 2002
€ 32.293,60
€ 48.379,55
Uitg 2002
€ 16.085,95Saldo 2002
€21.939,53
Saldo 2001
€ 5.835,58
Saldo 2002

Harmke heeft aan het dagelijks bestuur
gevraagd of het mogelijk zou zijn om
hulp te krijgen met de schoonmaakwerkzaamheden, met name op de
maandagmorgen. Dus, dorpsgenoten,
wanneer u er voor voelt om Harmke te
helpen, neem dan even contact met
haar op.

Hierbij moet nog v/el worden vermeld,
dat er nog een schuld is bij de firma Pot
van € 6800,=; hier staat weer tegenover dat we nog € 9000,= tegoed
hebben van de gemeente Ten Boer.
Het volgende punt was Groot
Onderhoud van het dorpshuis. Het komt
hier op neer dat er dit jaar nog moet
worden begonnen met het vernieuwen
van de dakbedekking boven de grote
zaal, en het veranderen c.q. vervangen
van de borstwering in de grote zool;
ook zal er cv worden aangelegd door
het hele gebouw. Dit alles komt neer op
een investering van € 78.000,= . Dit
geld moet komen uit: 1/3 gemeentefondsen, 1 / 3 fondsen en 1 / 3 eigen
middelen, dan wel eigen werkzaamheden. U begrijpt natuurlijk wel dat er een
beroep wordt gedaan op de leden.
Eenieder die mee wil helpen, op wat
voor manier ook, die kan zich opgeven
Dij het bestuur. U kunt denken aan het
opruimen van de rommel en het
schoonmaken van de zaal; dit moet
iedere dag weer gebeuren en we kunnen niet verwachten dat Harmke dit
iedere dag alleen gaat doen (want het
dorpshuis blijft zoveel mogelijk open
voor de verenigingen). De bedoeling is
dat we in week 32 met de verbouwing
beginnen. Ook wanneer de verbouwing
achter de rug is, kunnen we vrijwilligers

Verder werd er voorgesteld om de zaalhuur te verhogen van 3,86 naar
5,00, en de consumptieprijzen van
1,00 naar 1,10 te verhogen. Uit de
vergadering werd voorgesteld om verschil in consumptieprijzen te maken:
gedestilleerd, flesjes bier en frisdranken.
Het bestuur

Wonderaaier
(meert 1996)
„Onze vaar hoanen goan zotterdag
pot in .Zakken vol legkörrel binnen wie
kwiet en wat geven ze ons weerom?
Niks as aaier mit kromme hoaken
Dij twij krikhentjes meugen van mie
heur tied hier oetdainen- door zit toch
gain vlais aan,mor dij
opvreters
keuk... keuk... dat liekt mie
wel wat"
Fietsmoaker Doantje Kuper muik het
wereldomvattend geboar van haals-oetsnieden.Zien zeuntje Teupkootje, t noakomertje,dij bie moeke Dientje om nekke
hong,was wereldbörger genog om dat
taiken ook te begriepen.
„ Hoantje nait keuk.. keuk.. kukeku
,"ruip e schel „ , hoantje kukeku...."

TOM KRABBENDAM
TIMMERWERKPLAATS
Kollerijweg

7A

9795 PL Woltersiim
T e l e f o o n 050 - 3022899

W E R K P L A A T S

v o o r

H O U T B E W E R K I N G
&

Kollerijweg 56
9795 P N Woltersum
Tel.: 050 - 3022941
M o b i e l : 06-51510276

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

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

CAFE

QUATRE BRAS
Rijksweg 81 len Boer
Tel 050 - 3021402

*
*
*
*
*

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

t Snee Dientje dwaars deur t haart. Zo
dag en deur ,as
Doantje moank fietsen in waarkploots
was, brochten zai mit heur baoident t
overbleven poteten in t hounderhok.t
Was n oardeghaid om te zain,hou de
olde hoon zien drij zeuns op ofstanc
huil,zodat zien wiefkes de beste brokcen deroet hooien konden.Blouderge
kammen bewezen ,dat hom t eernst
was. Teupkootje klapde van plezaaier
in handen os der weer n gevecht losborst....
En nou zol door n end aan komen.
Doantje wol hoonesoep eten.

hounderhok tegenover Ko om op n
beschoofde menaaier verhool te
hooien.,, Hou komen ie joogers der
toch bie
om elk veurjoar mor weer fezantehoanen of te knallen? Ie roeien dij baisten
binnenkort nog oet."
De deurgewinterde joager schudkopde
en vertelde ,dat lu- goudbedould-in oo
heur onbenul haildaal verkeerd tegen
de jacht aankeken en dot hoi oinglieks
wildbeheerder was.„Fietsmoaker ho
die bie dien laist, mor ik zei pebaaiern
die t aan t verstaand te peutern
Doantje...

