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Woltersummers hebben hierbij voorrang. Het

maart 2004

dorpshuis is prachtig opgeknapt en in de krant
heb ik gelezen, dat de kerk en de molen zullen
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De ledenvergadering is inmiddels geweest,
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Kopy volgende krant inleveren voor
vrijdag 28 mei 2004

worden gerestaureerd. Goed voor ons dorp
dus!
Groetjes van Hetty Homan v.d Molen
Van de bestuurstafel

ook de eerste vergadering van 2004 zit erop.
De anderen zullen volgen op:
vrijdag 2 april, maandag 10 mei, maandag 7
juni, maandag 5 juli, maandag 30 augustus,
vrijdag 1 oktober, dinsdag 1 2 oktober (overleg met B&W), maandag 8 november, vrijdag
10 december, maandag 10 januari 2005 en
op 11 februari 2005 de jaarvergadering.
Er wordt zo nu en dan ook vergaderd op vrijdag om tegemoet te komen aan onze zingen-

Voorwoord

de bestuursleden.

Beste dorpsgenoten

de vergadering van harte welkom. Wel graag

U weet het, hebt u iets op uw lever, u bent op
van te voren even melden bij ondergetekende.

Na een winter, die je eigenlijks geen winter

Louwrens Dreise is afgetreden en zijn plek

kan noemen, en een zeer rustige jaarwisse-

wordt ingenomen door Robert Pepping. Renè

ling, zijn we weer in de lente beland. Alles

Stayen is bestuurslid gebleven.

groeit en bloeit alweer en het weer is zeer

Dorpsbelangen zal een brief schrijven naar de

zacht. Het is een prachtige tijd van het jaar. In

gemeente en het waterschap over het onder-

de straten is men alweer bezig met plannen

houd van de bomen langs het Eemskanaal

maken en het uitwerken van de versiering voor

N.Z., het doorsijpelen van de dijk, én de hoge

de straat tijdens het schoolfeest of dorpsfeest.

waterstand bij het dorshuis.

Grote geheimen zijn er momenteel in het dorp,

Verder is iedereen druk met het aankomende

niemand mag het weten, wat de ander doet.

schoolfeest. Denkt eenieder er aan, dat het

Alle verenigingen zijn weer actief bezig, hier-

onderwerp van de wagen gemeld wordt bij

over leest u nog wel elders in dit blad. Zelf

Henk van Dijk? Bij hem ook z.s.m. melden,

heb ik het idee, dat er steeds meer activiteiten

indien er dennengroen nodig is voor de ver-

in het dorp plaatsvinden. In de Dobbestraat

siering. Het is de bedoeling het groen op

zullen de huizen 9 t/m 15 worden afgebroken

zaterdag 12 juni te halen. Wil je helpen?

en 4 nieuwe huurwoningen worden gebouwd.

Graag melden bij Henk van Dijk.
Landschapsbeheer heeft inmiddels bomen

Schilders-

&

Onderhoudsbedrijf

Roelvink
U kunt bij mij terecht voor:
Schilderwerk. Beglazingswerk.
Wandafwerking.
Verf en Behang.
Renovatiewerl<zaamheden.
Kozijnen. Deuren. Dakramen. Enz, enz.
Badkamers. Keukens. Sauna's.
Isolatieglas
H.R. Glas
H.R.++Glas

€ 32,-pm2 excl b.t.w.
€ 43,- pm2 excl b.t.w.
€ 59,-pm2 excl b.t.w.

Vraag vrijblijvend offerte.
Hoofdweg

12 9795 PB Woltersum

tel: 050 3024082

fax: 050 3021181

DonbedrijfVan d C K

mobiel: 06 54962470

1^311

Cultuurtechnische werken
Verhuur grondverzetmachines
> Agrarisch loonwerk
Eemskanaal z.z. 8, 9625 T K Overschild
®(050) 3 02l2l5of06-5l

12223!

m

gesnoeid, om te voorkomen dot de roeken er
zich weer gaan vestigen. Hopelijk slaat deze
opzet.
Ook dit jaar wordt er weer een zomerkampje
georganiseerd. Noteer alvast in de agenda:
vrijdag 20 augustus en zaterdag 21 augustus.
De roefeldag wordt op zaterdag 26 juni
gehouden. Dit jaar zullen Ten Post en
Wittewierum als buitendorp hun medewerking
verlenen.
Op 30 maart a.s. hebben we ons overleg met
B&W en in de volgende Tilproat zal te lezen
zijn, waar we het over hebben gehad.
Tot zover de stand van zaken op dit moment.
H. Wassing, secretaris
Vereniging voor Dorpsbelangen Woltersum
e.o.

Koninginnedag 2004
Kom 30 april 2004 allemaal naar het kerkplein voor een gezellige KONINGINNEDAG.
Het programma ziet er als volgt uit:
Voor de floralia heeft u een vlijtige lies ontvangen. Deze kunt u inleveren tussen 10.30 uur
en 11.30 uur en om 1 5.00 uur wordt de winnaar bekend gemaakt. ^ ,
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Vanaf 1 3.00 uur is er een vrijmarkt; tussen
12.00 uur en 1 3.00 uur is het een plekje uitzoeken en uitstallen maar. Tussendoor worden
er voor de kinderen en volwassenen spelletjes
georganiseerd.
Voor de catering wordt gezorgd en natuurlijk
draait het rad van avontuur ook volop.
Als straatmuzikant, artiest, standbeeld of koor
kunt u ook wat verdienen! !!!
Wij hopen op mooi weer, veel gezelligheid en
veel vlaggen. De Oranje's zijn in Groningen,

Kraaien

dus wie weet komen ze nog langs!!!!!! ! I
Voor informatie:

Op het oude kerkhof is men reeds bezig

Jenny Pot

3021555

geweest met het snoeien en kappen van de

Petra Schenkel

3023393

bomen. De kraaien en roeien zijn ondertussen

Janny Hulshoff

3022256

verhuisd naar het sportveld.

