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Voorwoord. 
Hallo Woltersummers, 

Je kunt niet zeggen dat er nooit wat in dit 
dorp gebeurd.Saai is het in ieder geval niet. 
Er was een geweldige reünie van de 
school,wat hebben veel mensen daar van 
genoten. 
Een voorleesuurtje in de molen was ook een 
groot succes. Hier waren, geloof ik, meer kin
deren aanwezig dan in andere dorpen. 
Wanneer je een rondje dorp loopt wat ik 
regelmatig doe), geniet je van de gezell igheid, 
de leuke nieuwe huisjes in de Dobbestraat, 
met de prachtige tuintjes. Kortom het dorp 
leeft. Minder plezierig is de afsluiting van de 
Bouwerschapsweq. ik weet wel dat het moet, 
maar het duurt allemaal wat lang. 
A a n het onderzoek van de smeerpi p wordt 
heel veel aandacht besteed en op dinsdag 12 
juli is er weer een bijeenkomst in het dorpshuis 
over de resultaten van het onderzoek. Dus 
allemaal komen. 

Verder vraag ik g raag wat aandacht voor de 
bibl iobus, want er kan nog door veel meer 
mensen gebruik van worden gemaakt. Je hebt 
anders kans dat zoiets weer wegbezuinigd 
wordt door gebrek aan belangstelling. Het zou 
toch jammer zi n, als dat zou gebeuren. 
De bouw van de koopwoningen in de 
Dobbestraat gaat nu echt snel. Fijn voor de 
mens die daar gaan wonen. 
Ik wens iedereen een prettig zomer toe. 

Ingrid Stayen. 

Van de bestuurstafel 
O p de ledenvergadering van 18 maart jl. 
mochten we 17 leden verwelkomen. 
René Stayen is benoemd tot voorzitter en 
Tycho Sparreboom is benoemd tot l id. 
Er is decharge verleent aan penningmeester 
Add ie Dost. 
Hetty Homan van der Molen is uit de redactie 
van Tilproat gestapt. Door de voorzitter werd 
ze bedankt voor het werk dat ze alle aren 
heeft gedaan. Ze kreeg als dank een bloeme-

De contributie voor 2006 is met 1 euro ver
hoogd naar 5 euro. 
Er is een smeerpijpcommissie binnen dorpsbe
langen opgericht. Hierin hebben zitting: 
Boudewijn van 't Sas,Willem Lalkens, Tycho 
sparreboom, Lenneke Brik en René Stayen. Zij 
zullen de ontwikkelingen volgen en bericht 
ontvangen n.a.v. de op handen zi jnde onder
zoeken van de Grontmi j . 
Inmiddels is de drukbezochte informatiebijeen
komst geweest. Hier zi jn we niet veel wijzer 
van geworden. 
Na de onderzoeken van de Grontmij zullen 
wi j als bewoners opnieuw geïnformeerd wor
den. 

Het overleg met Burgemeester en wethouders 
is verschoven naar 26 mei. 
In de volgende krant zal te lezen zi jn, wat er 
ter tafel is geweest. 
Elders in dit nummer staat het jaarverslag van 
de vereniging afgedrukt. 

H. Wassing, secretaris dorpsbelangen 
Woltersum e.o. 

^ Tilproat is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank 
ftaixéank 
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Jaarverslag 2004 - 2005 
Opnieuw is er een jaar verstreken, waar in het 
één en heeft plaatsgevonden. 
- O p de vorige ledenvergadering is Robert 
Pepping in het bestuur gekozen. Hij vult de 
slek in van Louwrens Dreise, die zich niet her-
ciesbaar had gesteld. 
- Onze voorzitter Henk van Dijk zit vanaf 
1977 in het bestuur en heeft hierbinnen diver
se functies vervuld. Voor zijn inspanningen 
heeft hij een qebrandschilcferde spiegel ont
vangen en is nij benoemd tot erelid van onze 
vereniging. 
Helaas heeft hij hier niet lang van kunnen 
genieten. N a een ernstige ziekte is hij op zon
dag 6 februari jl. Overleden. Voor onze ver
eniging heeft Henk in al die jaren veel 
gedaan. Tot aan het laatst was hij bi j de ver
eniging betrokken. V^e zullen hem missen! 
- Het bestuur heeft ook afgelopen jaar twee 
keer met Burgemeester en Wethouders verga
derd. Er zi jn diverse agendapunten besproken. 
Deze zijn onder de kop "Van de bestuursta
fel".afgedrukt in onze dorpskrant Tilproat. 
- Getuige de vele kopi j , die iedere keer weer 
wordt aangeleverd wordt de krant door de 
Woltersummers zeer gewaardeerd. De lay-out 
wordt ook steeds professioneler. 
Er is een overstap gemaakt naar drukkerij 

Opmaat , om de hoge drukkosten enigszins het 
hoofd te kunnen bieden. 
- De roeken hebben een andere locatie gekre
gen in het dorp. Er volgt nog een evaluatiever
gader ing. 
- In de Dobbestraat is de aannemer haast 
klaar met de bouw van de nieuwe huurhuizen. 
Spoedig zal er worden begonnen met de 
bouw van de koopwoningen. Het is jammer, 
dat op het moment van bouwen de 
Bouwerschapsweg wegens vernieuwing werd 
afgesloten voor alle gemotoriseerd verkeer. 
Alle bouvv^erkeer moest via de Kolleri jweg, de 
Til en door de Hoofdweg om de bouwlocatie 
in de Dobbestraat te kunnen bereiken. Het 
gevolg was veel verkeersoverlast in het dorp 
en een gehavende witte Til. Ook reed een 
combinatie zich vast op de Eemskanaaldijk en 
kwam er één in de problemen op de K. de 
Boerweg. 
- Velen, waaronder de jeu de boulesclub, het 
bestuur van de peuterspeelzaal, de koningin-
nenmarktcommissie,de reüniecommissie, de 
visclub en de zomerkampcommissie hebben 
afgelopen jaar gebruik gemaakt van een sub
sidieaanvraag en deze ontvangen. 
- Onder leiding van het Centrum voor 

Maatschappeli jke Ontwikkel ing is een steun
stee voor ouderen in Woltersum van start 
gegaan. Geregeld zi n er koffieochtenden en 
worden ook oud W o tersummers woonachtig 
in Bloemhof hierbij betrokken. Een aantal 
dorpsbewoners heeft zich tevens beschikbaar 
gesteld om voor ouderen in het dorp kleine 
klusjes te klaren. 
- Afgelopen jaar is het noodzakeli jke onder
houd aan de Fram uitgevoerd. Dit is mede 
mogelijk gemaakt door een schenking van de 
familie van de vroegere eigenaar Evenhuis. 
- Een hoogtepunt was weer het schoolfeest. 
Het dorp was weer prachtig versierd en er 
waren weer vele versierde wagens. De jury 
kende de prijzen toe aan: 

Praalwagens: 
1 e. Roeken en Kraaien van de Hoofdweg; 
2e. Harry Potter van de Kollerijweg richting 
Wittewierum; 

3e. Landleven van de Bouwerschapsweg; 