t Was de schuld van Ko Joager west,
dot Doantje op dit moordlusteg idee
komen was. Dat zat zo.. Ko Joager struunde n week of wat leden deur zien
jachtveld om fezantehoanen om te leggen. Ain van dij hoanen was aanschoten bie Doantje en Dientje op t haim
vlucht. Ko was der achteraan goan om t
boist oet zien lieden te verlözzen.Goin
man overboord,as Teupkootje nait op t
oigenste mement deur t venster keken
hoor en het hoile droomoa op t netvlies
kreeg....
Dat vol verkeerd bie zien moeke...t
kereltje zog deurgoans al geweld
genog op teevee,doar huf Ko Joager
gain biedrooge aan te levern....
Mysteries runde ze noar waarkploots
,woar Doantje in aal zien onschuld
spaiken verwizzelde.„n Moordenoar op
t haim Doantje,joag hom vot eer ik Ko
Joager mit zien aigen jachtgeweer de
hazzens vertimmer"
De fietsmoaker zot gain koor aan hakken bonden.. Dientje mos der nait opof
aons kon e wel weer n goie klant verspeulen.

Fezanten heuren in toomkes te leven
,net os hounder zeg mor...
Ideool is ain hoon op zeuven hennen....
Binnen der teveul hoanen -en dot is de
leste jooren het gevol-den komen de
hennen deur aal dot gerepel en getree
nait meer aan ooier leggen-loot stoan
aan bruiden- tou
Gain aaier..dat woistoe net zo goud os
ik...gain aaier betoikent gain noogeslocht en zodounde.... Wildbeheer..
oons is der over n joor of wat gain
fezont meer te vinden in t
Heubultjebuursterveld."
„ Joagersletien... schoonvegen van
aigen strootje... der is mie oltied leerd
..stoorkse hoon holt zien konkerrenten
wel bie zien wiefkes vot"sputterde
Doantje tegen,want hoi zog Dientje mit
Teupkootje op aorm veur t venster
stoon. Ko koekeloerde intied in t hounderhok en vruig zo tussen neus en lippen deur:„Houveul aaier krigst doe
doaglieks nog van dij krikhennen
Doantje?"

Even loater ston e veur zien aigen

Dij mos tougeven ,dat de produksie
suns juni veureg joar stilvolen was...

R . TUITMAN

P A L S M A

voor
Aardappelen,
Groenten
en

WINKEL AAN HUIS

De rijdende winkel
van de familie Palsma
brengt de boodschappen
In Ten Boer, Woltersum
en Sint Annen tot aan de deur.

Fruit
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en dou ging hom der n lompke branden : „Ko ik bin overtuugd, dij voor
hoanen loaten dij wiefkes gain mement
rust...dij doun mit heur getree oons niks
as aaier weerom steuten ..."
n Schofke loater zagen Teupkootje en
Dientje Ko Joager broaid logend,mit n
dode fezont van t haim oflopen. Dou
zai mit opstoken zailen verhool hooien
wollen bie Doantje zee dij tronkiel mor
nait minder vostberooden, dot heur
hoanen zotterdag keuk..keuk gingen
Dij zotterdogmörn reerde Teupkootje of
e zulf keuk..keuk mos .Dat trok Dientje
tot de tonen oet....t hoelen ston heur
noader os t logen, dou Jon
Nuver mit zien ventwoagen oon deur
kwam... stiekom kochde ze n stieg
aaier....
Noo de middogpot brochde ze soomen
mit Teupkootje de
hoanen heur gaalgemoo! en dou.. t was
wonderboorlek... door von t jong
zomor twij aaier in t nust.
Bliede luip e dermit noar zien po . Dij
tilde hom op.
„ Kukeku ,kukeku ,"ruip t kereltje in
zien oor,„kukeku ..gain keuk- keuk"
Dou vol der bie Doantje zo n stoin von
t haart, dot e de stempels op aaier mor
veur laif nam...,. Goud den ..Kukeleku
...messchoin is t wel beter zo" zee e
opgelucht„,want wel wait mienjong
horen dij verrekte hoanen wel n gemoine zoikte onder leden
„ Hoela "kraaide t kind , „ vellekte
hoanen kukeku
"
Luuk Houwing

Maaidorsen
De maaidorser vraagt steeds meer uw
aandacht,
in een tempo, dat men zo niet had verwacht.
Maaidorsen is niet nieuw, wel voor het
noorden,
hoewel we allen er reeds eerder von
hoorden.
Ir. Buurma verklaarde op de groonoogstdog
Dat hij er voor Groningen niet veel hei
in zog.
Doch het jaar daarop; regende en
regende het moor
zonder combine, kwam toen de oogst
niet klaar.
Waar de zichtmochine verstek moest
laten gaan,
kwam triomfantelijk, later de combine
vandaan.
De boer vond het sneu, om met de traditie te breken
doch de arbeider had het reeds lang al
bekeken.
Trok naar de industrie, of 't westen van
ons land,
dus werd de combine de boer tot helpende hand.
En wie geregeld zijn krant en vakbladen leest
constateert voor zichzelf, slechts 't begin
is geweest.
En bezoekt U soms een fabriek met
elkaar,
don zult u zien de productie en zeggen
't is waar.
We hoorden ervan; doch staan thans
versteld
't geen we hjer zien, heeft ons niemand
vermeld.
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Autorijschool
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Wigboldstraat 20