Tjakelien van Dijk- Rillema

3023021

=H.Pot

bouwbedrijf

- onderhoud - verbouw - renovatie - nieuwbouw Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555
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/ Bijman
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Ook uw bedrijf voor:

* Het uitvoeren van vakkundig onderhoud.
* £en vertrouwd APK-keurIngsstatlon.
* Levering van kwalitelts onderdelen
* BIM tankstation
* 24 uur service
* Met bank-en giropas
* Kwalitelts occasions met Bovag-garantie
* zie ook

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

nÊmMtender
^ ^ ^ ^

Groene Zoom 1
9791 BA Ten Boer
Tel. 050-3021494

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
T O N EN J A N N A
LIETMEIJER
voor al uw
Jongens- en meisjesondergoed
Heren- en damesondergoed

( W I M RIIHKENS)
(BIROOB«KOEK»MAN]KET )
Alle soorten brood van de
W A R M E BAKKER

( ook holfv/ol en thermo ondergoed )

WARM KRENTEBROOD
SUIKERBROOD en GRONINGER KOEK
zo van de bakplaat !

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
uw

B A R K H O F

HUISHOUDZAAK

op

de

MARKT

ANDRE
WESTERBEEK
Bijouterie-Lederwaren
Reparatie van sieraden
klokken en horloges.
Wij vervangen uw
horlogeband en/of
batterij.

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

Klaar terwijl u Wacht
IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER

Nieuwe Bewoners
In deze rubriek willen wij u laten kennismaken
nnet een nieuwe bewoner van Woltersunn.
Deze keer is het Roanka van Wel, wonend
aan de Kollerijweg 32. Onder het genot van
een kopje koffie vertelde zij iets over zichzelf.
Roanka komt uit een groot gezin, ze heeft vijf
zussen en twee broers Oorspronkelijk uit Den
Helder, later woonde ze in Emmeloord. Ze
volgde de opleiding Creatieve Therapie. Op
het ogenblik heeft zij twee banen. Ze begeleidt
open ateliergroepen bij het GGZ, en in Assen
geeft ze schilderles aan verstandelijk gehandicapten.
Hoe komt iemand dan uitgerekend in
Woltersum terecht?
Heel simpel dus, via een makelaar. Huisjes kijken , nog meer huisjes kijken en dan zonder
makelaar dit stulpje bekijken en er ter plekke
verliefd op worden. Ze zocht een huisje buiten, en aangezien haar interesse in de schil-

andschap van Roanka
kwast vastgehad, dat maakt niets uit. Een éénmalige les is ook mogelijk, of een schilderdag
of een cursus. Ze voelt het als een uitdaging
om mensen kennis te laten maken met de schilderkunst.
Roanka heeft het heel erg naar haar zin in
Woltersum en vindt dit een geweldig dorp
(waar wij het natuurlijk mee eens zijn).
I.S.

derkunst vooral uitgaat naar landschappen,
was Groningen niet zo'n vreemde keuze. Uit
het gesprek blijkt duidelijk dat ze haar draai
in ons dorp wel heeft gevonden.
Voor de lezer van alle plaatselijke kranten is

Toneelvereniging
Old Egypte

}

ze beslist geen onbekende meer. Zo exposeert

Ook dit jaar had toneelvereniging 'Old

ze op het ogenblik in het gemeentehuis van

Egypte' weer hun jaarlijkse uitvoering. Die

Ten Boer en heeft ze net een expositie gehad

werd gehouden op zaterdag. 17 januari en

in de Kerk van Opwierde, waar het thema

zaterdag 7 februari jongstleden. Met het blij-

'Overal Engelen' was. Van 28 februari tot eind

spel 'Opa apestaartje .nl' trokken alle twee

maart is er weer en expositie in de Kerk van

avonden volle zalen, wat voor onze spelers

Opwierde, dit keer met het thema 'Katten'.

natuurlijk geweldig was. Er werd door het
publiek goed gereageerd en flink veel gela-

Roanka heeft veel gereisd en dat is terug te

chen. Nadat het toneelspel afgelopen was en

vinden in sommige schilderijen die ik mocht

iedere speler met een bloemetje het toneel ver-

bewonderen. Ze werkt meestal met acrylverf

laten had, werd er nog een tombola gehou-

en soms met olieverf. Haar landschappen zijn

den. Toen het officiële gedeelte voorbij was,

prachtig en spraken mij bijzonder aan.

konden de voetjes nog even van de vloer met
de live-muziek van 'One for you', wat erg

Wil je ook eens schilderen, dan kun je bij

gezellig was. Dus al met al kunnen wij terug

haar terecht. Ook al heb je nog nooit een

kijken op twee geslaagde avonden. En tot

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

UTOPIA

VAN

61een'
, ^ broodenbanket
VERKOOP VAN
MEUBELS - KLEDING - BOEKEN
H.H. ARTIKELEN-etc.

in Ten Boer
H. Westerstraat 18 • 9791 CT Ten Boer
Telefoon 050-302 1227

Burg Triezenbergstraat 31
Tel.050 - 3023489

Voor al uw snijbloemen,
potjilanten, kadoartikelen
Bloemenhuis

ad(A€ntattce
ff

Ook v/erzorgen wij uw
Graf, Bruids en andere
Gelegenheidswerken

Sel:

050-3023234

ziens op de volgend jaarlijkse uitvoering, met
hopelijk weer veel gezellig publiek.
Marjan Roelvink. (secretaris)

