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Beste dorpsgenoten. 

Aan het einde van het jaar willen wi j 
jullie nog even het laatste nieuws uit het 
dorp laten weten. 
Alle verenigingen zijn weer actief en er 
wordt al weer druk vergaderd over het 
schoolfeest van het volgend jaar juni. 
Er is zelfs een koor opgericht, daarover 
nneer in deze krant. 
In het dorp is men op meerder plaatsen 
bezig met bouw en verbouw van 
woningen, openbare gebouwen en de 
school. In het dorpshuis zag ik meerder 
vrijwilligers druk bezig.Geweldig! 
Over de kerk die hersteld moet worden 
hebt U in de krant kunnen lezen. 
De afgelopen tijd zijn er meerdere per
sonen uit ons dorp vertrokken naar een 
bejaardentehuis. 
Daardoor werden de huizen verkocht 
en vindt er weer een verschuiving plaats 

van dorpsgenoten en nieuwkomers. 
V/\\n dat ze zich snel op hun 
nieuwe stek thuis zullen voelen. 
Na een lange hete zomer gaan wij ons 
weer voorbereiden op de winter. 
Denkt U aan de vogels? 
Wi j wensen U gezellige feestdagen en 
een goede jaarwisseling. 

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

Van de bestuurstafel 

Na een lange periode met grotendeels 
mooi weer naderen we het einde van 
het jaar. 
Ook dit jaar was er het zomerkamp. 
Een kleine 60 kinderen deden mee. Het 
enige kritiekpuntje was de warmte. 
Geweldig, dat er zoveel vrijwilligers 
waren om de vele hand- en spandien
sten te verrichtten: BEDANKT!!!!!!!!!!! 
De nieuwbouw bij de school is opgele
verd en zowel kinderen als personee 
zijn er nogal wat op vooruitgegaan. 
Het ziet er dan ook fantastisch uit. 
Het Daipke is volgens afspraak 
geschoond, het voetbalveld heeft een 
schoonheidsbehandeling ondergaan, de 
ijsbaan is winterklaar gemaakt en de 
molgoot langs de Kollerijweg is gerepa
reerd. Ook is inmiddels de reconstructie 
van de Bouwerschapsweg grotendeels 
achter de rug. 
De plannen voor de nieuwbouw in de 
Dobbestraat vorderen gestaag. Er ligt 
een voorlopig plan. Er komen op de 
plek van de af te breken woningen vier 
huurwoningen terug. Vervolgens wil 
men op de plek van de huidige bejaar
denwoninkjes zeven koopwoningen 
plaatsen. Voor beide geldt, dat de hui-
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zen op de benedenverdieping een 
slaapkamer en de badkamer hebben. 
De gemeente is voornemens om samen 
met de bouwvereniging zo spoedig 
mogelijk een informatiebijeenkomst te 
beleggen voor de bewoners van ons 
dorp. 
O p de oproep in de vorige Tilproat, om 
klachten naar aanleiding van de recon
structie van de K. de Boerweg bij 
ondergetekende kenbaar te maken, 
kwam welgeteld één reactie. De 
gemeente heeft blijkbaar goed werk 
geleverd. 
Een vervelend probleem is nog steeds 
de roekenoverlast. Landschapsbeheer 
heeft recentelijk de bomen gesnoeid. 
Het roekenprobleem is hiermee niet uit 
de wereld. De gemeente pleegt inmid
dels overleg met de Provincie en 
Landschapsbeheer om een plan van 
aanpak te maken, om de overlast 
zoveel mogelijk te beperken. 

In oktober is er het overleg geweest tus
sen dorpsbelangen en de gemeente. 
Waar over spraken zij? 
* De A.N.W.B. heeft de aanpassingen 
aan verschillende borden nog niet ver
richt. 
* De brandweer heeft problemen met 
de situatie bij het Eemskanaal N.Z. Als 
er tussen de bakens een ongeval 
gebeurd, kunnen ze de plek des onheils 
niet bereiken. De gemeente beraadt 
zich op een oplossing. 
* In week 45 krijgt de gemeente het 
recente rapport omtrent de gifput. 
Dorpsbelangen zal dan zo spoedig 
mogelijk een afschrift krijgen. Wellicht 
in de volgende Tilproat de bevindin
gen 
* Aan het Hoogholtje zal wegens geld
gebrek alleen het hoognodige onder

houd worden verricht. 
* Dorpsbelangen en gemeente sturen 
een brief naar het Waterschap over 
afwaaiende takken langs het 
Eemskanaal N.Z. 
* Het Diepje zal jaarlijks weer éénmalig 
worden geschoond met de maaiboot. 
* De politie is telefonisch niet altijd even 
goed bereikbaar voor minder spoedeis
ende zaken. Evenals in Buurcontact vol
gen hier de Emailadressen van de 
buurtagenten: 
simon.dijksterhuis@groningen.politie.nl 
harrie.meier@groningen.politie.nl 

Sinds kort beschikken we over een 
publicatiekast. Dorpsbelangen zal hier ' 
de belangrijkste mededelingen in 
ophangen. De kast is er ook voor de 
andere verenigingen in het dorp. De 
sleutelbeheerders zijn Addie Dost en 
ondergetekende. 
De zoutbak voor de bewoners van de 
Bijbelgang is afgesloten. De sleutel is te 
bevragen bij Henk van Dijk. 
Rest ons Hesel te bedanken voor de 
kerstboom en iedereen alvast een zalig 
uiteinde toe te wensen en oh, ja: alleen 
schoon hout is welkom op de brandsta
pel! 

Tot zover de stand van zaken op dit 
moment. 
H. Wassing, secretaris 
Vereniging voor Dorpsbelangen 
Woltersum e.o. 
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Van de redactie 

Soms zit het tegen Dat hebben we 
gemerkt. Dan komt er geen dorpskrant 
uit, wanneer iedereen die verwacht. De 
reden? Eigenlijk is de redactie zo'n 
beetje uit elkaar gevallen. 
En terwijl dorpsgenoten hun stukje op 
tijd inleveren, ligt de organisatie rond
om het vervolg stil. De opperste sovjet 
in ons dorp, de dorpsvereniging, heeft 
zich er vervolgens tegenaan bemoeit. 
En dat heeft geholpen, want Ti lproat' is 
uit de as herrezen. Er hebben wat 
redactionele veranderingen plaatsge
vonden. We hebben afscheid genomen 
van Addy en Elina. Hardstikke bedankt 
voor jullie inzet!. Maar gelukkig zijn er 
ook weer nieuwe redactieleden bijgeko
men. Welkom Ingrid en Jaap! Soms zit 
het mee.... 
We hopen met de vernieuwde redactie 
weer vier keer per jaar een krant uit te 
brengen. Het redactie-adres blijft het
zelfde: Hetty Homan, Bijbelgang 10 in 
Woltersum. Het e-mail adres is ook niet 
verandert: redactie.tilproat@tiscali.nl ! 
Dorpsgenoten, blijf schrijven. 
Alsjeblieft.... 

De redactie 

Een lange hete zomer. 