Ten Boer
tel: 050 - 3021905
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R.A.SIEGERS
Rund- en Varkenslagerij
Annex fijne vleeswaren

Uit eigen worstmakerij :
- Kookworst
- Leverworst
- Gezoete bloedworst
- Groninger metworst
- Rolpens in 't zuur

Wigboldstraat 17
Ten Boer
* Tel. 050 - 3021272

We kijken en volgen de opbouw, von 't
begin tot het end.
Als wij slapen, komt een andere ploeg
aangerend.
Machines draaien en werken steeds
maar door.
Het lied van den arbeid, klinkt als in 't
koor.
De fabrieken maken machines, von
groot tot klein.
Stellen zich het standpunt, er moet voor
ieder wat zijn.
De grote machines met een capaciteit
hoost onbegrensd
Worden door menigeen nog groter
gewenst.
In 't zuiden draaien ze reeds tot zestien
voet.
De oogst wordt geborgen met steeds
grotere spoed.
De maaidorsers worden te zwoor, hoort
men vaak klagen.
De grond wordt verdicht, door de
machines te dragen.
De techniek is de gebruikers meestal ver
voor.
Zodoende gaan veel arbeid en kosten
helaas teloor.
't Is niet en kopen en dan vlug rijden
ermee
Als u zo gaat werken, stemt het U nimmer tevree
Verzorg uw machine en houdt ze in
primo stoot
dan werkt ze perfect en geeft u het
meeste boot.
Zijt Gij technisch en werk r' op uw
eigen land,
koop don een combine, uit de tweede
hond.
Koop hem op tijd en repareer hem

goed.
's Winters hebt U daarvoor tijd in overvloed
Denk niet te vlug, ik koop geen oud
type combine,
want ook een nieuwe zal spoedig verouderd zijn.
Door zorgt de concurrentie en de
fabriek wel voor.
Zij zeggen: het geld moet rollen, dot
goot ermee door.
Overweeg liever eens, en koop een
machine met oordeel.
Dot geeft u en Uw handelaar het meeste voordeel.
Mocht U zich voor een combine interesseren,
go dan eens eerst goed naar divers
informeren.
Koop wat U post bij 't werk en de portemonnee
Doe als 't kon , bij goed weer Uw dorsen ermee.
En hebt U pech, of iets wat U niet weet.
Bel don de service, zij stoot tot uw
Dienst gereed.
Wil trachten steeds Uw kalmte en
geduld te bewaren
Dot kon U inderdaad duizenden guldens besparen.
W. Melis, Middelstum
( van H. Bouwman, Dobbestroot 12)

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

UTOPIA

Voor al uw

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

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

Voor al uw snijbloemen,
|>ot|)lanten, kadoartikelen

Bloemenhuis

99

Ook verzorgen wij uw
Graf, Bruids en andere
Gelegenheidswerken

Set:

050-3023234

Tuintips
Vakantie-actieplan
Het meest ideaal als u met vakantie
gaat, is een tuinwacht: die geeft planten
water (potplanten ieder dog) en maait
iet gros.
Goed water geven is overigens een
kunst. Tijdens een natte zomer geef je
alleen planten die in potten stoon extra
water. Is het in juli droog, geef don
eeerst de ondiep-wortelende planten,
zoals éénjarigen, water. Steeds een
klein beetje water is minder goed dan
een royale gift ineens. Sproei altijd 's
morgens vroeg of 's avonds loot.
Waterdruppels werken als een vergrootglas: bij felle zon kan het gazon
gewoon verbranden als je overdag
sproeit.
Planten in potten staan het eerst droog.
Breng ze onder bij thuisblijvers of zet
ze, in ieder geval, dicht op elkaar in de
schaduw, op een koele plek.
Bindt hoge planten en klimplanten goed
vost, zodat de verzorger niet voor problemen komt te staan. Mooi, vóór u vertrekt, nog het gros. Loot de tuinwacht
de bonen, klein fruit en snijbloemen
plukken, zodat je bij thuiskomst weer
kunt oogsten. En geniet van de vokontie,lnleiding