Erebogen: 
1 e. Bouwerschapsweg; 
2e. Kollerijweg richting Wittewierum; 
3e. Kerkpad; 
Straten: 
Ie . Kollerijweg richting Eemskanaal; 
2e. Kerkpad; 
3e. Bouwerschapsweg; 

Verder was er de driedaagse kermis en op de 
zondagmiddag de door de Vereniging van 
Volksvermaken georganiseerde braderie. 
De deelnemende kinderen kregen een pet met 
het opschrift "schoolfeest 2 0 0 4 " 
Het weer was op de zondag enige tijd spel
breker. Jammer, dat er lieden waren, die 
meenden de versieringen te moeten vernielen 
en weg te nemen. 
Na afloop ontstond er onduideli jkheid over het 
ophalen van het groen. In het verleden haalde 
de gemeente dit weg. Deze keer bleef het ech
ter liggen en werd er ander afval bi jgegooid. 
Dit alles tot ongenoegen van de huurder van 
de grond, waar het afval was gestort. Nadat 
het niet groene afval was weggehaald door de 
straatverenigingen, heeft de gemeente alsnog 
het groen afgevoerd. Een volgende keer die
nen degenen, die groen gebruiken dit zelf af 
te voeren. Voor de gemeente liggen in deze 
tijd deze kosten te hoog. 
- Ook is er weer een zomerkamp gehouden 
op 20 en 21 augustus met als thema 
'Zigeuners'. Er was een heuse circustent opge
zet, waar in een clown de zigeuners vermaak-
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te. Verder waren er o.a.spelletjes, de kabel
baan , de pannenkoeken, het kampvuur, de 
fakkeloptocht en de barbecue. 
Helaas moest de kanotocht vanwege de regen 
worden afgeblazen. De oudere kinderen g in
gen daarom zwemmen in Groningen. Er 
waren minder deelnemers, wat één van de 
oorzaken was dat het budget niet helemaal 
toereikend was. 
- Jeugdsoos de Kar is geopend. Henk 

I I I I rr I 
Heersema is de toezichthouder. Een officiële 
opening staat nog in de planning. Als dorp 
kunnen we trots zi jn: in vele regio's is men nog 
niet zover. 
- Ook dit jaar kregen we de kerstboom uit 
Hesel. Jammer, dat er slordig mee is omge
sprongen tijdens het af laden. Vele takken 
waren geknakt. 
- Tot slot laaide het vreugdevuur weer hoog 
op. De gemeente stelt steeds meer milieueisen, 
maar gedoogd het vuur nog steeds. Er is dit 
jaar weinig ii egaal materiaal op de bult 
gegooid. 
Opgemaakt, 6 februari 2005. 

René Stayen, 
Vice voorzitter 

Harry Vv'assing, 
secretaris 

Kermis 2005 
Vr i jdag: 
Gewoontegetrouw begint de kermis op vri j 
dagavond. Dan kunnen we weer naar harte
lust rondjes draaien in de zweefmolen en 
genieten van de overige attracties. 
O m 19.30 is er een wedstri jd spijkerbroek
hangen georganiseerd. Dit gebeurt bij de Til, 
vanouds een ware hangplek, 
's Avonds is er in het dorpshuis een disco met 
Douwe V/estra, dus dat wordt swingen! 

Zaterdag: 
Zaterdagmiddag qaat de kermis weer open. 
O p het sportveld geert een valkenier demon
straties om 13.30 uur en om (ongeveer) 15.00 
uur Neem aub geen honden mee naar dit 
optreden. 
Zaterdagavond speelt Face to Face in het 
dorpshuis, dus dan geldt alweer: beentjes van 
de vloer! 

Zondag 
Vanaf 11 uur is er een braderie op de 
Hoofdweg. 
's Middags gaat de kermis weer los en vanaf 
ongeveer 15.00 uur is er live muziek in het 
dorpshuis. 

Al lemaal veel plezier toegewenst! 

Mijn dorp 
(Een verslag van de voorlichtingsbij
eenkomst over de gifpijp inWoltersum) 

Jong en oud zitten door elkaar. Mi jn dorp 
waar ik van houd en wat soms met voeten 
wordt getreden. 
Ze zi jn er al lemaal, de vertegenwoordigers 
van Ten Boer, de provincie, G G D , waterschap. 
M a a r zijn zij in werkeli jkheid ook zo begaan 
met ons dorp? Ik vraag het me af. 
Mi jn dorp waar in we nog leven volgens oude 
principes, elkaar helpen, niet vragen maar 
doen, mijn dorp waar ik echt trots op ben. 
Je haalt ze er zo uit; de hoogwaardigheid 
bekleders, ze hebben allemaal een strik voor 
en begroeten elkaar joviaal. Het straalt eraf, 
zi j hebben eerder met het bijltje gehakt, dit 
dorp is niet anders dan alle andere. 
Tocfi weet ik van dichtbij dat dit dorp zich zeer 
goed heeft voorbereid en dat er heel erg hard 
is gewerkt om dingen aan de kaak te stellen. 
Boudewijn weet met een grapje de avond leuk 
te openen. Burgemeester Pot krijgt een braam
struik voor haar tuin, omdat hij twijfelt of hij 
hem in zi jn eigen tuin wel kan planten, want 
hoe zit het dan met de vruchten, kun je die 
veilig eten? Bovendien voorziet hij alle gede
puteerden van een "apparaat je " om gifgrond 
te meten. De stemming is gelijk wat minder 
gespannen. 
De neer Bleeker legt wat stuntelig de bedoelin
gen uit, dingen die we eigenlijk wel weten en 
waar we nog niet zoveel vertrouwen in heb
ben. 
Is het trouwens toeval dat juist de middag vóór 
de vergadering in ons dorp werd gemeten 
door waterschap? En waarom werden die 
kerels zo boos toen we er wat foto"s van 
namen? 
De heer Smittenberg van de provincie praat 
alleen over de persleiding als rioolafvoer, het 
verhaal Aagrunol wordt telkens vermeden, of 
slechts even aangetipt. 
Voorts wordt er gezegd dat de leiding volge-
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stort is met beton op de meeste plaatsen. 
Met foto's wordt duideli jk aangetoond dat er 
de laatste 20 jaar zeker geen onderhoud aan 
diverse plaatsen is geweest en dat volstorten 
met beton wordt ontzenuwd, omdat Rene 
Stayen diezelfde dag in zo 'n stuk buis geweest 
is. 
De heer Hoven van het waterschap is duidelijk 
geschokt door de foto's en vindt dan ook dat 
deze situatie onaanvaardbaar is. 
Over onze di k wordt ook nog even gepraat, 
tenslotte ligt de persleiding er vlakbij en is de 
dijk toch ook niet zo veilig als men een ti jd 
lang beweerde. 
De vragen en antwoorden duren voort, het is 
duidelipc dat het goed voorbereid is, maar het 
duurt allemaal soms wel wat lang. 
Bovendien is op veel vragen hetzelfde ant
woord: onderzoek moet net uitwijzen. 
Dat onderzoek moet in juni afgerond zi jn. 