Wat was het warm en droog deze 
zomer. Er werd veel gezucht en gepuft 
overdag en 's avonds begon men echt 
te leven. 
Nu het weer buiïg is, besef ik pas hoe 
geweldig het was om elke dag met zon
nig weer op te staan en je koffie en 
broodje direct buiten te gaan zitten 
opeten. Alleen voor de bloementuin was 
het slecht weer. Bij ons achter in de tuin 
was alles verdroogd. We hebben nog 
geprobeerd om 's avonds laat met de 
tuinslang water te geven, maar dat 
koude water op de warme grond was 
slecht geweest. Nu maar afwachten wat 
er volgende zomer weer bloeit. De 
blauweregen over de pergola heeft de 
hele zomer gebloeid, er zaten constant 
wel 50 bloemen aan. In Spanje zie je 
ze soms ook zo. Prachtig! 
In juni zijn wi j met vrienden naar het 
Noordoosten van Duitsland 
geweest.Naar het schiereiland Das aan 
de Oostzee. Het was toen nog heerlijk 
weer met temperaturen van zo'n 20° C. 
Vorig jaar waren we ook al in dezelfde 
hoek geweest: Mecklenburg, 
Verpommen. 
Het is er vooral zo vroeg in de zomer 
lekker rustig. De natuur is er prachtig. 
Er wordt daar heel veel gebouwd en in 
een haventje zagen we dat dat gebe-
beurde in samenwerking met de 
Europese gemeenschap in Brusse . 
Tijdens een autoritje zagen we een wi ld 
zwijn met haar jong langs de kant van 
de weg scharrelen. Een prachtig beest, 
bijna zwart en heel erg groot. Toen we 
stopten verdween ze in de bosjes. 
Bij terugkomst in het dorp was er 's 
avonds feest van de school in het dorps
huis. Wat hebben we weer veel kinde-
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ren! De zaal was vol. Vaders, moeders, 
opa's, oma's en ik als overoma, zaten 
vol spanning te wachten op het optre
den van onze kinderen. V/at was er 
veel werk verr icht, de kleding, het spel 
en niet te vergeten de decorstukken. 
Geweldig allemaal. Zelf heb ik er niets 
aan gedaan, maar ik voelde met hart
stikke trots dat we, als klein dorp, zoiets 
moois voor elkaar krijgen. Het gaat 
allemaal heel rustig en gemoedelijk. 
Leuk voor de kinderen om daar voor te 
oefenen in plaats van steeds te leren. 
Onderl ing krijg je zo een goede ver
standhouding, wat toch heel belangrijk 
is. Hierbij denk ik aan de boom die 
plotseling omviel en door het dichtstbij
zijnde kind resoluut werd opgepakt en 
weer neer gezet. 
O p 28 juni namen we afscheid van 
bakker Kiel Onder het genot van een 
drankje werd er 's middags officiee 
afscheid genomen. Pieter ter Veer ver
tolkte op komische wijze de mening van 
ons Woltersummers. Voor Aaf was het 
best wel emotioneel, omdat ze zich 
bewust was dat het contact met de men
sen toch anders zal worden. 
Daarna gingen we naar de molen, 
waar een grote tent was geplaatst. De 
familie Evenhuis was daar aanwezig, 
zij hadden 25.000 euro beschikbaar 
gesteld voor de"FRAM". De molen was 
vroeger in het bezit van de familie die 
naast de molen woonde, daar waar nu 
Tom Krabbendam en Theo Verhoeven 
wonen. Er waren maar weinig dorpsge
noten en naar het aantal bedienenc 
personeel had men op veel meer men
sen gerekend. Misschien was het toch 
niet goed duidelijk geworden wat de 
bedoeling was. Kan een van de mole
naars dat nog eens goed uitleggen in 
de volgende dorpskrant? 

Momenteel is het erg druk in het dorp 
met bouwen en verbouwen van gebou
wen. 
Aan de Hoofdweg is men bezig met 
een nieuwe woning. De school wordt 
uitgebreid. Hierover elders meer 
nieuws. Ook het dorpshuis wordt opge
knapt en men ziet vrijwilligers steeds 
meer aan het werk gaan. Janny en 
Agnes hebben hun hobbyschuur geo
pend. De weg door het dorp richting 
Kollerij is hersteld en de mollengaten 
aan de Kollerijweg ook. Een en a 
bedrijvigheid dus in het dorp Gelukkig 
was de zomer heel, heel lang. 

Onze reis naar Sauerland 
Reisverslag van 
Jaap en Aaf Kiel 

Maandag, 25 Augustus 2003. Onze 
wekker hadden we op half vier 
gezet,want we wilden ons niet versla
pen. Jan Engel wilde ons wel naar 
Groningen brengen. Toen we daar aan
kwamen, was het kwart voor vijf. Even 
later kwam onze busje er aanri jden. 
Vervolgens ging het naar Heerenveen, 
Wolvega en dan naar Meppel. Van 
hieruit gingen we met een gewone bus 
naar Asten, een verzamelpunt voor bus
sen. Hier konden we koffie met cake 
krijgen. Het was net echt. Intussen was 
de bus voorzien van een aanhanger 
met de fietsen, hè hè, nu gingen we ein
delijk op pad. Richting Duitsland, naar 
Essen en Dortmund, en verder naar 
Arnsberg. Hier mochten we weer een 
poosje uit de bus. Het was een plaatsje 
boven op een heuvel, het was toch de 
moeite waard. Boven op de heuvel was 
een ruïne, het was een hele klim, maar 
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je deed het toch. Om drie uur gingen 
we verder naar Olsberg. Onze bestem
ming hadden we bereikt, hier bleven 
we voor de rest van de week. Het was 
een prachtige omgeving met hoogten 
en laagten, en, wat nog het mooiste 
was, het Hotel am See, in een woord 
prachtig. Na een goed diner nog even 
het dorp in, en dan naar kamer 28. 
Dinsdagmorgen om 7 uur uit bed, even 
lekker opfrissen, een goede maaltijd en 
met de bus naar boven. Chaufeur 
Simon hielpen we mee om alle fietsen 
uit de aanhanger te halen. Met passen 
en meten werden de fietsen klaar 
gemaakt voor iedereen, de een wat 
naar beneden, de andere wat naar 
boven. Tot mijn spijt bleef er voor mij 
geen fiets over en voor de reisleidster 
ook niet. Onze chaufeur heeft toen twee 
nieuwe fietsen er bij gehaald uit het 
dorpen: de tocht kon beginnen. De 
plaats, waar we vandaan gingen, was 
Hildfeld. De reis viel best mee, het was 
maar 25 kilometer naar het hotel. 
De volgende morgen, woensdag, moes
ten we om negen uur vertrekken naar 
Ruthen, een gezellig plaatsje. Vanaf 
hier begonnen we aan de Kaiserroute, 
een pad alleen voor fietsers en we gin
gen naar Stockum en naar de 
Monhsee, een stuwmeer. Het weer was 
nog steeds goed, we hebben 40 km 
gefietst. De fietsen gingen de bus in en 
wi j gingen nog even het meer op met 
een bootje, en dan terug naar ons 
onderkomen. 
Donderdag gingen we naar Vv^illingen, 
een grote plaats. Hier dronken we kof
fie in een kerk, die omgebouwd was tot 
restaurant, misschien wel een goede 
gedachte. V/e vervolgden onze weg 
naar de Diemelsee, ook een stuwmeer, 
maar bijna zonder water. De laagste 

stand aller tijden en dat bijna was vijf 
meter of zes meter. Het was nog steeds 
mooi weer en de kraampjes onderweg 
hadden van alles te koop. De volgende 
plaats was Bontkirchen. Hier stond de 
bazin ons al op te wachten voor een 
warme maalti jd. Een bordje groenten-
soep stond op het menu, maar dat was 
spruitjes, een beetje kip, een beetje nat 
en een grote braadworst, die er boven 
uitstak, ledereen was er niet blij mee. 
Hierna moesten we nog 10 km fietsen 
om bij de bus te komen, maar onze 
routekaart vertelde ons dat er nog 
behoorlijk wat geklommen moest wor
den. O p een dikke worst kan heel wat 
gebeuren. Zeven personen vertelden, 
dat ze niet meegingen, maar de rest 
wilde het wel proberen. De eerste 9 km 
ging best, maar er kwam nog een stuk 
van ± 100 meter, die hebben we maar 
gelopen, dat was toch even te veel van 
het goede. Maar boven aangekomen 
was er nog een cadeautje, want er was 
iemand, die had lekkere snoepjes mee
gebracht. Daarna hoefde je niet meer te 
trappen, het was alleen maar vrijwielen 
tot de bus. Inpakken en naar huis. In 
het hotel wachtte ons nog een 
afscheidsdiner. 
De volgende morgen, vr i jdag, vroeg op 
en een hapje eten en wegwezen.Toen 
we buiten kwamen, regende het, maar 
dat kon onze stemming niet meer 
bederven. We namen afscheid van 
onze groep, die al bijna een beetje 
familie was geworden. Het was al bijna 
half elf in de avond toen we weer thuis 

tevred en. waren, maar wij waren hee 
We willen iedereen hartelijk bedanken 
voor deze prachtige reis.Het was FAN
TASTISCH! 