Voorwoord
Schoolkrant
Tijdens het schrijven van dit voorwoordje, gonst het van geluiden in de schoo .
De groepen 3 t/m ó zijn gisteren op
schoolreis geweest naar Slagharen.
Voor het eerst sinds jaren weer met een

bus, geweldig. Er worden heel wat verhalen verteld. Ook bij de groepen 1 en
2 is er sprake von enige opwinding.
Door wordt gesproken over de musical.
Vooral voor de allerjongsten is dit
natuurlijk best spannend. In de laatste
week, te weten op donderdag 26 juni,
voeren we de musical voor U op in het
Dorpshuis. De voorstelling begint om
half 8. We vinden het leuk als u komt
kijken.
Dit jaar zullen drie kinderen onze
school verlaten, te weten: Richord
Kempers, Kyro Korringa en Yvonne
Dikkema. Kyra en Yvonne gaan naar
Het Werkmancollege in Groningen en
Richord gaat noar Het Moortenscollege
in Haren.
We wensen hun veel plezier op hun
nieuwe school en we zullen ze zeker
blijven volgen.
Gelukkig komen er ook weer drie nieuwe kinderen bij. In mei is Michelle
Quolm uit Overschild bij ons op school
gekomen en in juni komen Thomas Zuur
en Hjordis Hofman er weer bij. We blijven dus op 53 leerlingen, een zeer
acceptabel aantal.
No de zomervakantie is het bouwbedrijf al begonnen met het uitgraven en
het maken van het fundament. We zullen dus het volgend schooljaar beginnen met een verbouwing. Dot is wel
even vervelend, moor het resultaat zo
geweldig zijn en dot houden we don
maar voor ogen.
Het zijn de laatste loodjes alweer. Ook
dit schooljaar is voorbij gevlogen en zo
hoort het natuurlijk ook, want als het
gezellig is don vliegt de tijd.

Het gave schoolkamp.
woensdag 4 Juni 2003 vertrokken we om 8.30 uur met toeters en bellen vanaf
school op weg naar SIX FLAGS HOLLAND.
We moeesten wel een poosje rijden, maar dat maakte ons niks uit.
Om kwart voor 11 waren we er eindelijk.
Meester moest nog betalen maar ondertussen stonden wij te POPELEN om
naar binnen te gaan.
Toen we eindelijk binnen waren vroeg Sylvester ons een hand.
öaarna gingen juf Elise, danny en meester koffie drinken. Ondertussen hadden
de meiden welteverstaan de eerste achtbaan al te pakken de LA VIA VOLTA.
öaarna moesten we weer naar meester om samen het park verder te verkennen
, en een paar minuten later zaten we alweer in een achtbaan de EL CONOOR.
Toen wou iedereen naar een piramide show,
iedereen vond hem harstikke gaaf.
öaar vlakbij was een attractie waar de meiden niet meer uitteslaan waren.
Toen liepen we verder naar BUGS BUNNY land. Waar meester in een BABY
achtbaan ging waar wij natuurlijk allang in waren geweest. Toen liepen de
meiden en juf Elise naar de GOLIATH ook een achtbaan.
öaarna gingen we de jongens opzoeken.
öie hadden we al snel gevonden.
Toen gingen de meiden en Roman in de ROBIN HOOÖ.
En als allerlaatste de SUPERMAN RIÖE.
öaarna gingen we op weg naar Woudsend waar de boot lag.
Toen de boot op de goede plek lag gingen we ons bed opmaken en het land
verkennen, en zwemmen in een vies blubber kanaaltje.
We moesten stoppen , omdat er dikke donderkoppen aankwamen en regen.
Ennie en Yvonne gingen gelijk douchen ze zaten onder de blubber. Toen ze aan
het douchen waren was er toch een dikke buil en windstoten.
Later toen het weer droog was gingen we verstoppertje doen wat heel erg lollig
was.
öe snoeptrommel is toen wel een kilo ligter geworden. Toen Kyra hem was wou
meester rennen maar vloog over de kop iedereen lag in een deuk behalve
meester.
Toen we moesten slapen gingen de begeleiders nog chips en drank drinken,
öe volgende dag moesten we vroeg opstaan om te ontbijten, öanny was als
eerste wakker dus die moest de broodjes halen.

toen we hadden gegeten gingen wer kaartjes kopen en vlees voor de barbeque
die die avond zal volgen in de Kuilart waar we heen gingen zeilen. Toen we er
waren gingen we de tent opzetten waar de meiden de tweede nacht in gingen
slapen .
We gingen zwemmen bij een strandje en later in een overdekt zwembad,
öaar was ook een hele grote band waarop iedereen zat. We moesten elkaar er
proberen er af te duwen.
öaarna gingen we barbequen dat was heel gezellig. Toen dat was gebeurd gingen
we bowlen en öanny gooide bijiia altijd strike.
Öaarna hebben we ook verstoppertje gedaan tot s"avonds laat.
We hebben ook nog een chips spel gedaan. _
En ook een vla spel.
öe derde dag zijn we terug gevaren.
We hebben ook nog achter de boot aan gesleept.
Toen we in de Rakken waren gingen we terug naar school iedereen stond ons op
te wachten.
Iedereen was uitgeput.
öoor de meiden Kyra Ennie en
Yvonne.
(ps we hebben nog veel meer gedaan maar dat kon er niet meer op.)