Ik kijk rond, en zie de mensen uit mijn dorp, 
die allemaal gemeen hebben dat ze om dit 
dorp geven en er graag wonen. Maar dan 
wel in een gezoncle omgeving, zonder twijfel 
over grond, dijk en enge persleidingen. Ik 
hoop dan ook dat we alert blijven en ons dus 
niet met een kluitje in het riet laten sturen. 

I.S. 

KONINGINNEDAG 2005 
Het Kerkplein was mooi versierd met vlagge
tjes en de sportvereniging verzorgde de cate
ring en rad van avontuur. De catering-kar van 
de ijsbaanvereniging zorgde voor onderdak. 
Tegen half 11 werden de geraniums binnen 
gebracht, de ene nog mooier dan de andere, 
en onder deskundige leiding van Aafke Kooi 
(bloemiste) werden ze gekeurd. Er werd gelet 
op de volgende zaken: het plantje moest mooi 
rond en vol z i jn, mooi groen, en het b lad 
moest mooi groen zi jn. 

I e prijs : Janny Hulshoff 
2e prijs: G. Bouwman 
3e prijs: Hr. Wicherts 
Aanmoedigingspri js: Hennie Blink. 

Vanaf 11.00 uur was er een druk bezette vri j
markt op het kerkplein, en om 13.30 was er 
een verklede keteloptocht met versierde skel
ters, bolderkarren en fietsen. 
De 1 e prijs was voor Anouk Dijkstra en de 2e 
prijs was voor Denise Kiel. 

Vanaf 15.00 uur was er een vossenjacht door 
het dorp,en de vossen waren haast niet 
te herkennen, maar ze zi jn uiteindelijk toch 
gevonden! 
Tegen 17.00 uur werd er nog de traditionele 
stoelendans gedaan, en deze werd uiteindelijk 
gewonnen door Bianca en Arend. 
W i j vonden het een zeer geslaagde d a g ! Met 
dank aan Dorpsbelangen waardoor wi j deze 
konden organiseren. Tot volgend jaar 
Koninginnedag 2006 ! 

Janny, Jenny, Petra, Tjakelien. ' _ _ 
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Voorleesuurtje. 
O o k in Woltersum werd voorgelezen door een 
bekende Groninger. In onze prachtige molen 
verzamelden zich wel zo'n dertig kinderen en 
een groot aantal volwassenen. 
De stichting Kronkels door Fivelingo organ i 
seerde een voorlees marathon in verscnillende 
plaatsen om uit werk van Annie M.G.Schmidt, 
die tien jaar geleden oveHeed, voor te lezen. 
Bij ons las de dichter Daniël Dee voor. Voor 
hem was het de eerste keer dat hij voor kinde
ren voorlas. 
Hij begon met een Jip en Janneke verhaal 
over de poes Siepe die niet wi lde wandelen. 
Je kon goed merken dat hij zelf een dichter 
was, want zijn voorkeur ging duideli jk uit naar 
de gecihtjes vanAnnie. 
Het gedicht over schipbreukelingen, was voor 
sommige kindjes wat te hoog gegrepen. Bij de 
eerst zin werd hij al onderbroken, want er 
werd door een slimmerik toch wel even uitleg 
gevraagd: " w a t is een ei land"? Tja en dan 
ben e even uit je concentratie, maar de vraag 
werd duideli jk beantwoord. 
Grapp ig vonden de kinderen het gedichtje dat 
vertelde dat Sinterklaas niet bij grote mensen 
langs kwam. Ze vonden het helemaal niet zie
lig voor al die grote mensen. 
Toen er een versje over een zieke Papegaai 
kwam werd er eerst gevraagd of de kinderen 
zelf ook huisdieren hadden. 
Daaraan kon je wel een beetje merken dat 
deze dichter weinig van Woltersum wist, want 
bi jna iedereen heeft hier wel een huisdier en 
bi j de familie Hofman hebben ze zelfs een 
papegaai , al heette die niet Lorre zoals in het 
versje. 
Lilians oom had wel een papegaai die Lorre 
heette. Is die ook ziek?, vroeg de verteller. 
"Nee hoor, die is alleen maar d o o d " , was het 
antwoord. 
Het kostte Daniël enige moeite om weer in het 
ritme te komen na dit gesprekje. 
De muis in de supermarkt vond duideli jk weer
klank bij de kinderen, en ook het laatste ver
haaltje over Jip en Janneke die gingen trou
wen viel duidelijk in de smaak. 
Na afloop kregen de kinderen allemaal een 
doosje snoepjes. 
Prachtig dat er zo'n grote opkomst was. 
Sietze Fiartelijk bedankt voor het openstellen 
van de molen voor dit evenement. 

I.S. 

Thoes onder n 
does. woorme (21 maal 2005) 

Martje Koster zwaaide mit n braif:„Wie heb
ben 21 maai n oepke, Loeks.". Loeks keek 
heur aan as n nij-schiereg hondje „ 
Woltersumer schoul holt n reünie," ging ze 
wie-der,,, door mout wie mor opof, of naitten? 

Loeks' gedachten gingen weerom noa zien 
eerste boan. n Geluksvogel was e west dou-
destieds, d ainegste sollisitant, hai voetbalde, 
dus wer e aannomen en kwam zo ook nog 
vervrougd oet dainsti ' ' ' 

I I r I 

.„t Zei mie benijen of de jonge generoatsie 
doar net zo goud is in t regeln van feesten as 
d olie garde",zee e. Mart je wol t vot woar 
hebben en ston al mit telefoon in d haand. , , 
Joa hur,onze baai de dochters hebben ook n 
nuigen op mat l iggen." 
O p 21 maai 2005 reden ze mit zien vaai-ern 
over diek. n Vrundeleke verkeersregeloar 
loodsde heur noar n pekeerploats. Baalkgat, 
meulen, daipke, ti l , t kefee, toren, tied haar 
stilstoan, mor Dobbestroat ston in staaigers. 
Bejoardenhoes-kes muiken ploats veur ni -
baauw. Achter dörpshoes lag sporh/eld derbie 
as n biljartloaken.„Hier heb k zo'n 35 joar 
leden mien knijen verknooid, " dochde Loeks, 
mor t was tied nait veur kop-schraberi j. Veur n 
grode feesttent ontvong t welkomstkommitee 
leur as n waarme does. Handen schudden, 
smokken en scholder-kloppen, waren biezoak. 
Ogen zeden meer as woorden: , . Welkom 
thoes!" 
Alles luip op roltjes. Doar mozzen veur t kom-
mitee hail wat tropenuren en zorg in 
zitten.Veurzitter was den ook nait vri j van slo-
apgebrek en zien boksempiepen gingen hin-
neweer. Mor dou e om 3 uur miekerfoon 
pakde, was e kaalmte zulf. Mit trots kon e 
meer as 550 mensen welkom haiten. Twij 
spreeksters noa hom streuden kort en krachteg 
heur lof over Wol-tersum en de schoul in t bie-
zunder Dou waren de reünisten aan zet. 
t Wer n vief uur durend feest van herken-nen, 
bieproaten,mit glinsternde ogen herinnerns 
ophoalen en foto's kieken. Schoul was slim 
verbeterd,doar was elk t over ains. 
Tied vloog! Dou t orkest soavens om 9 uur mit 
zien verstaarkers n machtsgreep dee, was pro-
aterij op gain stukken noa over Zodounde 
draaide t oet op schorre kelen en dörstege 
haalzen. Gezichten bleven glundern tot daip 
in nacht. 
Dizze reünie blift zoas overal, ook bie de 
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femilie Koster nog wel n tied hangen, t Was 
weer ais n olderwets feest van herkennen. 
Zukswat is riep om nog ais dik en dun over te 
doun! Thoes onder de waarme does van 
Woltersum! 