Jaap en Aaf Kiel 
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Reünie School 

Aan het begin van dit jaar hebben wi j 
bij alle bewoners van Woltersum een 
folder in de bus gedaan over de te hou
den reünie van de OBS te Woltersum. 
Wi j hebben u verzocht om zoveel 
mogelijk namen (en het liefst ook adres
sen) van uw klasgenoten en familiele
den door te geven. Tot op heden 
gebeurt dit nog maar mondjesmaat. 
Zonder uw hulp lukt het ons niet om alle 
mensen te vinden die hier de laatste 70 
jaar naar school zijn geweest. 
Via oude schoolfoto's van enige inwo
ners hebben wij al wel enkele jaren 
(bijna) compleet. Ook hebben wij de 
zesde klas van 1940-1941 compleet 
met adressen aangeleverd gekregen. Zo 
zoeken wij nog meer jaren. Doe uw 
best en help ons hiermee. Van de perio
de tussen 1947 tot en met 1953 heb
ben wi j nog geen enkele leerling. 
Voor alle duidelijkheid: W i j zoeken op 
dit moment namen en adressen van 
mensen die in Woltersum op school 
hebben gezeten. Als wi j deze namen 
(en adressen) hebben kunnen wij verder 
gaan. Dan weten wi j om hoeveel perso
nen het ongeveer gaat als iedereen 
komt en kunnen wi j gaan omzien naar 
accommodatie. 
De volgende stap is het maken van een 
programma en het opstellen van een 
begroting. Daarna moeten wij op zoek 
naar sponsoren. Pas als dat allemaal 
geregeld is, kunnen wi j alle oud leerlin
gen een uitnodiging zenden. VooHopig 
hebben wij echter namen en adressen 
nodig. 

De reüniecommissie 

0»/ 
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Nieuws van de FRAM 

28 Juni jongstleden is er een feestje 
geweest bij de molen waarbi j alle 
dorpsbewoners van harte waren uitge
nodigd. Veel dorps bewoners begrijpen 
waarschijnlijk nog steeds niet waar dit 
goed voor was. Middels dit artikel zou 
ik dat graag uit de doeken willen doen. 

Zoals u zult begrijpen hebben de 
molens veel onderhoud nodig, dit soort 
onderhoud kost veel geld, zelfs zoveel 
geld dat moleneigenaren soms alleen 
het meest noodzakelijke kunnen uitvoe
ren, en zelfs daarin schieten de finan
ciële middelen nog wel eens te kort. Dit 
leidt in vele gevallen tot verval van de 
molens, dit is een proces waar jaren 
over heen gaan, langzaam maar zeker 
zie je als actief vrijwill iger de molen 
van je afgaan. Dit proces is in Thesinge 
al zover doorgezet dat de vrijwilligers 
aldaar anderhalf jaar geleden hebben 
besloten niet meer met de molen te 
draaien, omdat dit domweg niet meer 
verantwoord is. 
O p het moment dat men van het ach
terstallig onderhoud een serieus restau
ratie plan maakt, dan pas is het moge
lijk om in aanmerking te komen voor 
rijkssubsidie ten behoeve van restaura
tie. Een dergelijke aanvraag voor de 
Fram is gedaan eind 2001 door molen
stichting Fivelingo, maar door een veel
voud van redenen bleef een toezegging 



van de rijksdienst van monumentenzorg 
uit. Maar ook al zou de toezegging er 
zijn gekomen, dan is nog maar 60% 
subsidieabel en moet de eigenaar zelf 
voor 40% van de restauratiekosten 
opdraaien. Door enige acties, welke 
door molensticfiting Fivelingo in wer
king zijn gezet, zijn er al wel enkele 
toezeggingen gedaan door het bedrijfs
leven, maar echter nog niet genoeg. 
O m de molenstichting te motiveren het 
laatste gedeelte van de resterende 40% 
zo snel mogelijk te dichten, heeft stich
ting Fram (ontstaan uit liefdadigheid 
van de familie Evenhuis) gedacht 
25000,00 te schenken aan molenstich
ting Fivelingo, ten behoeve van de res
tauratie van de "FRAM". 
De familie Evenhuis heeft van deze 
gelegenheid gebruik gemaakt om een 
familiereünie te organiseren bij de 
molen en tijdens deze reünie de cheque 
te overhandigen aan de voorzitter van 
molenstichting Fivelingo. Dit alles was 
volgens de familie reden genoeg voor 
een feestje, waarbi j zij ook alle dorps
bewoners hebben uitgenodigd. 
Hoe het nu afloopt met de restauratie, is 
op moment van dit schrijven nog niet 
helemaal duidelijk. Ik ben echter wel 
gematigd positief en hoop dat er in het 
jaar 2004 gerestaureerd zal gaan wor
den. Meer hierover kan ik misschien 
wel in het volgende nummer van tilproat 
schrijven. 

Sietse Pot, namens de gehele groep vrij
willigers van de "FRAM" 

Het zeemanskoor. 

Maandag 15 september is het dan 
zover. Woltersum heeft een zeemans
koor. Vooraf weten we niet hoe groot 
de opkomst zal zi jn, maar er zijn zelfs 
mensen uit Haren, Ten Post en Ten Boer. 
Het zal echter nog mooier zi jn, als er 
nog een paar mensen bij zouden 
komen. Het is zo leuk! Er zijn mensen 
die we van de straat hebben geplukt. 
Nee hij wil beslist niet meedoen. Binnen 
het half uur staat hij met een grote 
grijns mee te zingen, moet nog voorzin
gen ook en geeft zich dan maar gelijk 
op als lid.(niet waar Ido?) Onze Addie 
heeft verborgen talenten, die stem klinkt 
als een klok. 

Als groep hebben ze er duidelijk ple
zier in, en jongens: Engels leren jullie 
ook nog wel.Wi j als toeschouwers heb
ben ontzettend genoten van deze 1 e 
keer. We verwachten dan ook wel dat 
er een CD komt met zulke talenten. 
Dus mannen, kom er bij. Zingen kan 
iedereen 
De repetities zijn in Café de Witte Brug 
op maandagavond van 21.00 uur tot 
23.00 uur 

Dames willen ook. 

Tja, wat doe je als je mee gaat met je 
man, die ineens moet gaan zingen.De 
eerste keer luister je en kwek je met de 
andere aanwezige dames, maar ergens 
begint er iets te kriebelen. Wat die 
kerels kunnen, kunnen wi j ook (zo niet 
Deter). Bovendien, als je het plezier ziet 
waarmee die jongens kwelen, begint er 
toch van alles te borrelen. 
Nee voor ons geen zeemansliederen, 
iets heel anders moet het zijn. 
Smartlappen! Geweldig, maar ook de 



mooie luisterliedjes van Ede Staal. En 
zo kan het gebeuren dat van het een 
het ander komt. De dames zingen nu 
op maandagavond van 19.00 uur tot 
21.00 uur, en ook zij kunnen best meer 
koorleden gebruiken. Kom kijken en lui
steren , misschien vind je het zo leuk 
dat je vanzelf mee gaat doen. 