Schoolreisje
12 juni gingen groep 3 t / m 6 op schoolreisje.
We gingen met de bus naar slagharen.
Toen wij er bijna waren maakte de buschauffeur een grap h i j reed een e x t r a
rondje, zodat het leek of we t e r u g gingen, maar dat was niet \NQXir.
We stapten de bus uit toen moest j e b i j de ouder staan b i j wie j e in het groepje
zat.
Bijna iedereen was in de wildwaterbaan geweest meester Joost was er ook in
geweest h i j was kletsnat.
Op de terugreis mochten we allemaal onze gordels los maken en op de grond gaan
liggen, zodat het leek of we er niet in zaten.
gemaakt door Alwin Liza en Jasper.

Kijk naar de plaatjes. Streep die woorden door.
Maak een woord van de letters ^Köy^sj
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Manna is Garen kwijt.
Weet jij waar hij is?
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Het schoolkamp

Op woensdag vier juni vertrokken w i j naar S I X FIAGS HOLLAND. Om ongeveer
half elf kwamen w i j in Biddinghuize aan. ( waar het park staat).Toen we in het
park binnen kwamen gingen we eerst in soort t o l l e t j e s die draaiden heel hard
rond. Toen w i j daar uit waren wouden we in de wildwaterbaan. Er waren hele
mooie golven, maar we werden meer nat door de andere kinderen, toen we er uit
waren, waren we kletsnat. De meiden gingen in een achtbaan. Ondertussen
probeerden wij Richord, Roman meester Joost en Denny een andere achtbaan,
we dachten dat die nik voorstelde maar het ging heel erg hard door de bochten
heen. W e gingen toen naar Bugs Bunny land. Toen gingen Henri, Richord in
Daffy's crazy bus. Die draaide rond naar voren en dan weer naar achteren. We
wouden wel eens weten hoe h e t in de wild waterbaan is. Dus gingen we er in, we
moesten niet heel lang wachten. H e t bootje ging eerst een s t u k j e omhoog, dan
achteruit naar beneden. En dan weer een stukje naar boven, en dan weer naar
beneden. En toen gingen we heel erg hoog j e had een heel mooi u i t z i c h t . W e
konden daar niet heel lang van genieten want toen gingen we weer naar beneden.
Toen kwamen we Batman tegen daar gingen we mee op de f o t o en we kregen een
handtekening. We moesten toen alweer terug naar Woudsend. Daar lag de boot
Melwin. De eerste nacht sliepen de jongens in een blokhut en de meisjes op de
boot. De tweede dag gingen we zeil-en. Dat was heel erg leuk ! Iedereen mocht
eventjes achter het roer staan. We kwamen toen b i j de Kuilart in Koudum aan.
Het was heel mooi weer, we gingen toen buiten zwemmen. Er was ook een
overdekt zwembad. W i j wouden wel weten hou die er uit zag we waren toen ook
nog eventjes in het overdekt zwembad geweest. Na h e t zwemmen hadden we wel
honger we gingen toen barbecuen.
Na het barbecuen gingen we bowlen.Iedereen vond h e t bowlen heel erg leuk.
We deden na het bowlen ook nog allemaal spellen. Op de derde dag zijn we terug
gevaren naar de Rakken. Toen we b i j de Rakken waren gingen we eerst de boot
schoonmaken. Na dat gedaan t e hebben gingen we weer t e r u g naar school.
Het was een heel erg leuke schoolkamp!

Richord en Henri
Schoolreisje
Donderdag 12 juni gingen groep 3 t / m 6 op schoolreisje.
Het was h a r t s t i k k e leuk! We gingen met de bus naar Slagharen.
We waren in groepjes verdeeld.
We zx'\p. QO-der water geweest.
Veel kinderen vonden de W I L D WATER B A A N het leukst.
I k vond de wild water baan het leukst ,en het wilde Westen.
I r i s , Sanne en Arjan.

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
T O N

E N

J A N N A

LIETMEIJER
voor al uv/

( W I M RIITKENS)
(BROOB^KOEK^MANKET )

Jongens- en meisjesondergoed
Heren- en damesondergoed

Alle soorten brood van de
WARME BAKKER

( ook halfwol en thermo ondergoed )

WARM K R E N T E B R O O D
S U I K E R B R O O D en G R O N I N G E R K O E K
zo van de bakplaat 1

Sokken
Kniekousen
Panty ' s in diverse soorten

T e v e n s groot asortiment 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

uw HUISHOUDZAAK op de MARKT

Reparatie van sieraden
klokken en horloges.
Prijsopgave

vooraf

Wij plaatsen ook
horloge banden
en batterijen.