Café 'De Witte Brug'
timmert aan de w e |

Steunpunt voor Ouderen
De gemeente Ten Boer is bezig te onderzoeken
of er in Woltersum behoefte is aan een steunpunt voor ouderen. Daartoe zijn al enkele
gesprekken geweest met enkele dorpsbewoners. De bedoeling van zo'n steunpunt is dat
ouderen zo lang mogelijk kunnen blijven

Afgelopen jaar hebben we kunnen zien hoe

wonen in hun eigen dorp. Daarvoor kan bij-

ons kleine d o r p s c a f é werd omgetoverd tot een

voorbeeld een koffieochtend georganiseerd

fantastisch partycentrum. Het begon allemaal

worden. Dit is reeds gebeurd en 17 maart in

met een disco op kerstavond. Menigeen had

het dorpshuis.

niet geloofd, dat de feestzaal dan al gereed

Het steunpunt kan ook service aanbieden,

zou zijn. Maar dat was ie wel, en hoe! Met

zoals het afhalen van medicijnen, aanvragen

open mond werd er naar de schitterende

van vrijwillige hulp, het uitlaten van de hond,

dansvloer gekeken. Wat een ruimte was er

vervoer naar de huisarts of eenvoudige klus-

gecreëerd . En aan de gesprekken om mij

sen thuis. Maar ook ondersteuning bij het

heen hoorde ik eigenlijk hetzelfde wat ik op

invullen van ingewikkelde formulieren. Verder

dat moment voelde: trots! Trots dat we zo'n

kan in het steunpunt informatie worden gege-

mooie locatie in ons dorp hebben!

ven over thuiszorg en gemeentelijke regelin-

Wat hebben Joke, Bart en Bas er hard voor

gen.

gewerkt. Ik weet nog dat velen wat sceptisch
keken toen ze hoorden van de plannen van

Voor inlichtingen kunt u bellen naar:

Bart, maar iedereen was het er nu duidelijk

H.Homan-v.d.Molen

3021919

over eens: hij had een wereldprestatie gele-

H:.Strijk-Ruben. ,

3021776

verd. De disco, die avond met muziek uit de
jaren 70, 80 en 90, werd onder de goede leiding van Fokko dan ook een succes.

Voor U Gelezen

Tweede kerstdag werd er het lopend buffet
gegeven, en ook dit was weer uitermate goed

Voor u gelezen: Neem de tijd voor je familie

verzorgd. Het buffet werd geopend door voor-

en vrienden. Zij houden je gezond, aldus een

zanger Bart, en leden van het shantykoon Het

Amerikaans onderzoeken Bij mensen met ster-

gaf toch een heel speciaal tintje eraan. We

ke sociale bindingen wordt het risico om een

hebben ons tegoed gedaan aan vele warme

hartziekte te krijgen aanzienlijk minden De

en koude gerechten. Het zou te ver voeren om

bloeddruk zakt. De bijnieren scheiden minder

ze hier allemaal op te noemen, maar de

cortisol (stresshormoon) uit. Wij voelen ons

prachtige kalkoen verdient wel een ereplaatsje

minder angstig en opgejaagd. Maar om je

in dit verslag.

contacten te onderhouden moet je je wel

Ik neem aan dat alle aanwezigen net zo geno-

inspannen. Neem zelf initiatieven.

ten hebben als ik. Bart, Joke, Bas, en niet te

Drink op koude dagen gewoon gezellig een

vergeten Stella: jullie hebben het geweldig

kop hete chocolademelk en let niet op de calo-

gedaan!

rieën, die je naar binnenwerkt. Want chocolademelk is super gezond blijkt nu. Van thee

RIJLES?

ALLEEN

DINSDAGAVOND

BIJ DE

VAKMAN

- TEN BOER - THEORIEAVOND

THEORIE EN EXAMENTRAINING

PER KOMPUTER

Rijksweg 185 - Ten Post
C a r l

050-3024305 - C a # f f H m n

Graag tot ziens

050-3024306

en rode wijn was al langer bekend, dat ze

waarschijnlijk. De voorzitter verzocht in zijn

veel anti-oxydanten bevatten. Anti-oxydanten

openingsrede ook een moment van stilte in

bestrijden 'vrije radicalen', stoffen die ernstige

acht te nemen in verband met het overlijden

ziektes kunnen veroorzaken. En nu ontdekken

van Kees Ruben en mevrouw Bouwman, ver-

wetenschappers, dat een kop hete chocolade-

der wenste hij de leden van de vereniging een

melk nog veel meer anti-oxydanten bevat.

sportief en vooral gezond 2004 toe.

Twee keer zoveel als rode wijn en vijf keer
zoveel als een kop zwar\e thee.

Nieuw aarsbijeenkomst
"Euroc ub S.V. Woltersum"
Zondag 4 januari 2004 was de traditionele
bijeenkomst van bovengenoemde club, de
opkomst was weer bijzonder goed. Toch ontbraken enkele markante gezichten, ik bedoel
in dit geval Tinus Hamminga en zijn vrouw,
naar verluid zijn ze verhuisd naar Ten Boer
In zijn welkomstwoord verzocht Rieks een
minuut stilte in acht te nemen in verband met
het overlijden van Kees Ruben en mevrouw
Bouwman, wonende in Den Haag.
Verder deelde Rieks mee, dat hij een verrassing voor ons had, dit was inderdaad zo!!
Voor deze middag hadden zij Jaap Bijmolt,
bekend moppentapper (rond de stamtafel) van
Radio Noord, uitgenodigd om de gangen van
de soep en koud buffet nog meer op te fleuren. Zijn optreden was een doorslaand succes,
het bleek dat hij vroeger veel in Woltersum
was geweest (logeren bij oom en tante
Balkema). Hij was dus niet onbekend met