Zwagers lopen de 87ste 
Nijmeegse Vierdaagse 

Tijdens de 8óste editie van de 
Nijmeegse Vierdaagse zitten Peter 
Noordhuis en Louwrens Dreise geza
menlijk zappend voor de televisie. Er 
verschijnen beelden van de Vierdaagse 
voor SBSó. Louwrens zegt: "Dat heb ik 
nou altijd al es willen doen! " 
Stomverbaasd kijkt Peter hem aan en 
zegt: "Ik ook!" Het idee is geboren! 
Beide zwagers gaan volgend jaar de 
87ste editie van de Nijmeegse 
Vierdaagse lopen. Als je de heren een 
beetje kent, dan weet je dat er direct 
'wi lde' (sommigen noemen het 'idiote') 
plannen ontstaan. Dat was ook duidelijk 
het geval. Drie dagen na de bewuste 
T.V.-uitzending trekken beide heren de 
stoute (naar later blijk ook de verkeer
de) schoenen aan. Ze moeten weten 
wat een tocht van 50 kilometer is. Dus 
de dames laten winkelen in Emmen èn, 
als vanuit Woltersum de dagteller op 50 
staat, uitstappen en teruglopen (ergens 
in de buurt van Loon (Dr.)). Dat werd 
me een tocht! Om 17.00 uur uiteindelijk 
aangekomen in Garmerwolde, even kij
ken bij de broer van Louwrens. Dat 
hebben ze geweten, ze kwamen bijna 
niet meer uit de stoel, de voeten stonden 
in brand, de benen waren stijf, kortom, 
ze waren kapot. Thuisgekomen de voe

ten bekeken, u raadt het al: blaren! 
Beide heren hebben drie dagen niet 
normaal kunnen lopen. Conclusies: ze 
hadden andere schoenen nodig dan de 
gympies van deze tocht, er schijnen 
speciale wandelsokken te koop te zijn 
en er moet getraind worden. 
In september schoenen en sokken 
gekocht, elke week op zaterdag, zon
dag en/of maandag trainen. In die 
periode kun je beide heren dan ook 
zien wandelen van, bijvoorbeeld, 
Appingedam naar Woltersum, tot de 
Groninger Molen Fietstocht (maar dan 
zonder fiets). Stukken, die variëren van 
15 km tot 50 km. In totaal hebben de 
mannen zeker zo'n 800 km gelopen 
voordat de echte tocht van start gaat. 

Er komen tijdens de 87ste Vierdaagse 
40.706 deelnemers over de finish en er 
vallen in totaal 4106 deelnemers uit. 
Hieronder het verslag van Peter en 
Louwrens, zoals zij de Vierdaagse van 
Nijmegen hebben beleefd. 

De voorbereidingen zijn al weken aan 
de gang, er moeten extra sokken wor
den gekocht. Er wordt getelefoneerd 
met de organisatie voor een slaapplek 
("op de sportvelden is altijd wel plek"). 
Er wordt door vrienden van Peter een 
oude caravan geregeld, deze wordt van 
binnen schoongemaakt en ingericht. Er 
wordt passende kledij uitgezocht, 
omdat het een extreem warme week 
belooft te worden. We vertrekken op 
t i jd, om zo de tijd te hebben om ons op 
de maandag in te schrijven voor 17.00 
uur en de beloofde slaapplek te vinden. 
Om 12.00 uur de auto met caravan 
dubbel geparkeerd in de binnenstad 
van Nijmegen, eerst maar even inschrij
ven op de "Wedren" (een grote markt-



plaats). Wat een drukte en wat een 
hitte. ''Hé, Woltersum!" horen we ineens 
achter ons: oud-voorzitter van de 
S.V.W. Jan Hoekstra. Hij blijkt uiteinde
lijk onze redding te zijn in het vinden 
van een betaalbare en goede slaap
plek. Die sportvelden zijn echt allemaal 
{over-)vol. Nu krijgen we een plek in 
onze schoot geworpen, waar we kun
nen ontbijten, een lunchpakket kunnen 
maken en er 's avonds voor ons wordt 
gekookt. Tien minuten fietsen tot de 
startplaats. Daarbij treffen we ervaren 
lopers met prachtige verhalen en gou
den tips en heel veel gezelligheid. Ons 
motto van deze week is ineens duide
lijk: "Drinken is heel belangrijk!" Wie 
can dat ontkennen als je van Piet 
Paulusma hoort dat het een extreem 
warme week gaat worden met uitschie
ters boven de 34 graden. 

Dag 1: 
Iedere dag om 2.45 uur op! Ontbijt om 
3.00 uur, lunchpakket maken, de schoe
nen goed vast. Elke loper heeft 
z i jn/haar eigen voorbereiding. De ene 
doet talkpoeder in de schoenen, de 
ander smeert de bovenbenen in met 
vaseline tegen het schuren. W i j vullen 
onze flesjes met water. En dan fietsen 
naar de bewaakte fietsenstalling. Om 
3.30 uur in de grote groep 50 km 
lopers staan te wachten op de Wedren, 
waar iedere dag de start en finish is. 
Complete cameraploegen, die de start 
van de 87e Nijmeegse Vierdaagse niet 
willen missen. Overal zijn al mensen, 
vooral kroeggangers, die ons overal 
toezwaaien en toezingen. Nijmegen 
nauwelijks uit, over de beroemde brug 
kijken we naar beneden. Daar ligt 
iemand naakt op de buik met de knieën 
omhoog, terwijl er duizenden mensen 

voorbij komen. Nog maar net begon- , 
nen en het is dus al feest. De tocht gaat 
via Lent, Bemmel, Huissen en Elden bij 
Arnhem. Tegen die tijd is het al behoor-
ijk warm, tegen de 30 graden. 

Gelukkig staan er mensen met tuinslan
gen voor de watervoorziening voor de 
lopers. Overal is van vroeg tot laat 
muziek en drukte langs de kant van de 
weg. In Valburg komen de militairen, 
die 40 km lopen, maar een bepakking 
hebben van 10 kilo, zware legerkisten 
en warme kledij aanhebben, weer bij 
de groep van 50 km aansluiten en zij 
zingen uit volle borst. Om 14.00 uur 
komen we over de finish, gauw de fiet
sen gehaald, op naar de caravan. Daar 
voor het eerst de schoenen weer uit. 
Voeten inspectie, resultaat; de eerste dag 
zonder blaren gehaald. De luchtbedden 
naar buiten en even heerlijk in de scha
duw wegdromen. Douchen, eten, 
lachen, gieren, brullen en ons motto: ^ 
"Drinken is belangrijk!" wederom ver-
der in de praktijk brengen. De voeten 
worden door een leuke dame nog even 
heerlijk gemasseerd op een nabij gele
gen camping, "wat kan dat lekker 
z i jn!" . Om 21.30 uur liggen we plat, 
want om 2.40 uur begint... 

Dag 2: 
Deze dag wordt voor de tweede maal 
in de geschiedenis van de vierdaagse 
anders dan anders. De 50 km lopers 
mogen 40 km, de 40 km lopers mogen 
30 km doen en de 30 km blijft 30 km 
open. De militairen mogen deze dag 

zonder de bepakking lopen (die zag je 
gisteren ook regelmatig onderuitgaan 
door oververhitting). Dit allemaal van
wege de extreem hoge temperaturen, 
die voorspeld zijn. Als er om 4.00 uur 
gestart wordt is het al 20 graden. We 



proberen vlot door te lopen onn zo voor 
de meest extreme hitte (tussen 1 2.00 
uur en 15.00 uur) binnen te zijn. Peter 
begint bleekjes, tijdens de tocht blijkt 
dot hij lost heeft van koorts. Drinken 
blijft dus belangrijk, we krijgen ook in 
de gaten dat het eten van soep het 
zoutgehalte beter op peil houdt dan 
alleen maar water drinken. We lopen 
via Alverna en Wijchen richting 
Beuningen. Overal staan weer behulp
zame mensen om water te sproeien. 
Onderweg nog allerlei mooie, grappige 
en gekke dingen meegemaakt. "Het 
was aan de ene kant wel jammer dat 
we 40 km i.p.v. 50 km moesten lopen" 
zeggen we " je krijgt dan altijd weer 
van die grapjurken, die beweren dat je 
de vierdaagse niet helemaal hebt gelo
pen." Voor 12.20 uur zijn we binnen, 
onze opzet is gelukt, zelfs met de koorts 
van Peter. Jammergenoeg voor hem bijft 
dat tot en met vri jdag lastig. Deze 
avond ligt hij daardoor al om 19.00 
uur plat. Louwrens gaat er om 21.00 
uur in. Prettige bijkomstigheid is dat de 
voeteninspectie weer geen blaar heeft 
opgeleverd. 