VOOR AL UW
STOFZUIGERZAKKEN
EN
ALLERLEI
HUISHUIDELIJKE
ARTIKELEN

Gratis montage,^
klaar terv/ijl u vracht
IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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Nieuws van de bibiiotheek
Zomer 2003

Jaar van de boerderij

Het platteland is van ons allemaal. Het bepaalt onze horizon. Daarom is 2003 uitgeroepen tot Jaar van
de Boerderij. De activiteiten in dit jaar worden dan ook ingegeven door 'liefde' en 'bezorgdheid'.
Liefde voor de schoonheid, de waarde en de betekenis van ons platteland. Bezorgdheid over het
behoud ervan, het beheer en de toekomst.
Op vvww.iaarvandeboerderii.nl vind je een overzicht van activiteiten, informatie en links.
Kinderen zijn meestal dol op de boerderij en de dieren die daar leven. En in de bibliotheek z]jn veel
boeken te leen over dieren. Voor jong en oud.
In die sfeer van het platteland komt het boek van Bidi Dumon Tak goed van pas. Het boek heeft in
2002 een zilveren griffel ontvangen.

Bibi Dumon Tak - Het koeienboek

Bi bi Dumon Tak

Het koeienboek

Nog een leuke site

De koe is in ons polderlandschap zo vanzelfsprekend dat
we eigenlijk zelden over haar nadenken en haar pas
missen als MKZ en BSE de koeien naar de stallen heeft
verbannen. Bibi beschrijft de verschillende rassen die je
in Nederland kunt tegenkomen, waar de koe woont, hoe
het er aan toegaat in een slachthuis en hoe sommige
koeien aan de slacht weten te ontsnappen en nog tal van
andere wetenswaardigheden over dit boegbeeld van de
Nederlandse weilanden. De afwisseling in de presentatie
van de informatie maakt het boek van begin tot eind
boeiend en levendig. De gesprekken met slachters en
boeren (ook keurig genoemd in een verzorgde
bronvermelding achterin het boek) laten bovendien zien
hoeveel mensen er een speciale band hebben met hun
koeien. Dumon Tak weet heel goed haar enthousiasme
voor de koe over te brengen. Zelfs als je je voorheen niet
voor de koe wist te interesseren, overtuigt ze je alsnog.
Het boek is nergens schools maar kan aangemerkt worden
als een schoolvoorbeeld van goede literaire non-fictie
voor kinderen.

wAvw.sunside.nl/users/digiiuf/ Op deze site vind je onder andere ook een rollenspel over een bezoek
aan een boerderij. Kijk maar eens bij "Verhalen".
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bouwbedryf
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verbouw- renovatie

-

- nieuwbouw
Hoofdweg

23 9795

PA Woltersum

S i e m

050-3021555

B i j m a n

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

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

.^^Mpii^
^ÊjÊuÈtentiBr

Groene Zoom 1
9791 BA Ten Boer
Tel. 060-3021494
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Jules Bass - Peter Selie, de vegetarische draak.

Een prachtig, humoristisch verhaal over Peter Selie (Peter voor
zijn vrienden) een vegetarische draak. Zijn soortgenoten, de
draken van het Woeste Woud, doen niets liever dan Kasteel
Ruigoord overvallen en prinsesjes en ridders opeten. Maar het
liefste dat Peter doet, is werken in zijn moestuintje. Totdat de
ridders besluiten het woud te bevrijden van alle woeste draken.
Als enige draak wordt Peter tijdens de grote jacht gevangen.
Gelukkig komt een klein meisje hem te hulp.
In het verhaal komt duidelijk naar voren datje eikaars
eetgewoontes moet respecteren. Leuk om voor te lezen en
kinderen vanaf 8 jaar kunnen het zelf lezen.

Op http://veggiekidsLtripod.com/veggiekids/index.html kun je
meer lezen over vegetarisme en ook nog meer recepten vinden.
Hieronder een recept van deze site.

\ / E G G I E SOEP
VEGGE
I KIDS
Bven bocdschsppen doen voor de Veggie soeyj.
4 personen

£1E '
artfEL,VfRSII;liÜ

150 gram aaidappefer^
50 gram woiieiet}
50 gram Hnolseider
1 liter wster
zout
marjolein
2 theslepeis bloem
1 theelepel plantsaröige boter

:

Wsrk,viize:
De aardappelen schillen, in kl&r^ bloi^es snijden, met
de fljngeTiaklB groenten in het water met zout en
laviden gsar hoKen en fijnmaken met de handmixer of
door de zeef draaien.
De bloem met een v/einig water mengen, al roerende
in de soep gieten, enkele minuSsnzachUes laten
doorkoken en met de f30ter afmaken.
Even praaien en i?/entueei wat bijknjiden.

smKEUJK I

'

Schilders-

&

Onderhoudsbedrijf

Roelvink
U kunt bij mij terectit voor:
Sctiilderwerlc. Begiazingsweri^,
Wandafwerlcing,
Verf en Betiang.
Renovatieweri<zaamtieden,
Kozijnen, Deuren, Dai^ramen. Enz, enz.
Badl^amers, Keul^ens, Sauna's.
Isolatieglas

€ 3 2 , - pm2 excl b.t.w.