Op ludieke wijze werden aan hem de aangeschafte ballen overhandigd, terwijl Rieks
tevens aan hem kenbaar maakte dat geld
beschikbaar werd gesteld voor het aanbrengen van een (betere) verlichting op het jeu de
boules-veld, gelegen op mijn geboortegrond.
Ook het resterende bedrag van het totaalbedrag van 1000,- werd aan de voorzitter
overhandigd. Deze bedankte de schenkers
hartelijk.
Tot zover de officiële plichtplegingen, het
geheel was weer een gezellig samenzijn,
waarvoor wij Rieks en zijn kompanen hartelijk
willen bedanken.
Tot slot het volgende: onze moppentapper
woont in Wagenborgen en aangezien Diet en
ik in Stadskanaal wonen, boden wij aan hem
naar zijn woonplaats terug te brengen. Wij
kunnen jullie verzekeren dat het een gezellige
terugreis was, waarbij Jaap (of is het Jacob?)
ons nog op enige moppen trakteerde. U kunt
zich voorstellen dat onze auto zich op die
momenten enigszins "schokkend" voortbewoog.
Wij kunnen ons nu alweer verheugen op de
volgende nieuwjaarsbijeenkomst van onze
club. Tot Ziens!!
Ep en Diet Hoek, Stadskanaal.

Woltersum. Op deze plaats wil ik opmerken
dat de soep en koud buffet en ook de warme
gehaktballen weer voortreffelijk waren ver-

Ingezonden Mededelingen

zorgd door Harmke, waarvoor Rieks haar in
zijn afsluitende woorden dan ook hartelijk

Hebt U nog een oude foto van het lijkenhuisje

bedankte.

op het oude kerkhof. De Stichting Groninger

De officiële nieuwjaarsreceptie van de sport-

kerken heeft hiervoor interesse.Bel hiervoor

vereniging (voetbal etc.) begon om 15.00 uur,

met Jan Dijk, Kerkpad 6, tel.3022452.

de belangstelling hiervoor was niet bijzonder

Ingezonden Mededeling

groot te noemen, een trend van deze tijd

R. T U I T M A N
voor
Aardappelen,
Groenten

P A L S M A

en

WINKEL AAN HUIS

Fruit

De rijdende winkel
van de familie Palsma
brengt de boodsciiappen
In Ten Boer^ Woltersum
en Sint Annen tot aan de deur.
Hendrik Westerstraat 16

Ten Boer (050) 3021459

Autoschade
van Dijken

Reparatie
van
alle
merken

K o l l e r i j w e g

14 W o l t e r s u m

Tel./Fax

050

-

3021796
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KRABBENDAM

TIMMERWERKPLAATS
K o l l e r i j w e g 7A
9795 PL W o l t e r s u m
Telefoon

050 - 3022899

WERKPLAATS v o o r
HOUTBEWERKING
Sc
RESTAURATIES
Zoekt u gezeligheid en de sfeer van een bruin café
dan naar:

CAFE

QUATRE BRAS
Rijksweg 81 Ten Boer
Je\0 - 3021402

* Ruime Bar.
* 2 Dartbanen
* Prima keuken.
* Weekends geopend tot ? uur.

de Hosta
Hallo dorpsgenoten. Nu de voorbodes van de
lente zich hebben laten zien in de tuin, hebben
wij onze deuren ook weer geopend. Vanaf
heden kunt u weer terecht bij onze kar en in
de hobbyschuur aan de Hoofdweg 16, voor
diverse zelfgemaakte cadeau's. Moederdag
valt op 9 nnei en dan zijn we vrijdag 7 mei en
zaterdag 8 mei de gehele dag aanwezig. We
zuilen het leuk vinden als U eens komt kijken
of even komt buurten. Graag tot ziens!!!
Janny Hulshoff & Agnes lammeling.

Nieuwbouw
Op 1 Maart j.l.is er een bijeenkomst geweest
in het Dorpshuis, met de bedoeling de bouwplannen aan de inwoners van Woltersum te
presenteren. Hebt U koop-interesse voor een
van de nieuwe woningen in de Dobbestraat?
U 'kunt dan kontakt opnemen met Andrea Smit
in Bedum, tel.3015152.

en het ander in gang zal worden gezet. Ik wil
u dan ook middels dit schrijven wat meer op
de hoogte brengen van hetgeen er de afgelopen jaren allemaal is gebeurd.
Er is in 2001 een bestek geschreven door de
heer van Reeuwijk van de Rijksdienst voor de
Monumentenzorg. In dit bestek is beschreven,
wat er zoal aan de molen zou moeten gebeuren.
Volgens dit bestek is er door diverse molenbouwers een prijs gemaakt voor het uitvoeren
van de werkzaamheden. De heer van
Reeuwijk heeft uit de diverse aanbieders de
beste uitgekozen. Deze aanbieder zal dan
ook de werkzaamheden moeten uitvoeren. Op
dat moment was er eigenlijk nog maar één
struikelblok, en dit is zoals overal de financie'•'"9-

\^

Omdat de molenstichting niet in staat was
deze financiering in 2002 voor elkaar te krijgen, zou er in 2003 nog niet gerestaureerd
worden. Dit was voor ons als vrijwilliger een
teleurstelling. Wij hoopten dan ook dat de
financiering w è l in 2003 zou rondkomen.
Maar rond molendag 2003 was er nog geen
zicht op dat de financiering wel rond zou
gaan komen.
Dit was voor de familie Evenhuis aanleiding
voor het schenken van een bedrag om de
molenstichting iets meer te prikkelen (een en
ander beschreven in de vorige nummer). Nu
was er dus wel wat geld, maar het bedrag

Nieuws van de FRAM

wat in totaal bij elkaar gesprokkeld was door
de molenstichting was niet toereikend voor de
gehele restauratie. Wij als vrijwilligers hebben