Dag 3: 
Dit is gelukkig een minder warme dag. 
Dit is de bekende "zeven heuvelen d a g " 
Best wel rustig en in het begin wat min
der toeschouwers. De eerste heuvel is 
een erg steile en als we vervolgens nog 
horen dat deze niet bij de zeven hoort, 
wordt er wel even op de achterhoofden 
gekrabt. Later blijkt dit ook verreweg de 
steilste van het hele stuk te zi jn, maar 
dat weet je op je eerste vierdaagse niet 
van tevoren. De zeven heuvelen begin
nen, met een groep militairen, die wer
kelijk schitterende liederen ten gehore 
brengen en dat ook nog in een perfect 

ritme doen. Die zeven heuvelen worden 
zo een makkie. Om ongeveer 14.30 
uur komen we, nadat we eerst nog uit
gebreid hebben geapplaudiseerd voor 
een bejaardenversie van de "Dolly 
Dots" (aan het eind staat er weer van 
alles aan de kant), weer zonder blaren 
binnen. Dag 3 is een feit. " N u weten 
we dat we 't gaan halen!" 

Dag 4: 
De laatste dag, dit zal één grote happe
ning worden. Veel deelnemers zijn stil 
in het begin en veel kunnen maar moei
lijk op gang komen. We hebben de 
avond ervoor besloten om met de groep 
uit Groningen te starten en te eindigen. 
Met de groep lopen betekent elkaar 
opbeuren, ondersteunen, elkaar letterlijk 
verder lullen en dan ben je zelfs bij 
Groningers aan het goede adres, er is 
wat afgeluld! De tocht gaat via Grove, 
via Gassel, Beers en Vianen naar Cuijck 
en daar is het groot feest. Duizenden 
mensen op de been en overal is muziek 
en lopen er corpsen. 
Bij Cuijck heeft de genie van de 
Landmacht een pontonbrug over de 
Maas gemaakt. Via Mook, Molenhoek 
en Malden gaan we weer richting 
Nijmegen. Het is één groot feest en 
rijen dik met mensen. "Het lijkt wel of 
we Europees kampioen voetbal zijn 
geworden!" zegt Peter tegen Louwrens, 
zoveel feestende mensen met bloemen, 
en niet alleen op de "Via Gladio la" , 
maar overal in Nijmegen. 
Vlak voor Nijmegen staan Jan Hoekstra 
z'n vrouw en Janny Hulshoff ons al op 
te wachten. Bij de eindstreep staan 
Tanja, Jacqueline en Natasja ons met 
bloemen te verwelkomen en te felicite
ren. ^ . - . 



Peter en Louwrens vinden het een 
gigantische belevenis en ze zijn een 
hele ervaring rijker. O p de vraag of ze 
volgend jaar weer mee willen gaan 
doen zegt Peter volmondig "Ja" . 
Louwrens heeft wat de happening 
betreft geen twijfels "Morgen weer!" De 
voorbereidingen nemen echter zovee 
tijd in beslag, dat hij dat z'n gezin 
gewoon niet wil aandoen. 

"A l met al was het geweldig om mee te 
maken en we hebben het begeerde 
kruisje! Met onze voorbereiding was het 
goed te doen. Ik zou het voor geen 
goud hebben willen missen!" 

Van onze verslaggever 

Wonderaaier (1996) 

„Onze vaaier hoanen goan zotterdag 
vraizer in en den promoveren wie ze 
over n week of wat tot kerstmenu. 
Zakken vol legkörrel vreten dij krengen 
en wat geven ze weerom? Niks as aaier 
mit kromme hoaken Dij twij krik-
hentjes meugen van mie heur tied hier 
oetdainen- door zit toch gain vlais aan-
, mor dij opvreters? keuk... keuk ... liekt 
mie wel wat " 
Fietsmoaker Doantje Kuper muik t 
wereldomvattend geboar van haals-oet-
snieden. Zeuntje Teupkootje, t noako-
mertje, dij bie moe Dientje om nek 
hong, was wereldburger genog om t 
ook te begriepen. „ Hoantje nait keuk.. 
keuk.../' protesteerde hai schel, „ 
hoantje kukeku! " 
t Snee Dientje dwaars deur t haart. Zo 
dag en deur ,as Doantje maank fietsen 
in waarkploats was, brochten zai mit 

heur baaident t overbleven poteten in t 
hounderhok. t Was n oardeghaid om te 
zain, hou ol hoon zien drij zeuns op 
ofstand huil, zodat zien wiefkes de 
beste brokken deroet hooien konden. 
Blouderge kammen logen dernait om. 
Teupkootje klapde van plezaoier in han
den os der weer n gevecht losborst. En 
nou zol door n end aan komen,want 
Doantje wol n kerstmoaltied. 
t Was de schuld van Ko Joager, dat 
Doantje mit dit moordlusteg plan komen 
was. Dat zat zo... Ko Joager struunde n 
week of wat leden deur zien jachtveld 
om fezontehoanen om te leggen. Ain 
van dij hoanen was aanschoten bie 
Doantje en Dientje op t hoim vlucht. Ko 
was der achteraan goan om t baist oet 
zien lieden te verlözzen. Gain man 
over-boord, as Teupkootje nait op t 
aigenste mement deur t venster keken 
haar en het haile droamoa op t netvlies 
kreeg.... 
Dat vol verkeerd bie zien moe ... t 
kereltje zog deurgoans al geweld 
genog op teevee, door huf Ko Joager 
gain biedroage aan te levern.... 
Mysteries runde ze noor waarkploats 
,woar Doantje in aal zien onschulc 
spalken verwizzelde. ,,n Moordenoor 
op t haim Doantje, joag hom vot eer ik 
Ko Joager mit zien aigen jachtgeweer 
hazzens intimmer" 
t Fietsmoakertje zot gain koor aan hak
ken bonden.. Dientje mos der nait opof, 
aans kon e wel weer n goie klant vers
peulen, n Tel loater ston e veur t houn
derhok tegenover Ko om op n bescho-
afde menaaier verhoal te hooien. „ Hou 
komen ie joagers der toch bie om aal-
vot mor weer fezontehoanen of te knal
len? Ie roeien dij vogelsoort binnenkort 
nog oet." 
De deurgewinterde joager schudkopde 



en zee: , ,Wie joagers worden deur Jon 
Onbenul oetmookt veur nnoordenoar, 
mor oignlieks binnen wie wild-beheer-
der. Fietsmoaker, ik zei pebooiern die t 
aan t verstaand te peutern. Fezanten 
heuren in toomkes te leven, net as 
hounder zeg mor... ain hoon op zeuven 
hennen.... Binnen der teveul hoanen -en 
dat is de leste jooren het geval- den 
komen hennen deur ooi dat gerepel en 
getree nait meer aan aaier leggen 
tou... En dat waistoe net zo goud as 
ik...gain aaier betoikent gain nooge-
slocht Zodounde.... Joagers mouten 
netuur n beetje helpen, aans is der over 
n joor of wat gain fezont meer te vin
den in t Heubultjebuursterveld." 
„ Joagersletien... mooie proatjes... der 
is mie oltied leerd, n staorke hoon holt 
zien konkerrenten wel bie wiefkes vot," 
sputterde Doantje tegen, omreden hai 
zag Dientje mit Teupkootje op aarm 
veur t venster stoan. Ko koekeloerde 
intied in t hounderhok en vruig zo tus
sen neus en lippen deur: „Houveul 
aaier krigst doe doaglieks nog van dij 
krikhennen Doantje?" Dij mos tougeven 
,dat produksie suns juni veureg joor stil-
volen was... en dou ging bie Doantje n 
loampke branden: „NetuuHek...Ko hest 
mie overtuugd, voor hoanen gunnen 
twij wiefkes gain mement rust. Ze doun 
aans niks as aaier weerom steuten. Mit 
dien permizzie, ik word kollegoa-wild-
beheerder !" 
Even loater zogen Teupkootje en Dientje 
Ko Joager brooid logend, mit n dode 
fezont van t hoim oflopen. Dou zai mit 
opstoken zailen verhoal hooien wollen 
bie Doantje, zee dij vostberoaden, dat 
de hoanen keuk..keuk gin
gen 