H.R. Glas

€ 43,- pm2 excl b.t.w.

H.R.++Glas

€ 5 9 , - pm2 excl b.t.w.

Vraag vrijblijvend
Hoofdweg

12 979S PB Woltersum

tel: OSO 3024082

uonbedrijfVan

offerte.
fax: 050 3021181

mobiel:

06

S4962470

LSLM

» Cultuurtechnische werken
» Verhuur grondverzetmachines
» Agrarisch loonwerk
Eemskanaal z.z. 8, 9625 T K Overschild
.
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Verjaardag

Op 22 mei is Max Velthuijs 80 jaar geworden. Kijk eens op www.kikkerfeest.nl Daar vind je
informatie over de boeken, de auteur, spelletjes en de vriendjes van Kikker.

Nog een verjaardag.

Op 13 september 2003 is het precies 50 jaar geleden dat er voor het eerst een verhaal over Jip en
Janneke werd gepubliceerd. Omdat het van 19 mei tot en met 25 mei de Annie M.G. Schmidtweek
was, is er ai veel over geschreven. Op www.J ipenianneke.nl kun je nog veel te weten komen over deze
twee en wie ze bedacht heeft.

Prijs

Midas Dekkers heeft de eureka'.-prijs gekregen voor het populariseren van wetenschap. Hij is volgens
de jury al 20 jaar de meestbesproken bioloog van Nederland.

Nog een prijs

In april heeft Imme Dros de Theo Thijssenprijs ontvangen. Dat is een driejaarlijkse prijs voor
oorspronkelijk Nederlandse jeugdliteratuur, toegekend door de Stichting P.C. Hooft-prijs voor het
gehele oeuvre van een Nederlandse jeugdschrijver. Voorheen heette die prijs de Staatsprijs voor
Jewgi^iteratuur. Joke van Leeuwen (2000), Toon Tellegen (1997), Els Pelgrom (1994), Wim'Hofman
(1991) en Willem Wilmink (1988) gingen haar voor.

En nog één

Guus Kuijer heeft voor zijn boek "Ik ben Polleke, hoor!" de Woutertje Pieterse prijs gekregen. Op
ww^w.leesplein.nl kun je meer over Guus Kuijer lezen en over de prijzen. De Woutertje Pieterse prijs
is een jaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige literaire kinderboek.

Zomervakantie
Nog even volhouden en het is weer zover!!!

Slaap

Een klas vol slaap
De stem voor het bord
Wordt een grijze streep
Van krijt
Ik denk dat ik nooit meer
Met gapen stop
Er hangt een zware steen
Aan mijn kop
Hoe heette ook weer die dijk?
Zomerdijk, winterdijk, uiterwaarden
Een geeuw duurt honderd jaren
Ik heb vannacht
Te lang liggen lezen
Bij het licht van
Mijn zaklantaarn.

-

Thera Coppens uit Honderd keer moet ik dit schrijven
Kijk ook op www.uitmetkinderen.nl met allerlei tips voor de vakantie.

Café

"DE W i t t e brug"
V o o r e e n

gezellig a v o n d j e

uit

Hoofdweg 2 Woltersum
Tel. 050-3025190

Tevens

Ook voor bruiloften en partijen
verzorgen wij koude en warme buffetten

Elke laatste zaterdag
^ ^ ï ^ G r a a g
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Wigboldstraat 6 - Ten Boer Telefoon (050) 302 21 51

Mag de TV aan?
Televisie kijken is leuk. Dat vinden we eigenlijk allemaal. Het is ontspannend, geeft '
infonnatie en soms leer je er ook nog wat van. Het kan ook heel gezellig zijn om met z'n allen
TV te kijken.
Kinderen horen van elkaar over
TV-programma's. Ze willen die
dan ook zien, zodat ze mee
kunnen praten. Dat is ook
belangrijk, want als kind wil je
"erbij horen"!
TV is zo gek nog niet^ Als we
onze kinderen op een
verstandige manier leren kijken,
dan blijft TV ook leuk.
Waar letten we op bij TV
kijken?
Over het algemeen is TV kijken
niet slecht voor kinderen. Het
ligt er aan wat ze zien, hoe lang
ze kijken en waimeer.
Enge beelden en geweld op TV

Jonge kinderen denken dat een film op TV echt gebeurt. Kleuters denken dat zelfs van
tekenfilms. Ze leven zich helemaal in. Als kinderen juist een TV-programma hebben gezien
met enge monsters of gemene mensen, dan vergeten ze dat niet zomaar. Kinderen blijven daar
dan bang voor. Als ze daarna naar bed moeten, vallen ze niet makkelijk in slaap of krijgen
enge dromen.
Tegenwoordig is er veel discussie over geweld op TV. Ook in programma's waar kinderen
naar kijken. Kinderen zullen niet zomaar alles nadoen van de TV. Maar ze gaan het geweld
wel heel gewoon vinden.
Niet te lang achter de TV

Kinderen kurmen van sommige TV-programma's veel leren. De TV geeft veel informatie op
een makkelijke manier. Maar daar kurmen ze ook lui van worden. Ze hoeven geen moeite
meer te doen om zelf iets te lezen of op te zoeken. Ze bedenken zelf geen nieuwe spelletjes
meer, ze knutselen minder en ze spelen minder buiten.