In de laatste Tilproat heb ik geschreven, dat ik

er toch op aangedrongen werkzaamheden te

gematigd positief was, dat er in het jaar 2004

gaan uitvoeren voordat de molen met stilstand

gerestaureerd zou gaan worden. En ik kan u

bedreigd zou gaan worden.

op dit moment vertellen, dat de restauratie dit
jaar een aanvang zal hebben . Weliswaar niet

Het verlossende woord kwam echter van de

alle werkzaamheden zullen gebeuren, maar

heer van Reeuwijk. Hij heeft aangegeven dat

wij, als vrijwilligers, zijn toch blij dat het een

de restauratie ook in 3 fases uitgvoerd zou

SOUTAiHE & GUIKEMA COIFFURES ^ Ten Boer

E l E l l i C A W E l
Vaickestraat l a - Tel. 3021785 - Ten Boer

Tankstation
s t a d s w e g 75

Ten Boer

Kuiper
tel.: 050- 3021000

Tankstation met bediening.

Het voordeligste
tankstation
uit de regio!
AutOVerkOOp.

Geopend van 7.30 tot 20.00 uur.
24 uurs service

Aanhanger VerhuUr

Alle betaalpassen worden geaccepteerd

,1

WIJNENGA'S
ELEKTRO

Voor al uw
* Aanleg en

onderhoud

van electr.

instalaties

Burg. Triezenbergstraat 35
9791 C B T e n B o e r
Tel:

050- 3022906

Fax:
Mobiel:

050 - 3024479
06-21658584

*
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STORTEBOOM
Supermarkt en Drogisterij

Ten Boer
Tel: 0 5 0 - 3 0 2 1 4 9 7

PLUS
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mogen worden. Het stichtingsbestuur hakte

beschikbaar zijn.

vervolgens de knoop door, waardoor wij dit

Fase C word door vrijwel alle partijen gezien

jaar zullen gaan starten met restauratie.

als niet noodzakelijk en zullen dan ook alleen

Om u enige duidelijkheid te verschaffen in het

maar worden uitgevoerd wanner hiervoor de

geen wat er per fase zal gaan gebeuren, zal

financiële middelen beschikbaar zijn.

ik proberen de fases voor u uit te splitsen.
Ik hoop dat ik u middels dit schrijven voldoenFase A

de heb g e ï n f o r m e e r d over hetgeen er gaat

- De gehele bekleding van de kap zal worden

gebeuren met de molen, maar voor vragen

vernieuwd. Dit zal ter plaatse worden uitge-

kunt u ons altijd even vereren met een bezoek

voerd.

op de zaterdagmiddag.

- De staartbalk zal worden vernieuwd, tesamen met de twee langste schoren van de

Sietse Pot

staart.

Namens de gehele groep vrijwilligers.

l

- De oude lier word vervangen voor een nieuwe. Deze zal door de vrijwilligers worden
gemaakt.
- De latten in de wieken zullen voor 75% worden vernieuwd.
Fase B

'

'

• '

Hou n jonge god kou
wer...
Hemelvoart.... Schoulmeester Loeks Koster

- In de molen zal één tandwiel worden vervan-

haar wind in rugge.... Voort zat der goud

gen.

in....

- Voegwerk van de gemetselde stiepen zal

tje

worden vernieuwd.

,,42 Kilometer op de school van Richter...huif

- In de molen zit een steunschoor los; deze

ik mie nait veur schoamen

wordt gerepareerd.

Zesteg joar en nog gain gram sleet

Reesfietske luip as n naaimesien-

schaan-

degenog allain bie t fietsen.."
Fase C

t Lopen ging stram en t wottern was ook nait

- Een sprinkler-installatie zal worden aange-

meer zoas t west haar, wos e suns guster.....

bracht.

Dat zat zo...

- De molen wordt behandeldt tegen houtworm

Geert Goudbloud van De Waaiden haar n

en boktor.

oranje doeltje in pisbakken hongen mit t oog
op het E.K. voetballen en hou Loeks ook sjars

Fase A zal dit jaar worden uitgevoerd en zal

zedde, hai kreeg baal mor nait in t

plaats vinden in de maanden juni tot en met

net...Begrotelek kwam e bie kastelain zien

september. Tijdens deze werkzaamheden zul-

nood kloagen.

len wij naar alle waarschijnlijkheid niet kun-

,,Trek die door toch niks van aan,wat het t nou

nen draaien met de molen. W\\s vrijwilligers

haiindaal om hakken" monterde Geert hom

willen deze periode gebruiken om enige repa-

o p „ , gewoon oranjegekte en beter olderdom

raties uit te voeren aan de zagerij en wat

as gewoon dom

-zek mor zeggen-."

andere dingetjes.
Fase B zal pas kunnen worden uitgevoerd

Gelukkeg mit de fietserij zat Loeks der niks in

wanneer hiervoor ook definanciele middelen

weeg...Onder zien valhelm vuilde hoi zuk n

AL u w
KRUIDENIERSen
VLEESWAREN
BIJ

Bij ons dagelijks te verkrijgen:

MARTHA

en

RINUS

HALEN

VERSE

EIEREN

van Freilandhennen
Dat zijn kippen die ook buiten kunnen sctiairelen

Tevens Postkantoor

Het geeft net iets meer aan tiet ei
Tevens op afspraak ttiuis bezorgd
of op te lialen bij ons stalletje

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

DIJKMAN
IERENSECIAALZAAK

Stadsweg 143 - Winneweer - Tel: 050 3022581

Fam.W.Lalkens

Eemskanaal nz 4 9795 TB Woltersum
tel: 050-3022028

DIAMOND
! D a n s -

TRIO

e n

s t e m m i n a s o r k e s

Wij bezorgen iedere
donderdag gratis bij u thuis
Klelndiervoeders
Veevoeders
Luxe artikelen
Hengelsport
Tuinzaden en pootgoed
Klompen en laarzen