Bie dizze willen wie , en d aandere reünisten 
zeilen 
t vast ondersteunen, de reüniekemizze bedan
ken 

veur de perfekte organisoatsie! 

Femilie Houwing 
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''De Fram'', de eerste twee 
molenaars en Woltersum. 
O p 16 apri l hield de familie Evenhuis een 
familiereünie in Woltersum, ook de huidige 
inwoners van Woltersum werden in de gele
genheid gesteld om kennis te maken met dit 
molenaars geslacht. 
Een wat komt er dan gigantisch veel informa
tie op je af. Een heel stuk geschiedenis van 
ons dorp w a a r je nauwelijks iets van weet. 
Bovendien waren er zoveel prachtig foto's uit 
die t i jd , dat we duidelijk de behoefte voelen 
om dit met alle dorpsgenoten te delen. 
Door Carien Evenhuis werden in het dorpshuis 
vele verhalen verteld, het mooie is dat de 
familie heel veel heeft opgeschreven, zodat wi j 
daar ook kennis van konden nemen. 
Jammer dat er niet zoveel mensen aanwezig 
waren, want onder het genot van een kopje 
koffie en een broodje, werd er zoveel verteld 
en zoveel geschiedenis overgebracht, dat het 
bijna ondoenli jk is om alles in een artikeltje 
samen te vatten. 
De kroniekschrijver is Hendrik Evenhuis (1873 
Woltersum-1958 Haren) 
Elle Evenhuis, een boer, kwam om de gedach
te om het slib uit de sloot te gebruiken op het 
land. De reden daarvan was, dat langs de 
sloot alles beter groeide. A l was de sm afwi j 
kend van kleur, probeerde hij op kleine schaal 
op zi jn land en de resultaten waren geweldig. 
Is dit nu niet een geweldig stukje historie. 
De familie Evenhuis had vele huizen hier (zie 
plattegrond) 
W e wil len dus graag iets meer doen met dit 

esc hied enis van ons 
(er op terugkomen 

dorp stukje waardevol le c 
en zullen hier dus ze 
Een van de leuke verhalen gaat over school: 

O p vi f jarige leeftijd naar de openbare lagere 
schoo . Eerst onderwijzer was B, de Groot, 
door mij zeer gehaat. Hij liet mij onschuldig 
op aanti jging van een ander voor straf op een 
bank staan als leugenaar. 
De eerste schooldag werd beloond met een 
koek. O p de zolder stond een "koekboom'Ver-
telde de meester. We zaten op lange zwart 
geverfde banken zonder rugleuning, 2 rijen en 
op elke rij of bank 5-6 leerlingen. De ene 
bank was de rugleuning van de andere, alleen 
de laatste was zonder steun, dat was de mooi
ste zitplaats. Het was er zo vr i j , we konden zo 
prachtig achterover buigen, de voeten onder 
tafel en dan maar achterover. Vlotje varen in 
het Diepje was een zeer geliefkoosde bezig

heid, en bomen klimmen niet te vergeten. 
De leerlingen werden inderscheiden in " loug-
sters"en "boetenlougssters". Meermalen kwam 
het tot vechtparijen tussen die beide groepen. 
W e schreven in de school meestal met de grif
fel op de lei. Werd de griffel wat kort, dan 
kwam er een blikken busje om. 
's Winters werd de school verwarmd door een 
groote kachel waar in turf werd gestookt. De 
turf lag op zolder en werd door de grootste 
jongens in een turfpi jp gegooid, een prachtig 
werkje. 
's Winters droegen we klompen. - -
's Middags gingen we naar nuis om te eten. 
De 'boetenlougsters' namen elk een rieten 
korfje mee en aten de boterhammen bij een of 
ander in het dorp, of bij Geertje. Wanneer 
van de bakker brood werd gehaald, dan 
kreeg de haler steeds een stoetje toe. Twee 
bakkers gaven een tarwestoetje, maar Pait 
Homan gaf een roggenstoetje. Vooral de laat
ste vonden we zeer lekker. 
Wanneer je dit verhaaltje uit 1888 leest, besef 
je dat er in wezen niet zo heel veel veranderd 
is. Er worden nog steeds kinderen ten onrecht 
gestraft door valse informatie, (tenslotte doen 
ze nooit wat) en onderscheid tussen 
Woltersummers en buitengebied is er ook, al 
leidt dit niet tot vechtparti jen. W e vinden 
eigenlijk wel dat die koek op de eerste school
dag eigenlijk weer in ere hersteld moet wor
den. 
Zo zi jn er nog vele verhalen en we zi n echt 
van plan hier iets mee te doen, want het zou 
toch zonde zi jn als dit verloren zou gaan. 

Lenneke Brik. 

Naar aanleiding van de familiereünie van de 
fam. Evenhuis wi l de heer Tale Evenhuis, 
Valentijnkade 5 III, 1094 SN Amsterdam, tel. 
020 -6683559 , g raag verhalen en anekdotes 
over de molen en/of de fam. Evenhuis ontvan
gen. 

Het is ook mogelijk de verhalen naar de 
redactie te sturen, dan zorgen wi j voor door
zending. 
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W O L T E R S U M 

Huizen van de familie Evenhuis in Wolh ersum: 

1 - Molen FRAM 
2 - Woonhuis bij de molen 
3 - Woonhuis boer en kleidelver Elle Evenhuis 
4 - Woonhuis waar molenaar Wi l te Evenhuis 
en Geessien Bruins hun laatste jaren woonden. 
Dit huis werd gebouwd door Trijntje Boerma 
(weduwe van zijn broer Harmannus). Het 
werd ook een ti jdje bewoond door zi jn zuster 
Aalt je Evenhuis met haar man Jacob Wolthuis. 
5 - Woonhuis van Derk Boerma, vader van 
Trijntje. Ook Trijntje woonde er nog enige t i jd. 
6 - Woonhuis van Oltje Mu i : Aalt je Evenhuis, 
de zuster van boer en kleidelver Elle Evenhuis 
(tante dus van molenaar Wi l te Evenhuis). 
7 - Woonhuis waar Harmannus Evenhuis en 
Trijntje Boerma direct na hun huwelijk woon
den. 
8 - Kosterij, waar Aaltje Evenhuisen haar man 
Jacob Wolthuis woonclen toen Jacob hoofd 
van de school was. 
9 - Woonhuis van Sibrich Elles, moeder van 
boer en kleidelver Elle Evenhuis. 