Zotterdagsmörns reerde Teupkootje of e 
zulf keuk..keuk mos. Dot trok Dientje tot 
tonen oet....t hoelen ston heur noader 
as t logen. Dou Jon Nuver mit zien 
ventwoogen aan deur kwam, kochde ze 
stiekom n stieg aaier.... 
Noo de middag brochde ze soamen 
mit Teupkootje de hoontjes heur gaol-
genmoal en dou.. . t was wonderboor-
lek... door zag t jong zomor twij aaier 
in t nust liggen. 
Blied luip e dermit noor 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 van t haart, dot e de stempels op 
aaier mor veur loif nam... „ Goud 
den...Kukeleku, messchoin is t wel beter 
zo, " loogde hoi, „want wel woit mien-
jong hebben dij verrekte hoanen wel n 
gemoine zoikte onder leden en was dot 
kerstmenu ons nait goud bekomen..." 
„ Hoela ,"kraaide t kind , „ vellekte 
hoanen kukeku... " 

Luuk Houwing 



Kerknieuws 
Feestelijke Kerkdiensten Woltersum 

24 december, 's avonds om 9 uur: 
Kerstnachtdienst, met zangkoor 
Excelsior. 
25 december, 1 ste Kerstdag, 's middags 
om 3 uur: Dorps Kerkfeest voor oud en 
jong. 
31 december, 's avonds om 7 uur: 
oudejoarsdienst en herdenking van de 
overledenen in 2003. 

Pacht en beklemming 
O p zaterdag 3 januari 2004, van 2 tot 
3 uur, kunt U okkerhuur en voste huur 
(beklemming) op huizen betalen in het 
gebouw Voorhof bij de kerk. 

Hologig staat het Kerkje in de straat 
En mensen lopen er voorbij 
Het licht is er al long gedoofd 
Men heeft het niet geloofd. 

J.E.F 

De kerkgemeente Woltersum heeft het 
de laatste tijd moeilijk. Door een 
gestaag afnemend aantal kerkgangers 
is het moeilijk de gemeente in stond te 
houden. Het gevolg daarvan kon zijn, 
dot het voortbestaan in de toekomst niet 
mogelijk is. Wat betekent, dot er een 
voorziening in het dorp wegvalt, door 
gebrek aan actieve mensen. Het 'kleine
dorpen-probleem' speelt ook ons par
ten. Wi j hopen dot het getij nog zal 
keren, moor dot moet don wel binnen 
niet al te lange tijd plaatsvinden. 

De Nederlands Hervormde Gemeente 
van Woltersum wenst U allen prettige 
feestdagen en een gezond en gelukkig 
2004 toe. 

Steunpunt voor ouderen 

De gemeente Ten Boer wil onderzoeken 
of er in Woltersum (en in Ten Post) 
behoefte is oon een steunpunt voor 
ouderen. 
Dinsdagavond 30 September zijn een 
aantal bekende en oudere dorpsbewo
ners (van dorpsbelangen en van het 
gemeentebestuur) bijeen geweest om te 
praten over de nu bestaande voorzie
ningen voor ouderen. Het ging daarbi j 
over de vragen als: Is er voldoende 
geschikte huisvesting voor ouderen? 
Hoe gaat het nu met ouderen als ze 
minder mobiel worden? Is er sprake 
van nooberhulp? Hoe is het gesteld met 
het openbaar vervoer? 
De ouderenhuisvesting werd onvoldoen
de bevonden, in kwaliteit en kwantiteit, 
over het openbaar vervoer was men in 
het algemeen wel tevreden. Ouderen 
nemen meestal actief deel oon het 
Woltersumse verenigingsleven, speciaal 
voor ouderen is er echter niets 
De bedoeling van een steunpunt is, dot 
ouderen zolang mogelijk zelfstandig 
kunnen blijven wonen en functioneren 
in het dorp. Doorvoor kon er een kof
fieochtend georganiseerd worden, moor 
het steunpunt kan ook service bieden 



als: uitgiftepunt voor medicijnen, aan
vragen van vrijwill ige hulp bij het bood
schappen doen, de hond uitlaten, ver
voer naar de huisarts of bij eenvoudige 
klussen thuis. 
Geopperd werd, dot er wel behoefte 
zou kunnen zijn oon informatie over: 
thuiszorg en gemeentelijke regelingen, 
en dot er ondersteuning gegeven zou 
kunnen worden bij het invullen van 
ingewikkelde formulieren (bv. belasting). 
Om te peilen of er onder de doelgroep 
(alle 55-plussersl) voldoende animo 
bestaat voor een dergelijk steunpunt, 
wil de gemeente graag met U in 
gesprek. Binnenkort zal er daarom een 
avond in het Dorpshuis georganiseerd 
worden, leder krijgt doorvoor persoon
lijk een uitnodiging. We hopen dot U 
daar gehoor oon zult geven! U bent 
degene die het best kan bepalen wat er 
in zo'n steunpunt aanwezig moet zijn. 

De IJsbaanvereniging vroeger 

Onderstaand weer enige jaren uit de 
"soap" Ijsboon Woltersum. Ook 100 
jaar geleden was het moeilijk om 
bestuursleden te vinden en ook toen al 
waren er mensen die het lukte om een 
vergadering in rep en roer te brengen. 
De Ijsboon was echter zeer inventief als 
het op wijzigen van genomen besluiten 
aankwam. Gewoon een nieuwe verga
dering beleggen en alle besluiten van 
de vorige te niet doen. Lees en huiver:. 

Notulen der Vergadering van het 
Bestuur der "IJsboon Woltersum" op 
Zaterdag, den 13 Februari 1886 ten 
huize van T. Graotsemo. 
1. De vergadering wordt door den 
voorzitter geopenc. 

2. De voorzitter stelt voor de hardri jde
rij onder de leden de volgende week te 
doen plaats hebben. Weliswaar kon het 
Eemskanaal thans niet daartoe worden 
gebezigd, maar toch meent de voorzit
ter het houden dier hardrijderij te moe
ten aanraden, zij het don ook op eene 
andere plaats in de nabijheid van het 
dorp. De secretaris ondersteunt dit 
voorstel; terwijl de heer E. Broekema 
het bestrijdt. Weer andere bestuursle
den wenschen het voorstel niet te onder
steunen, doch bestrijden het evenmin, 
zoodat het door den voorzitter in stem
ming wordt gebracht. De uitslag dier 
stemming is dot met 4 tegen 3 stemmen 
besloten wordt eene hardrijderij van 
leden te houden op Dinsdag 16 
Februari. De prijzen doorvoor zijn 
reeds 't vorig joor aangekocht en 
bestaan uit a. sigarenstonderm, b. een 
inktstel, c. een rookstelletje d. een inkt-
stel. 
Den secretaris wordt opgedragen, de 
buiten de gemeente wonende leden per 
briefkaart van het genomen besluit 
omtrent de hardrijderij kennis te geven. 
3. Niets meer aan de orde zijnde wordt 
de vergadering door den voorzitter 
gesloten. 