Midden in de samenleving

De Rabobank staat midden in de samenleving.
Dat merkt 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

mm e>mf
R i j k s w e g 185 - T e n

C^fi

Post

050-3024305 - C H n f U a m
Graag tot

ziens

050-3024306

Wat kunt u als ouder doen?
Geef zelfhef goede voorbeeld.

Probeer selectief te kijken. Door programma's van tevoren uit te kiezen geef je een goed
voorbeeld aan je kinderen.
Weet wat ze zien en kijk mee.

Kies samen van tevoren de programma's waarnaar gekeken wordt. Praat met elkaar tijdens
het kijken: leg moeilijke woorden en situaties uit. Laat aan het kind weten wanneer u vindt dat
iemand op het scherm zich misdraagt, ofjuist iets goed doet.
Blijf de baas over de buis!

Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Spreek met kinderen van tevoren af hoeveel tijd ze
maximaal per dag naar de TV mogen kijken en (tot) hoe laat.
TV kijken is niet verplicht

Als kinderen met iets anders bezig zijn, onderbreek hen dan niet omdat hun TV-programma
begint. Probeer hen niet over te halen naar een bepaald programma te kijken "omdat het zo
leuk of goed voor hen is".
Als kinderen vragen of de TV aan mag, zeg dan niet automatisch ja of nee, maar vraag wat ze
willen zien.

Het kind leert op die manier bewuster te kiezen voor bepaalde programma's.
Vragen?
Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met de sociaal verpleegkundige van de GGD.
De sociaal verpleegkundige heeft iedere woensdagochtend van 9.00 tot 11.00 uur telefonisch
spreekuur. Het telefooimummer is: (050) 367 40 00.
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Voor de
complete
woningin richting
zit u bij ons
op de
eerste rang

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

VERENIGINGEN
In iedere dorpskrant plaatsen we een
lijst met de namen en telefoonnummers
van alle verenigingen die in ons dorp
actief ziin. Verancleringen en nieuwe
bestuursiijsten ontvangen we graag. Je
kunt lijsten opsturen naar de redactie,
p/a Bijbelgang 10, 9795 PD
Woltersum.
Dorpsbelangen
Voorzitter.
Secretaris:
Penningmeester.
Leden:
•

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

050050050 050 050050050-

3021491
3022807
3023234
3024794
3023277
3022266
3023748

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

050 - 3023500
050-3010686

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

050 050050 050 050 050 050 050050 -

IJsvereniging :
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Lid;

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

Biljartclub :
Voorzitter:
L. Ruben
Penningmeester: H. Schoonveld
Vogelvereniging "De Kardinaal"
Voorzitter:
H.A. van Dijk
Secretaris:
G.H. Woltjer
Penningmeester: M. Blink
Toneelvereniging "Old Egypte"
Voorzitter:
Wigbold Kiel
Secretaris:
Marjan Roelvink
-Lanink
Penningmeester: Sien Steenhuis

3023277
3021671
3022823
5419419
3022665
3022256
3022895
3023214
3023619

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

050 - 3022892
050 - 3021350

050-3021491

Maaike v.d. Werf

050 - 3024665

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

0 5 0 - 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
0 5 0 - 3021418
050 - 3024677

Klaverjosvereniging " Ruiten Troef "
Voorzitter:
R.F. Stayen
050 - 3022266
Penningmeester: L.Valk
050 - 3024021
Buurtvereniging Dobbestroat:
Voorzitter:
H.A. van Dijk
Secr/Penm.:
Henny. Blink
Buurtverband Bouv/erschapv/eg, "
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 Kiewiet
Jantje Graatsma

050 - 3021322

Buurtvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

Het Kerkpod.
Janet Klinkhamer
Mieke Steijvers
Anna Dijk

050 - 3024794
050 - 3024253
050 - 3022452

Buurtvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

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

Ouderroad Huifkar Woltersum
Voorzitter:
M.orjan Roelvink
Secretaris:
Rito v. Heuvelen
Penningmeester: Gerda Kiel

050 - 3021919

050 - 3024082
050-3021543

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

050-3021135
050 - 3023558
050 - 3024021

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

050-3021895
06-44756559
06-29381310

050 - 3023328

050 - 3010686
050 - 3024082
050 - 3023558

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