Nieuwe bewoners. 
Sommige nieuwe bewoners wonen hier al 
bi jna een jaar en zi jn dus volkomen ingebur
gerd in Woltersum (zonder cursus) voor ik ze 
op ga zoeken. 
Zo ook op de Kollerijweg 42 . Daar wonen 
Nico Bos en Terry Goud met hun twee doch
ters Colette van 16 en Isabelle van 15 jaar 
W a t het eerste opvalt als je binnenkomt is het 

prachtige uitzicht. Echt een plaatje van een 
prachtig rustig landschap, met koeien en de 
Doarden. Weidser kan bi jna niet en door de 
Domen langs het Eemskanaal zie je de boten 

voorbi j gaan. Zeg nu zelf eens, dit is toch een 
van de mooiste plekjes van Groningen. De 
bewoners vonden dit duideli jk ook en genieten 
er ook mateloos van. Wat een leuk gezin is 
dit. 
N ico werkt als wetenschappelijk onderzoeker 
in het UMCG. Hij onderzoekt de vorming van 
anti-stoffen. Voor zi jn werk moet hij ook regel-
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matig naar Amerika. Als het even kan gaat 
het gezin wel mee, ze hebben er ook wel eens 
een nalf jaar doorgebracht, wat voor de doch
ters natuurlijk een geweldige ervaring is 
geweest. O p die manier hebben ze ook de 
Engelse taa wel heel goed geleerd. 
Terry geeft les op de basisschool in Engelbert, 
en begeleidt studenten van de Pabo. Zelf heeft 
ze Nederlands gestudeerd in Leiden. 
Beiden zi jn zeer geïnteresseerd in het wel en 
wee van ons dorp. 
Oudste dochter Colette zit op het Praedinius 
gymnasium in Groningen en korfbalt heel erg 
graag (net als haar vader) Isabelle zit op het 
Belcampo en Groningen en doet aan hockey. 
Het hele gezin heeft riet hier geweldig naar 
I I I I i i i i 1 ^ 1 

hun zin. Ze hebben inmiddels het boek over 
Woltersum van W i d o en Karin geleend om zo 
ook het verleden van ons dorp te leren ken
nen. W i d o kan trouwens heef leuk vertellen 
over ons dorp heb ik gehoord. 
A l met al was het een neel gezellig uurtje en 
als dan ook nog blijkt dat ze oorspronkeli jk uit 
Rotterdam komen en op dezelfde middelbare 
school hebben gezeten als ondergetekende, 
dan besef je weer hoe klein de wereld eigen
lijk is. 

I.S. 

Brief van juf Donna 
Ten Boer, juni 2005 

O p een middag in oktober van het vor ig jaar 
werd ik gebeld door het bestuur van peuter
speelzaal 't Kwetternest met de vraag of ik de 
volgende dag kon invallen als peuterjuf in Ten 
Post en Woltersum. De peuterjuf was ziek 
geworden. Dit was voor mij een kans om er 
tussen te komen, want de banen in dit vak l ig
gen niet voor het oprapen. Het ging al lemaal 
erg goed, het kontakt met de kinderen en de 
ouders verliep pr ima. Na enkele maanden 
leek de kans klein dat juf Tonnie nog terug zou 
komen. Daar komt nog bij dat zij in oktober 
van dit jaar met pensioen zal gaan. In het 
voorjaar van 2005 zou er een sollicitatie-pro
cedure in gang worden gezet. Uiteraard heb 
ik gesolliciteerd, niet wetende dat het eigenlijk 
overbodig was. 
Het gevafw i l dat iemand uit het bestuur is 
aangenomen als peuterjuf. Ik was natuuHijk 
teleurgesteld en ook bij de meeste ouders uit 
Ten Post en Woltersum is dit verkeerd gevallen. 
Men is spontaan een aktie begonnen. Gert 

van Dijk heeft stad en land afgebeld en 
gemaild en is erachter gekomen dat de wi jze 
waarop dit al lemaal gebeurd is verre van net-
es is en dat er juridisch foutjes zi jn gemaakt. 
Het bestuur heeft dit wel toegegeven maar er 

verder niks mee gedaan. 
Tot de grote vakantie blijf ik peuterjuf. 
De steun die ik heb gekregen van de ouders, 
met name van Gert en Tjakelien van Dijk, 
heeft mi erg goed gedaan. Hartstikke bedankt 
allemaa . 
Verder hoop ik dat in de toekomst ook de kin
deren van Woltersum het gronings dialect -
machtig bli jven, want het is een machtige taal. 

Groetjes, juf Donna (van Huis) 

VAN DE BIBLIOBUS 
De lijst met nieuwe aanwinsten van apri l ligt 
weer in de bibliobus. Daarnaast is het aantal 
abonnementen op tijdschriften uitgebreid. 
Voor volwassenen is 'Bloemenplanten', 'HP-de 
t i jd ' en 'Vriendin'erbi j gekomen. 
'Vri j 'Nederland'staat ook in de schappen. 
Hiervan zijn alleen oudere nummers te leen. 
Jongeren kunnen kiezen uit: 'Break out', 
'Hoefslag', _es' en 'ZieZo'. 

In de zomervakantie staat de bibliobus stil tus
sen 1 en 28 augustus. 
Vanaf maandag 29 augjustus zi jn we er weer. 
Uiteraard kunnen extra Doeken geleend wor
den en ook extra uitleentermijn is mogelijk. 
Vraag ernaar in de bibliobus. 

Hilma Ubels. 