Corr. adres:
I. Winkel
Weth.huismln. 19
9902 LN Appmgedam
Tel: 0596 - 629925

jonge god... Zoas e hier deur

zien ooghouk n vraauwtjes -bromsnor achter t

Heubultjebuursterpolder stampde .. 42 op de

stuur zitten. Frederiks snaauwde nog net op

teller... Laaiwerken twinkelaaierden tegen de

tied:,. Man woark die toch nait wieder in de

zun, koien schrokken van hom, mor Loeks

nusten...rug noar dit zied.... oans krigst der

hoor der gain v/ait van... Mit de kont oet

nog n bekeuren wegens potloodventen over-

zoadel beklom e de diek... 32 kilometer nog

hin. Boute wordt zo al moans genog..."

poe hé... Pantani dat Itoaloanse klimeulifantje

De Heubultjebuurster ordebewoarder stapde

kon dit nait aan zunder doping...

oet, trok boukje veur n dag en flusterde:,, Ie

In de ofdoalen nam e n fikse slok oet de bidon

begriepen, meester, mit dij handenbindster in

en nunerde:,, Mien taande het n

buurt ken ik joe nait deur vingers

eulifant...tè tere terettetè ..en t slurfke hangt

zain...Boetendes hebben wie odders van

hom boetenboord tatera..

hogerhoond, wie mouten Heubultjeburen

teratata

zuvern van amoniokdoompen, want oans kor-

"

Via t slurfke moalden zien gedachten noar de

ten ze ons op t seloares"

heksenjacht op v/ildpizzers..en dou vuilde hoi

Toesterg burg Loeks zien noodruppend instru-

zien aigen onontkoomboare bui aankomen...

ment op en wees verniend mit zien wiesvinger

„Loeks mien jong... dat wordt eerabbels ofgai-

t gruinlaand i n : „ Kiek ais noar dij kou door

ten... helpt die gain laive mouder aan...astoe

Frederiks...zai ie dij strooi door ochteroet

mit n dreug zeemleer in t kruus bie Martje

spaoiten? Door gooit t mit emmers vol toug-

thoeskomen wilst zelst de wet overtreden

lieks noar beneden en ie stoan derbie en kie-

mouten ... Nood b re kt wet of naitden...Wat

ken dernoa. Ik zeg joe.. t liekt noorgens op...

zolt t ook...hier midden in polder.. Al zol der

Wat iebooident mit mie omhans hebben is t

ook n Heubultjebuurster mit verrekieker tot zol-

zulfde as mit n kenon op n vlo schaiten. Vang

derroam oethangen... diek benemt ale oet-

mor boeven!"

zicht...der kraait gain hoon noar en koien zei-

t Schoot de man in t bloouw zichtboor in t ver-

len t nait wieder vertellen... Boksemboar

keerde hoalsgot. Hoi wer rood om kop, draai-

omdeel.. en door gooit t hin zee schiet op

de aan zien snor en zee ofgemeten:,. Aan

ber..."

meesters, dij zuk as n kou gedroagen heb ik
wieder gain verantwoorden of te leggen. Ik

Of t van t kniepse zoadel kwam of toch

mag aannemen, dot ie gain knipke oon boord

gewoon olderdom... strooi wol mor nait recht

hebben? Hier is de bon... vanoomedag staait

op toeren komen

onze plietsiebus veur de Waaiden... Ie kennen

t duurde twij korten ,twij

langen ...

door terecht veur het betoolen van 90 gulden

VRRROEMM ! As n hoavik dook plietsi ewo-

....vast terief veur urineren in de openbare

agen mit gierende remmen op zien prooi.

ruimte. Gegroet en nog n bult fietsplezaoier

Plietsie Frederiks draaide t roamke omdeel: ,,

wieder... Frederiks stapde in, Plietsiemiep

Op haiterdoad betrapt Koster!"

drukde t gas op ploank en door buulde t hin
op zuik noar nog meer zwoore kriminelen...

Loeks kende Frederiks zien kurendrieverij. Hai

Loeks Koster ston verboten in de polder in n

nam aan dot dit n pesterijtje was en haar zien

wolk van stof, mor slof in t kruus. De jonge

weerwoord vot kloar: ,,Haiterdoad, dot zei joe

god haar aal zien oetstroolen verloren, n kou

tegenvalen Frederiks, hol joen haand der mor

was e west...n kou!...

ais onder t is hoogoet pislaauw...."
Bie t omdraaien zog de schoulmeester vanoet

Luuk Houwing

•\ : '

Café

ITTE
V o o r e e n

g e z e l l i g

Hoofdweg 2
Tel.

a v o n d j e

u i t

Woltersum

050-3025190

Ook voor bruiloften en partijen
Tevens verzorgen wij fcoude en warme buffetten
Elke eerste zaterdag van de maand klaverjassen

Graag tot ziens bij!
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Wigboldstraat 6 - Ten Boer Telefoon (050) 302 21 51
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is

In maart begint de
IS lente
• zomer
• herfst
• winter

Bob bouwt een huis.
Hoeveel blokken zie je?

^^n

9

Bij regen hoort:
• badpak en sandaal
M laars en paraplu
• want en das
Wanneer verdwijnt sneeuw?
• ais het vriest
la als de zon schijnt

Wat voor weer is het vandaag?
Vul in. Dan weetje het

Ié:

w a a r is d e f i e t s ?
Sara is haar fiets kwijt.
Zoek de weg.
Welke letters kom je tegen?
Maak daar een zin mee.

d

3

e •
n

17 = geel

20 = roze

TT 7

1 J
Ie

15 = blauw

t

t
n

uu. r

10 = zwart Maakdesom.
13 = grij:, Kleur het vlak.