De President 
H. Wolthuis 

De secretaris 
H. Winterwerp 

Notulen der Vergadering van leden der 
"IJsboon Woltersum" op zaterdag 6. 
November 1886 ten huize van T. 
Grootsma te Woltersum. 

1. De president opent de vergadering. 
2. De notulen van de vorige vergade
ring worden gelezen en na een kleine 
wijz iging goedgekeurd. 
3. De penningmeester doet rekening en 



verantwoording. De voorzitter wijst de 
heren Pool en Dertien oon om de reke
ning na te zien, die zich daarmede 
belasten en na inzage de rekening in 
orde bevinden. De rekening en verant
woording wordt daarop goedgekeurd. 
4. Aan de orde komt thans de verkie
zing van bestuursleden in de plaats van 
J. Wolthuis, J.T. Klootsemo en H. 
Broekema, die successievelijk moeten 
aftreden, als voorzitter, vice-voorzitter 
en bestuurslid en die volgens het voor
stel in 1884 door H. Koopman gedaan 
en door de vergadering aangenomen, 
niet terstond herkiesbaar zijn. 
Verscheidene stemmingen hebben 
plaats, die echter tot geen resultaat lei
den. De heer Koopman schijnt thans 
berouw te gevoelen over zijn in 1 884 
aangenomen voorstel; ook de vergade
ring vindt het beter, de aftredende leden 
terstond herkiesbaar te stellen. Een 
daartoe strekkend voorstel wordt aan
genomen zoodot in 't vervolg de aftre
denden volgens art. 3 van 't reglement 
terstond herkiesbaar zullen zijn. Allen 
worden bij acclamatie herbenoemd, tot 
president de heer J. Wolthuis, en tot 
vice-voorzitter de heer J.F. Klootsemo; 
terwijl tot bestuurslid wordt benoemd de 
heer O. Broekema. De benoemden 
loten zich allen de benoeming welge
vallen. 
5. De aftredende commandeurs van 
orde A. Klootsemo en J. Graatsmo wor
den herbenoemd, terwijl als zoodanig 
in de plaats van K. Nop, wordt 
benoemd D.K. Kwant. Allen nemen de 
benoeming oon. 
6. Aon de ordt komt thans een voorste 
van het lid H. Koopman, om voor het 
volgend jaar geene contributie te innen. 
Als beweegreden tot het doen van dit 
voorstel wordt door den voorsteller 

opgegeven de buitengewone rijkdom 
den Kas. Vele leden geven blijk van 
instemming met dit voorstel. Even wel 
wordt het door het bestuur, bij monde 
van der President en den secretaris hef
tig bestreden. Door evenwel het lid 
Koopman bij herhaling persoonlijk 
wordt en door zijne heftigheid eene 
geregelde discussie onmogelijk is, 
besluit de voorzitter het voorstel van 
Koopman in stemming te brengen. 
Bij meerderheid van stemmen wordt het 
voorstel aangenomen. Intuschen hebben 
verscheidene leden de vergadering ver
laten; bli jkbaar daartoe aangespoord 
door de wanorde. De secretaris die aan 
toekenning in de notulen verzoekt, dat 
hij tegen het in stemming brengen is 
(als zijnde dit volgens zijne meening 
onwettig), verloot, no zijnen post te 
hebben neergelegd de vergadering 
7. O p verzoek van den president en de 
nog aanwezige leden komt de afgetre
den secretaris nogmaals ter vergade
ring. Als nu wordt het bestuur verzocht, 
eene nieuwe vergadering bijeen te roe
pen, ingevolge Art. 5 van het 
Reglement. Daartoe wordt besloten. 
8. De vergadering wordt door den 
Voorzitter gesloten. 

Notulen der Vergadering van Leden der 
"IJsboon Woltersum" op Zaterdag, 13. 
November 1886, ten huize van D. 
Dertien. 

1. De vergadering, op verzoek van 10 
leden bijengeroepen, wordt door den 
voorzitter geopend. r ^ " 
2. Wordt besloten, alles wat op de vori
ge vergadering is besloten, als niet 
geschied te verklaren. 
3. De in de vorige vergadering 
benoemden nemen vooraf als zoodanig 



hun ontslag. 
4. Aon de orde komt thans de regle
mentswijziging. Besloten wordt thans 
om Art. 3 (van 't oude regelement) 
weer in werking te stellen; zoodat thans 
de aftredende bestuursleden en com
mandeurs van orde terstond weer her
kiesbaar zijn. 
5. De secretaris neemt op verzoek der 
vergadering zijne betrekking weer oon. 
Verkozen worden bij acclamatie tot pre
sident, de heer J. Wolthuis; tot vice-pre-
sident de heer J.T. Klootsemo en tot 
bestuursled de heer O. Broekema. De 
gekozenen verklaren hunne betrekkin
gen aan te nemen. 
6. Thans wordt verder het Reglement 
lerzien, en daarin verschillende wijz i
gingen gebracht. Den secretaris wordt 
opgedragen 100 exemplaren van het 
gewijzigde reglement te loten drukken. 
7. Tot commondeuren van orde worden 
benoemd J. Grootsma, A. Klootsemo en 
H. van Dijken, die zich allen hunne 
benoeming loten welgevallen. 
8. Er wordt besloten, dit jaar, zoo 
mogelijk eene hardrijderij te houden 
van mannen en eene hardrijderij van 
mannen en vrouwen. 
9. Niets meer aan de orde zijnde, 
wordt de vergadering door den voorzit
ter gesloten. 

De President 
H. Wolthuis 

De secretaris 
H. Winterwerp 

Open brief aan december 

December, maand van duizend lichtjes 
maand van Kerst en Sinterklaas... 
Maand van liederen en gedichtjes, ' 
kinderen met feestgezichtjes 
bij een pasgebraden hoos. 
December, maand van 't eerste uur: 
wat ben je ollejezus duur! 

December, maand van oude banden, 
verre vrienden komen weer... 
Maand van welgevulde manden, 
kerstpakketten, watertanden, 
fonkelwijn en gulle sfeer. 
Binnen warm en buiten guur: 
je stookt je gek, dus peperduur. 

Decembermaand, mooi van versiering, 
den en spar in avondkleed. 
Blinkend kleingoed van de vliering, 
samenzijn, familieviering, 
terugblik op het lief en leed. 
Oergevoel van feestcultuur: 
en intussen reteduur. 

December, maand van lange brieven, 
kaarten vol van sneeuw en hulst. 
Maand van bijgelegde grieven, 
van heroverde gelieven, 
O, december, steeds het gulst... 
Deel maar uit en doe moor duur 
en stuur mij moor de factuur. 

Erik van Muiswinkel 



Het zomerkampje 

In het laatste weekend van de zomervakantie zijn wij op zomerkampje. 
In de ociitend hebben we de Hans & Grietje huisje opgebouwd. 
Later in de middag hebben we een puzzeltocht gehad. 
We moesten over de dijk en daarna gingen we het dorp in. 
Het ging over sprookjes,het was erg warm. 
Daarom ging verstoppertje niet door. 
Het leukste was dat we en ijsje kregen. 
Daarna gingen we een watergevecht houden voor afkoeling. 
Het springkussen en de kabelbaan gingen ook nog open. 
Om 8.00 ging het kampvuur aan. 
Daarna gingen we een fakkeltocht houden. 
Toen we kwamen moesten we op bed. 
De 2"̂  dag hebben we zeskamp gedaan. 

Dat was erg leuk.Daarna gingen we barbecueen.Het was erg lekker. 
Daarna was de prijsuitreiking en de prijzen. 

Dit was het zomerkampje 2003. 