INFORMATIEVE BOEKEN 2005 

044 Mooie en treffende citaten voor uw 
wenskaart 
324 Buijssen, Huub - De heldere eenvoud 
van de dementie 
377.2 Examentraining bromfiets: 4 5 0 trai-
ningsvragen 
377.2 Verkeerstheorie personenaouto: volledi
ge theorie voor ri jbewijs B 
377.2 Wegwi jzer in hjet verkeer: bromfiets; 
theorie, praktijk en studievragen 
390.8 Vecht terug & win : wat te doen als u 
niet krijgt waar u recht op hebt 
415.2 Pease, Al lan - W a a r o m mannen en 
vrouwen met hun l ichaam zeggen wat ze... 
416 .7 Spaans, Jaap - Midl ire: midden in je 
leven; 50 mythes over... 
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418 12 Morris, Desmond - De naakte 
vrouw: een studie van het vrouweli jk l ichaam. 
418.2 Feenstra, Margreet - Samengestelde 
gezinnen 
420.3 Cunningham, Scott - De magie van 
edelstenen en kristallen 
430.8 Nieuwe gids voor school en beroep 
2 0 0 4 / 2 0 0 5 
4 6 4 Hofmeester, Nel - Wegwijsgids dys
lexie...als woorden niet vanzelf spreken 
499.3 Snel, Kelly - Hoe hoort het eigenlijk... 
op mijn trouwdag? 
520.72 Peters, Victor G.B. - Alles wat n(i)et 
mag met computers. 
562 Ghosh, Amitav - Na de tsunami 
Lohmann, Michael - Deltas gids voor insecten. 
613.6 Keirse, Manu - Omgaan met ziekte; 
gids voor patiënt, gezin en zorgverlener 
614.73 MacGi l l , Tom - Als je kind aan.de 
drugs raakt. 
615.4 Mooi van top tot teen. 
616.8 Wöllzenmül er, Franz - Hardlopen 
618.5 Smith, Dave - Fietstraining voor een 
superfit l ichaam 
619.61 Firet, Louis - Tennis voor je leven. 
624.3 Creatief met foto's; meer dan 100 
ideeën voor scrapbooken. 
624.3 Perlot, Mar ianne - Fancy Xmas 
624.3 Scheffer, Ilse - Angel whispers in 3D 
624.9 Hoedeman, Wi lma - Mini scrap-
booking 
626.2 Boham-Bekke, Charo - Re-style je kle
ding: creatief en persoonlijk 
628.85 Kimpen, Sonja - Een leven lang slank 
zonder dieet 
629.76 Lekkerste salades 
629.76 Lekkerste soepen 
629 .77 All ison, Sonia - Meer (dan) brood 
bakken met uw broodbakmachine 
629.79 Harleman, Tine - Kindertractaties knut
selen het hele jaar door 
637.3 Prat, Jean-Yves - ABC van het fruit 
kweken. 
637.7 Gelderen, C.J.van - Het grote horten-
siaboek. 
6577\, Tom - Alle Amerikaanse per
sonenauto's 1945-1985. 
657.82 Gestel, Carel van - Sporen door 
Holland; beelden van spoor en trein in 
Holland. 
747.2 Jelbert, Wendy - Van schets tot schil
derij. 
766.2 Ruiter, Peter - Pixelkids: maak mooie 
momenten onvergetelijk. 
798.43 Fisher, Jude - In de ban van de 
ring...de complete wegwijzer tot Midden-
Aarde. 
931 Klein, RW. - 1000 jaar vaderlandse 

geschiedenis. 
983 Campings Nederland ANWB-gids. 
986.2 Tuurenhout, Thijs - Zeeland. 
986.2 Wind , Rob de - Wadden in bewe-
ging- , , , 
993 Campings Europa ANWB-gids, deel 
1. 
993 Campings Europa ANWB-gids, deel 
2. 

Groningen 631.3 Scholtens, Tineke - Het 
boerenerf in Groningen, 1800-2000. 
Groningen 986.3 Vlak, Karei - War f fum: -
fietsen door het land van kwelder, wind en 
wad. 

Azië 992 Tolstoy, Alexandra - De 
laatste geheimen van de zijderoute. 
Canada 995.2 Vanier, Nicolas -
Sneeuwkind; een reisverslag. 
Duitsland 945.3 Fest, Joachim - De onder
gang. 
Gr.Brittanië 995.2 Dew, Josie - In volle vaart. 
Europa 993 Tschacher, Rüdiger -
Bodenmeer. 
Portugal 996.3 Barthel, Manfred -
Lissabon 

Nieuwe Titels Apri l 2005 

Burgers-Drost, Julia - De Oldhoff-trilogie 
fa 

Berends, Seija - Kind van het eiland 
fa 

French, Nicci - Vang me als ik val 
th 

Goyer, Tricia - De as van het verleden 
pr 

Graaf, Anke de - Vol van geluk; omnibus 
fa 

Grafton, Sue - R staat voor rekening 
de 

Grisham, John - De deal 
th 

Hill, Susan - A l wat rondwaart 
de 

Hoorn, Margreet van oms is het voetpad smal; 
trilogie over zeemansgezin fa 
ledema, Roel - Schaduw over Rottum 

hi 
Japin, Arthur - Dooi & Zeep 

ps 
Jenkins, Jerry - Onder vuur: het begin van het 
oordeel pr 
Johansen, Iris - De schok 

th 
Kellerman, Jonathan - Lege plek 

th 
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Kerr, Philip - Gi jzel ing op krediet 

Klop-von der Bos, Nelly - De gebroken muur 
fa 

Koontz, Dean - De gave 
th 

Krabbé, Tim - Drie slechte schaatsers 
ps 

Land van haar dromen; 
bundeling van drie familieromans 

fa 
Larsson, Asa - Zonnestorm 

th 
Lehtolainen, Leena - Witte onschuld 

th 
Lewis, Beverly - Verdwaalde harten 

Loon, Natasja van - Bemint eer gi j begint 
ro 

Marsman, Harry - Vaders tranen 
fa 

Meade, Glenn - IJselijk web 
th 

Medwed, Mameve - Sinds ik jou ken 
ro 

Mehran, Marsha - Cafe Babyion 

2 
Meinkema, Hannes - Salomo's dochter 

ps 
Nichols, Linda - Als ik de liefde niet had 

fa 
Rynell, Elisabeth - Reis naar de herinnering 

ps 
Seymour, Gerold - De onbekende soldaat 

th 
Verbogt, Thomas - Zo gaan de dingen 

vh 
Wageningen, Gerda van - De erfgenamen 

fa 
Wonder, Nelleke - Overgave 

fa 
Schoduwdand Wilson, Debbie -

Windle, Jeanette 

Yakin, Hannoh -
2 

Zee, Nel van der 

Vuurstorm 
ro 
Hier is je bruidegom 

Mijn vaders huis 
fa 

kerknieuws 
Kollekte 

Sinds begin 2003 woedt er een burgeroorlog 
in Dorfur, Sudan. Meer dan een miljoen men
sen hebben hun huis moeten ontvluchten en 
hebben niets meer Hulpverleners proberen te 
zorgen voor huisvesting, water, sanitaire voor
zieningen, medische zorg en voedsel. De 
grootste zorg is wel de enorme voedselcrisis 
die eraan zit te komen. Nu al sterven rond de 
6000 kinderen per maand aan ondervoeding 
en ziektes zoals diarree. Afgelopen kerstmis 
hebben we u gevraagd stil te staan bii deze 
situatie. De opbrengst van de kollekte bi j de 
uitgang bedroeg na de kerstnachtdienst 
295, - en na deKerstdienst op kerstmiddag 
225,- . Dot maakt samen 520, - , geheel 
bedoeld voor de kinderen van Darfur. 

De kollekte tijdens de oudejaarsdienst, 
bestemd voor de slachtoffers van de zeebeving 
in Azië (giro 555) , heeft 251 ,50 opge
bracht. De Kerkenraad van Woltersum dankt 
allen heel hartelijk voor hun gaven. 

Naschrift redactie: Door een fout is dit ortikelt 
niet in de vorige Tilproat geplaatst, waarvoor 
onze excuses. 