\

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 ats sponsor van regionale en

lokale projecten, evenementen en festivals.

Maar ook landelijk, denkt u maar aan het
Rabobank wielerteam.

Rabobank

Shantykoor
"De Witte Brug"
Lieten wij vorige keer iets weten over ons
Shantykoor "De Witte Brug", nu kunnen we al
melden, dot zij inmiddels hun eerste optreden

hebben gehad en wel bij Bart en Fokkelien in
de IJzeren Klop. Op bijgaande foto's kun je
zien dat er uit volle borst werd gezongen en
het optreden was don ook een succes. Het vol
gende optreden zal waarschijnlijk dit najaar
zijn. Nu de CD nog!

Düniopillö
,M-.TRASSE3i - V
ji nENBODEK - KUSSENS

Voor de
complete
woning-

5? de Ploeg

QUICKSTEP
FLOOR

zit u bij ons
op de
eerste rang

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer

Tel.: 050 - 3 0 2 1 3 8 3

Schoulproat
We zijn 2004 met volle moed begonnen.
Sinds februari hebben we een nieuwe directeur: Siemon Niehoff. Hij woont in Pieterburen.
Siemon komt, als echte Groninger, terug uit
Friesland, waar hij een aantal jaren directeur
is geweest.
Vanaf de voorjaarsvakantie zijn we bezig met
een project "Somaliland". U heeft vast in de
krant wel gelezen, dot er vanuit de gemeente
Ten Boer contacten zijn met Somaliland.
Er staat een container klaar, waarin allerlei
spullen verzameld zullen worden, en die wordt
opgestuurd naar Somaliland.
Voor school was dat aanleiding om eens een
project over "Somaliland", Afrika, te doen.
We zijn daar nu een week mee bezig en zullen dat vrijdag 19 maart afsluiten met een
"presentatie". Tijdens het project hebben alle
kinderen een etuitje mee naar huis gekregen.
Ze hebben deze gevuld voor een kind in
Afrika. Tijdens de presentatie worden deze
etuitjes overhandigd aan iemand van de organisatie van het Somolilond-project.
Als dot alles voorbij is, zullen we ons gaan
richten op de opening. Medio mei gaan de
deuren open voor iedereen. Over de precieze
datum wordt u nog g e ï n f o r m e e r d . Het was de
bedoeling om dot al in januari te doen, maar
er wordt n ó g weer een schuurtje bijgebouwd
en het leek ons beter om pas te openen, als
echt alles klaar zou zijn.
Het gebouw is nu zo goed als of. We zijn
boven nog bezig met het inrichten en het
opruimen. We vinden het nog alle dagen
heerlijk, dat ons gebouw uitgebreid is en dat
alles er zo knus en gezellig uitziet. Die uitbreiding was echt nodig, want in maart komt het
57-ste kind op school.
De afgelopen periode is Floor Tienkamp erbij
gekomen en in maart komt Sayem Ayet Urolfa
erbij. Zij zijn allebei in Woltersum komen
wonen. We wensen ze een hele fijne tijd toe

op onze school. Helaas moeten we in mei ook
weer afscheid nemen van twee kinderen.
Jasper en Marisko Kersten gaan verhuizen
naar Ten Boer. We wensen hun veel plezier toe
op hun nieuwe school en hopen dat ze het
door naar hun zin zullen hebben.
Net als de dorpsgenoten, zijn wij ook al aan
het denken over het "Schoolfeest". We kunnen
beter zeggen "Dorpsfeest", want uiteindelijk is
het een feest voor het hele dorp. Wij als
school zullen weer proberen, om alle schoolgaande kinderen op een kar te krijgen en het
schoolplein zal weer feestelijk versierd worden.

Verslag verhaal Sundiatta, de zoon van de buffel.

.„^
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T e r u g n a a r de gezonde basis
Ten opzichte van 20 jaar geleden is het aantal kinderen met overgewicht verdubbeld. Maar liefst
één op de acht Nederlandse schoolkinderen is te zwaar. De verwachting is dat de groep te dikke
kinderen de komende jaren nog meer zal toenemen. Overgewicht wordt niet alleen veroorzaakt
doordat kinderen teveel eten, maar vooral door te weinig beweging. In dit artikel krijgt u tips
voor een gezonde voeding en meer beweging.
Een gezonde basis
Als uw kind te dik is of dat dreigt te worden, is advies nummer
één: keer terug naar de basis van drie maaltijden per dag. En wat er
dagelijks op het menu staat? Volkoren brood, melk en
melkprodukten, aardappelen, pasta of rijst, (verse) groente, fruit en
een stukje vlees of vis.

Wist u dat
.. door te ontbijten de
stofwisseling in gang
wordt gezet? Het is voor
het lichaam het signaal dat
de 'waakvlam' moet
aanslaan. En een goede
stofwisseling is uitermate
belangrijk voor kinderen
met overgewicht.