Denise,Miquel & Dennis. 
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Vanuit de school. 

Het is de afgelopen periode erg hectisch geweest. 
Zoals u waarschijnlijk wel weet, is de school verbouwd. We hebben er een lokaal, een kantoor 
en een berging bij gekregen. 
Het is nu bijna allemaal klaar. Er moet nog het een en ander weer op zijn plek gezet worden, 
maar de werklui zijn weg. 
Het was even afzien, maar het resultaat is verbluffend. 
U krijgt in het nieuwe jaar allemaal de gelegenheid om de boel te komen bekijken. 
Op dit moment hebben we net Sinterklaas uitgezwaaid. Hij was vanmorgen bij ons op bezoek. 
Dat was weer erg gezellig. 
Nog twee weken te gaan en dan is het kerstvakantie. Maar voordat het zover is gaan we nog 
kerststukjes maken en met z'n allen genieten van het kerstdiner. 
Het volgend jaar beginnen we met 55 kinderen. Na de vakantie komen Anouk Dijkstra, 
Bouwe Kroon en Remco Pot erbij. 
We wensen ze allemaal een gezellige en leerzame periode toe op onze school. 
Voor als jullie/u vuurwerk heeft, wees voorzichtig. 

We wensen u vanuit de Huifkar Woltersum Prettige Kerstdagen en een heel Gelukkig en 
Gezond 2004 toe. 



RIJLES? ALLEEN BIJ DE VAKMAN 

DINSDAGAVOND - TEN BOER - THEORIEAVOND 

THEORIE EN EXAMENTRAINING PER KOMPUTER 

COJ>fTACTMIDDAG 
SV Woltersum 

llfuverjassen^ 
Sjoelen en Bin^o 

Zondas^ 2S December 
in Dorpshuis 
''De Bon^erV* 

Aanvang 13.00 uur 



3 e n 

a n q r o e p 3 , 5 " -cm. 



Voor 
Verf 

Vink 
V o o r a l u w 

# Verf 
# Behang 

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

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

B l o e m e n h u i s 

Ook uerzorgen ivij uw 
Graf, Bruids en andere 

Gelegenheidswerken 

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

UTOPIA 

VERKOOP VAN 
iVIEUBELS - KLEDING - BOEKEN 

H.H. ARTIKELEN - etc. 

Burg Triezenbergstraat 31 
Tel.050 - 3023489 

'Sei: 050-3023234 





IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 

( W I M R I l T K E N S j 
( B m O O B * K O E ] K « B A N ] K E i r ) 

Alle soorten brood van de 
WARME BAKKER 

WARM KRENTEBROOD 
SUIKERBROOD en GRONINGER KOEK 

zo van de bakplaat ! 

Tevens groot asort iment voor 
DIABETICI ! 

T O N E N J A N N A 

L I E T M E I J E R 

voor al uw 

Jongens- en meisjes
ondergoed 

Heren- en dames
ondergoed 

( ook halfwol en thermo ondergoed ) 

Sokken 
Kniekousen 

Panty ' s in diverse soorten 

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

Markthandel Andre Westerbeek 

Reparatie van sieraden 
klokken en horloges. 

Prijsopgave vooraf 

Wij plaatsen ook 
horloge banden 

en batterijen. 

Gratis montage^ 
klaar terv/ijl u ^/vacht 

A R D B A R K H O F 

uw HUISHOUDZAAK o p d e MARKT 

VOOR AL UW 
STOFZUIGERZAKKEN 

EN 
A L L E R L E I 

HUISHUIDELIJKE 
A R T I K E L E N 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 





bouwbedrijf 
NVOB 

- onderhoud -
- verbouw -

- renovatie -
- nieuwbouw-

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555 

Ook uw bedrijf voor: * Het uitvoeren van vakkundig ondertioud. 

Bovag Autobedri/f 

* Een vertrouwd APK-keurIngsstatlon. 
* Levering van kwallteits onderdelen 
* BM tankstation * 24 uur service 

* Met bankten giropas 

* Kwaiitelts occasions met Bovag-garantle 
* zie ook 

¥ifww.bijmaii.nl 
Damsterweg 2 
9628 BT Siddeburen 
Tel. 0598-432134 

Groene Zoom 1 
tender 9791 BA Ten Boer 

Tel. 050-3021494 



VERENIGINGEN 
In iedere dorpskrant plaatsen we een 
lijst met de nomen en telefoonnummers 
van alle verenigingen die in ons dorp 
actief zijn. Veranderingen en nieuwe 
bestuursiijsten ontvangen we graag. Je 
kunt lijsten opsturen noor de redactie, 
p/o 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 

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

Sportvereniging Woltersum : 
Voorzitter: Jos Vermeulen 
Secretaris: 
Penninmeester: 
Wedstrijdsecr.: 
Jeugdzaken: 
Secretaris gym: 
Lid gym: 
Lid gym: 
RR.: 

Hennie Nieborg 

Rieks Laning 

Tiny Heersema 
Jan Dijkema 
Jack Huizinga 

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

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

050 - 3023500 
050 - 3010686 

050 - 3023277 

050 - 3022823 

050 - 3022665 

050 - 3022895 
0 5 0 - 3 0 2 3 2 1 4 
050 - 3023619 

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

050 - 3022892 
0 5 0 - 3 0 2 1 3 5 0 

050 - 3021491 

050 - 3023328 

050 - 3010686 

050 - 3024082 
050 - 3023558 

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post / Woltersum 
(VTPTW), 't Kwetternest: 
Voorzitter: Monique Protzman 050 - 3021117 
Secretaris: DaniëlaVos 0 5 0 -
Penningmeester: Jeanet Roorda 050 - 3024362 
Bestuurslid: Annet Merema 050 - 3023154 
Bestuurslid: Maaike v.d. Werf 050 - 3024665 

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

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

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

0 5 0 - 3021491 
050 - 3022044 
050 - 3021479 

050 - 3021418 
0 5 0 - 3021913 
050 - 3021585 

050 - 3021416 
050 - 3021418 
050 - 3024677 

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

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

050 - 3022266 
050 - 3024021 

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

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

Buurtvereniging Bijbelgang : 
Voorzitter: Hetty Homan 
Secretaris: Eric Kiewiet 
Penningmeester: Robert Smit 

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

050 - 3021919 

050 - 3021581 

050 - 3024794 
050 - 3024253 
050 - 3022452 

Buurtvereniging Kollerijv/eg " op 't end " 
Voorzitter: Petra Schenkel 050 - 3023393 
Secretaris: Tjakelien van Dijk 

-Rillema 
Penningmeester: Hemma Ruben 

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

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

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

050 - 3023021 
050 - 3022892 

050 - 3024082 

0 5 0 - 3 0 2 1 5 4 3 

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

050-3021895 
06-44756559 
06-29381310 



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

Isolatieglas € 32,- pm2 excl b.t.w. 
H.R. Glas € 43,- pm2 excl b.t.w. 
H.R.++Glas € 59,- pm2 excl b.t.w. 

Vraag vrijblijvend offerte. 
Hoofdweg 12 979S PB Woltersum tel: OSO 3024082 fax: 050 3021181 mobiel: 06 54962470 

uonbedrijfVan clcr Laan 
I Cultuurtechnische werken 
» Verhuur grondverzetmachines 
> Agrarisch loonwerk 

Eemskanaal z.z. 8, 9625 TK Overschild 

©(050) 3 02 12 15 of 06-51 122231 



Dimlopillfj 
MATRASS&V - lATIENBODEiSS • WSSEHS 

éirise^^ 

^ j j de Ploe 

I Téxeler 
VELUX* 
QUICKSTEP 

FLOOR 

SIAAPKOMPAS 

Voor de 
complete 

inrichting 
zit u bij ons 
op de 
eerste rang 

ICHTING - MEUBELMAKERIJ 
ïr Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435 