Verkoop van nieuwe 
en gebruikte fietsen 

Wij doen alle reparaties 

Dealer van: Gazelle 
Sparta 

Mul ty cycle 
Bob Tweewielershop 

koopmansplein 18 
9791 MA Ten Boer 

D e service is top bij Bob 

L U C E T 
b l o e m s l e r k u f i s t \ 

1 • 

Voor ai uw bloemweric, zoals: 

% Gei^enheMS' mi bedri/fshbemwerk 
^Woon- en tttiiidecoraties 

Ud Euro Flormt, bezorgai&ist door heel Nederland 
Vraag vrijblijvend naar de mogelillcheden 

lucBi Uomsierl^'f' 

Gaykingastraat 43 
Ten Boer 
Tel. (050) 302 5058 
Fax (050) 302 5059 
Maandag vanaf 13.00 uur 
Vrijdag tot 20.00 uur 

De Sav. Lohmanlaan to 8Ö 
Groningen 
Tel. (050) 527 2789 
Fax (050) 527 2789 
Maandag gesloten 



Groninger recepten Vanuit de school: 
Mosterdsoep: 
W a t mout der in veur vaaier man): n Hoalf 
onze botter, goud n hoalf onze bloum, ain en 
kv/ort mootje room , n kan vleesnat, twij eet
lepels Grunneger mosterd. 
Hou mout je t doun: Loot de botter smelten, 
mor mok t nait zo hoit dat t gooit verkleuren. 
Dou de bloum derbie in en reur mit n holten 
lepel (gain wooibomenholt) de boudel deur-
mekoar. Zet de roux* op n klaoin pitje en loot 
hom tien menuten goor worren. Verwoorm t 
vleesnat, gait dei bie de roux en reur de hoile 
boudel g lad. Loot boudel tien menuten koken, 
aalmedeur reuren blieven. Hooi de soep deur 
n zeeve en dou de mosterd derbie. Net veur t 
opdainen dou e de room derbie. Loot de soep 
nou nait meer koken. Veur de smook ken je 
der oetbokken spekkies en prooi biedoun. 
* Loot joe nait van de wieze brengen deur dij 
Franse noom zeg mor gewoon " r o e " tegen 
dizze saus-verdikker n Roux is mokt van twij 
zowat gelieke dailen bloum en vet en wordt 
bie hoilwat resepten broekt. Als ie zomor wat 
bloum deur joen soep of sous doun zollen den 
wordt t o lgaauw n kloetenboudel. 

Mosterdstip: 
Wat mout der in: n Kon zoepen, bloum, drei 
eetlepels Grunneger mosterd, peper en zolt. 
Hou mout je doun: Zoepen aan de kook bren
gen, zoveul bloum der deurreuren dot t n 
dikke sous word . Den de mosterd derbie doun. 
Peper en zolt der bie in zoveul as ie lekker 
vinden. Mosterdstip ken je broeken bie d 
eerappels, oetbokken spekkies en roboiten der 
bie mokt t hailmool lekker 

Joop ' f ' 

Uit de oude doos: 
Verstuikingen. 
Hiervoor is Bilsenkruid het beste, toch moet er 
een tijd overheen gaan. 

Rheumotiek: 
Smeren met opodeldoch, Mierenspiritus en 
andere Amonia Liquioda met Slaolie inwri j 
ven op de zeere plaatsen. 
Jicht, Rheumotiek, Ischias enz.: Bicarbonas 
Notrieus in een kom, voeg water er b i j , tot bri j 
maken, op een doek op de zeere plaatsen. 

Jaap 

Alweer de laatste schoolkrant van dit school-
oor. W a t vliegt de ti d. W e kunnen terug kij-
cen op een geslaagd jaar met veel hoogtepun

ten. 
A a n het begin van het schooljaar kwam juf 
Janneke terug bij ons. Dot vonden we erg 
prettig. 
Er gingen dit schooljaar in totaal 62 kinderen 
bij ons naar school. Ook een hoogtepunt. 
In januari hebben de leerlingen van groep 8 
een zeer goede cito eindtoets gemaakt, een 
pluim op hun en ons werk. 
Daarna, eigenlijk nog maar zo kort geleden is 
Femke geboren, de dochter van juf Hendrino. 
En nog supervers in ons geheugen ligt de reü
nie, een fantastische dag met een super afslui
t ing. Onze school is door honderden mensen 
bekeken en "gekeurd" . W e hebben veel com
plimenten gekregen en dot is alti jd leuk. 
Nu hebben we nog zes weken te gaan en er 
staat natuurlijk nog van alles te gebeuren. Zo 
gaan alle groepen nog op schoolreis en de 
groepen 7 en 8 gaan nog op kamp. 
Ook voor u interessant is de musical. Deze 
wordt weer gehouden in het dorpshuis op 
dinsdag 19 juli. Het begint om half acht. U 
bent don natuurlijk ook welkom. 
Daarna moeten we afscheid nemen van onze 
schoolverlaters, met name groep 8. 
Veertien kinderen gaan er dit jaar naar het 
voortgezet onderwijs. Een aanslag dus op ons 
leerlingenaantal, maar goed we komen toch 
nog weer rond de 50 leerlingen uit. 
W e wensen alle kinderen die onze school ver
laten een prettige ti jd toe op het voortgezet 
onderwijs, of op de andere school die ze 
gaan bezoeken. 
U wensen we een fijne vakantie toe. 

Het schoolvoetbaltoernooi 
Woensdag 25 mei was het de veertigste keer 
dot onze sportvereniging het schoolvoetbal
toernooi organiseerde. Evenals vorige jaren 
verliep alles weer primo dankzi j alle vri jwil l i
gers. 
Ook was het sinds long dot onze school met 
drie zeventallen op het veld kon staan. Na een 
sportieve en leuke strijd hadden we dit jaar 
een verrassende winnaar, te weten " De Dieftil 
" uit Thesinge. 
Omdat het toch wel een opmerkeli jk jubileum 
was, (veertig keer een toernooi organiseren is 



niet niks) kregen alle vrijwill igers een bloeme- Laning door de voorzitter tot ere-lid van de 
tje aangeboden door de gemeente. De sport- voetbalvereniging Woltersum benoemd, omdat 
vereniging kreeg uit handen van de kinderen hij zich alti jd zeer verdienstelijk maakt voor de 
namens alle scholen hesjes aangeboden. club. 
Nadat de burgemeester de sportiviteit van de Namens alle kinderen van de gemeente Ten 
kinderen had geprezen en de organisatie nog- Boer wil len wi j langs deze weg de voetbalver-
moois in het zonnetje had gezet Kregen de eniging en alle vrijwill igers bedanken. 
verschillende teams elk een beker. Verder 
kreeg elk kind een medaille ter ere van het De kinderen van de obs "De Huifkar", 
veertigste jubileum. Woltersum 
Of dit alles nog niet genoeg was werd Rieks 

Afscheidswoorden van groep 8: 

<4f/4«/e/; Op school was het echt super vet cool 

Pien: Op school was het öftrjd super gezellig! 

Arenda: Mees, je bent een toffe peer en de juffen ook. 

Uza; Deze school is super geielHg! En vooral de schoolreisjes en de pauze. 

Ir/si Ik vond het altijd fijn dat ik zoveel wlmdm had. 

Jeroen: Het was altijd leuk op school, er was altijd weinig ruzie, lange pauzes en 

leuke verjaardagen. 

F/öiör: Deze school is de beste schoo! ter wereld. 

Sayem Ik vind deze school helemaal toppie en de leerkrachten ook. 

Oennis. Ik vind het leuk om mar school te gaan, vakantie is saai. : * 

Joep: School is wel leuk, maar het is ook fijn om weg te gaan 

xxxEnnie: School is leuk, want er zitten leuke jongens op (eentje) 

benise: School is l^k want ik lig daar altijd in een deuk! 