Tussendoortjes
Naast de drie maaltijden kunt u uw kind dagelijks ook twee a drie
tussendoortjes geven. Het is handig om ook hier vaste momenten
voor in te bouwen, bijvoorbeeld rond koffie- en theetijd. En neem
mstig de tijd. Als uw kinderen nog klein zijn, maak het
tussendoortje dan niet te groot. Dat neemt de eetlust weg.
Onderstaande tussendoortjes zijn een goede aanvulling op de hoofdmaaltijden:
Een soepstengel / een beker melk of ongezoete drinkyoghurt / een rijstwafel / een biscuitje / een
stuk ftnit / een kerstomaatje / een plakje komkommer met een blokje kaas / een paar radijsjes of
worteltjes / een bekertje yoghurt met vers fruit / een plak ontbijtkoek
Wist u dat
/ een beker thee met melk / een glas vers sinaasappelsap.
... door een voeding te
kiezen waarin we de
Alternatieve tussendoortjes
hoeveelheid vet beperken,
Minder vet en minder suiker: hoe doe je dat? Geef uw kind liever:
beperken we de hoeveelheid
... een eierkoek of pennywafel in plaats van een gevulde koek of
calorieën. Daarmee
kano.... een waterijsje in plaats van een softijsje. ... een zout koekje
berperken we het risico op
in plaats van een handje nootjes. ... tomatenketchup in plaats van
overgewicht en hart- en
mayonaise.
vaatziekten en andere
chronische ziektes, zoals
Hoeveel beweging heeft uw kind nodig?
diabetes mellitus. Kies
Gezond bewegen betekent dat lichaamsbeweging op een plezierige
daarom zoveel mogelijk
wijze is opgenomen in het dagelijkse patroon. Onder
magere of halfvolle
lichaamsbeweging verstaan wij: rennen, buiten spelen, fietsen of
producten!
wandelen. Om gezond en fit te blijven heeft uw kind ongeveer 1 tot
1,5 uur per dag aan dit soort beweging beweging nodig.
Hoe moedigt u uw kind aan meer te gaan bewegen?
- Laat uw kind veel spelen, sporten, rennen, fietsen ....
- Spreek met uw kind af hoe lang hij of zij op een dag achter de televisie of de computer mag
zitten
- Even televisie kijken is prima, maar wissel het af met beweegactiviteiten
Laat uw kind regelmatig spelen in de speeltuin

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 bestuurslijsten ontvangen we graag. Je kunt lijsten opsturen naar
de redactie, p/o Bijbelgang 10, 9795 PD
Vv'oltersum. Verenigingen
Bij de redactie zijn nog veel meer nuttige
adressen bekend, zoals bijvoorbeeld van het
Rode Kruis, Gezondheidsdiensten, de
Nationale Ombudsman en vele anderen. U
kunt hiervoor bellen met Hetty Homan v.d.Molen, tel. 3021919

Dorpsbelangen
Voorzitter:
Secretaris:
Penningm.:
Leden:

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

Stichting Dorpshuis "De Bongerd"
Voorzitter:
Gerrit Schuurhuis
Secretaris:
Simon Lubberts
Penningm.:
Wigbold Kiel
Sportvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penninm.:
Wedstrijdsecr:
Jeugdzaken:
Secretaris gym:
Lid gym:
Lid gym:
PR.:

Woltersum :
Jos Vermeulen

050-3021491
050 - 3022807
050 - 3023234
050 - 3024794
050 - 3023277
050 - 3022266
050-3021879

0 5 0 - 3023500
0 5 0 - 3010686

0 5 0 - 3023277

Hennie Nieborg

0 5 0 - 3022823

Rieks Laning

0 5 0 - 3022665

Tiny Heersema
Jan Dijkema
Jack Huizingo

0 5 0 - 3022895
0 5 0 - 3023214
0 5 0 - 3023619

IJsvereniging :
Voorzitter:
Penningm.:
Secretaris:
Lid:

H.A. van Dijk
G. van Dijk
S. Lubbers
W. van Dijken

050050 050050-

Biljartclub :
Voorzitter:
Penningm.:

L. Ruben
H. Schoonveld

0 5 0 - 3022892
050 - 3021350

Vogelvereniging
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:

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

Toneelverenigingt "Old Egypte"
Voorzitter:
L. Kiel
Secretaris:
M. Roelvink
Penningm:
S. Steenhuis

3021491
3023021
3023500
3021796

0 5 0 - 3021491
0 5 0 - 3023328

0 5 0 - 302
050 - 3024082
0 5 0 - 3023558

Vereniging van Peuterspeelzalen Ten Post / Woltersum
(VTPTW), 't Kwetternest :
Voorzitter:Monique Protzman
050 - 3021117
Secretaris:
D a n i ë l l a Vos
050 Penningm:
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
Penningm:
J. Dreise

050 - 3021491
050 - 3022044
050-3021479

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

050-3021418
050-3021913
050-3021585

,

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

050-3021416
050-3021418
050 - 3024677

Klaverjasvereniging " Ruiten Troef "
Voorzitter:
P Nieborg
Penningmeester: L.Valk

050 - 302
050 - 3024021

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

050 - 3021419
050-3094547

Buurtverband Bouwerschapv/eg, " Lombok "
Voorzitter:
Gerrie Kersten
050 - 3023648
Secretaris:
Irene Dost
050 - 3023234
Penningmeester:Diane Noordman
050 - 3023875
Buurtvereniging Bijbelgang :
Voorzitter:
Eric Kiewit
'
Secretaris:
Tanja Homan :
Penningmeester: Robert Smit
,

050-3021919
050 - 3023785
050-3021581

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

050 - 3024794
050 - 3024253
050 - 3022452

Buurtvereniging Kollerijweg " op 't end "
Voorzitter:
Petra Schenkel
Secretaris:
Tjakelien van Dijk
-Rillema
Penningmeester: Hemma Ruben

050 - 3023021
050 - 3022892

Ouderraad Huifkar Woltersum
Voorzitter:
Rita v Heuvelen
Secretaris:
Sien Steenhuis
Penningmeester: Gerda Kiel

050 - 3024082
050 - 3023558
050-3021543

Bestuur Dartclub
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Woltersum:
A. Bakker
E.Kiev/iet
W. V Dijken

'

050 - 3023393

'
050-3021895
06-44756559
06-29381310

Buurtvereniging Hoofdv/eg
Voorzitter
M. Schoonveld
Secretaris:
M. Roelvink
Penningmeester: G. Koster

'

050-3021350
050-3024082
050 - 302