JiQr/?̂ eA'e: Op school is het gezellig en leuk! ' 

Rüb 'School is leuk, maar aWtjm maar werken is ook niks. 





W a a r g a i k 

n a a r t o e ? 
Los de som op. 

Schrijf de uitkomst met letters. 
Wat lees je in de gele vakjes? 
Daar ga ik naar toe! 

8 " ! = 

1 2 " 4 - = 

{ + 5 = 

6 - 3 -

5 + 6 = 

z . e v e n 

12 

1 5 

1 8 -

4-

9 

A l i e t n a a l l e t t e r s 

Zet letters in de hokjes. 

O = S 

X - P U / 
- « r 

Klaar? , \ 
Dan leesfe ] \ 

(l woorden. 

Z o e k d e d i e r e n 

In elke zin zitten twee dieren verstopt. Bijvoorbeeld 

1. K o m een̂ ^̂ ^̂ T Ja, g ̂ ^̂ z'̂ eTji i g 

Nu jij: 

2.. Ze s l a a p t a l h o n d e r d j a a r . 

3. W a t e e n v u i l e s t r a t e n ! 

4, Ik h e b e e r s t e e n r e g e l g e l e z e n . 



S c h o t s Z o m e r k a m p 2 0 0 5 W o l t e r s u m 

Beste ouders / verzorgers •• dorpsgenoten. 

De tijd vliegt, de ijomer komt eraan m traditiegetrouw organiseert 'De Vereniging voor Dor}»belangen' 

met ouders en dorpsgenoten in het laatste weekend van de komende zomervakantie weer een zomettamp 

bij de moien 'Fram'. Dit jaar wordt het gehouden op vr i jdag 2 en zaterdag 3 septeml^r. 

Het thema dit jaar: ' SCHOTLAND 

Het kamp is bedoeld voor kinderen van 5 vm 12 jaar. Dez& kinderen moeten of iid zijn van de ' Vereniging 

t)orpsbeiangen' of in Woitereum wonen of in Woltersum naar school gaan. Kinderen tot en met 4 jaar zijn 

onder begeleiding ot>k va»i harte welkom. 

Kinderen die willen blijven overnachten moeten tenminste 8 jaar zijn en in het bezit ?ijn van diploma A. 

Je vindt verderop in dew brief het kampprogramma, een bagagelijst, de inschrijfstrookjes en de 

kampregets. iees de2« door en voor! 

De behwfte aan huip voor en tijdens het kamp is groot wij zouden gmag gebruik mdken VMJ extra 

medewerking van een ieder die het leuk vindt om er gezamenlijk een geslaagd kamp van te maken. Extra 

medewerking vragen wij vm>r de donderdagavond bij het opbouwen van het kamp en op de vrijdag en 

zaterdag bij de begeleiding van de kinderen en andere hand en span diensten. 

Harr>' Wassing beeft afscheid genomran van de organisatie van het kampje. Wij danken hem voor zijn 

getoonde inzet! Wij heten Cor Kuipers in Harry's plaats welkom. 

De kosten voor deelname bedragen ^ 5,- per kind per dag en € 1,50 voor de overnachting. 

Het maximaal aantal kinderen dat kan deelnemen is i.v.m. veiligheid en overwicht op 65 gesteld. Oraag vla 

de bijgevoegde strookjes opgeven voor niaiindag 29 atigustss. Deze kun je bij de onderstaande 

organisatoren inleveren. Wie het eerst komt die het eerst maalt! 



Vo«r meer infortnaf ie, vragen e» opgeven kunt je terecht bij: 

Tjakelien van Dijk Kollerijweg 50 3023021 

Tycho Sparreteom K. de Boerweg 34 3024665 

Jenny Pot Hoofdweg 23 .1022Hl 

Madeieine Vaags Hoofdweg 15 3024922 

Saskia Bothof fkjbbestraal 3 f 3Ó24204 

Cof Kutjx'r Hisotdvveg 9 3022862 

P R O G R A M M A KAMV W O L T E R S U M 2««5 fonder vonrtwhoiuiS: 

Vrijdag 2 septemticr: 

's ochtends; 

9. IK) siur Ontvangst, inschrijven en betaling inschrijvingsgeid van de deehiemende Schotten 

De overnachtende Schotten kunnen in overleg met de leiding hun tent op zenen 

10.00 uur Deel 1 vm éc Sciiotse Sjxlen Serie met paaJ werpeji. kogel stoten, touw trekken. 

zandbak g«>ien op het oude training,sve!d " I : 

12.30 uur Lange boterhammen met Schotse HaggJS'̂ 'stew -

*$ middags: 

1.3.30 uur Workshops: Monsters maken, schotse kleding maken, heuptassen maken. Ieren 

armbanden maken en meer... 

16,00 uur Optreden van de goochelaar Mac, Lorentifli 

pauze Broezen / kabelbaan 

18.00 uur (Spek)pannet5koeken efen 

19.00 uur G E Z E U J O MOMENT VOOR IEDER OM DE S F E E R T E KOMEN PROEVEN 

Kampvuur aan.Hteken ca stokbroodjes bakken 

Peel l i va» de Schotse Speten voor klein Si groot (TM aanïsefdft.tri»«Her) met 
houten stammen zagen, grote spijkers slaan, sfoelendan,s en kilt i i t k n '? 

32,00 uur Traditionete tiskkeloptocht om de kwade geesten uit Woltersum te vetjagen 

Zaterdiig 3 septesiber: 

's ochtends: 

8,30 uur Allen opstaan «fe ontbijten ..., ,., 

s*.30 uuf Verzamelen van aüe Schotten en start \m éc Schotse spelen ded 11! met: 

Dwerg vveipcn (klein, midde! groot) . . 

KÜt hangen 

W'ht'iky Run fvaienrxtllen) 

1 i .,10 uur Tussendoor: Broodje knakworst . • 

-Mac meppen (kussengevecht op de paai) 

Ale race (bierpuHen utcc) ., 

Dweilmai (/eepmat met regenpak) 

14..10 uur Bastwcuc met vers thjït • ,• -•., ' i . ^.«tfft:-; • 

l.SJOuur Kamp, kabelbaan opbreken , 



W A T B R E N G J E M E E ï 

Schotse ktciimg aangefïjiit aan bet weer (baret, schotse rok. doedelzak, geruite sjaJen, rode pmiken, 

kniekousen, sproeien, bergschi>ene» en watje zelf bctlenkt) 

- GEEN bord / mak / be-stek 

Voor ét overH»chlerst 

I'ent in overleg . 

Matje & siaapsik, 

Spuiien voor overnachting ^ . 

K A M P M I G E L S Z O M E R K A M P imS 

1. Homten zijn op het kampterrein met welkom. 

2. Tenten en fietsen op de daarvoc»r bestemde plaatsen. 

3, Als je de be! hoort betekent dat: Iedereen vermmeien ! l 

4, Kinderen zonder zwemdiploma niet bij de waterkant, 

5. Het is verboden te zwemmen in het diepje !! 

6, NicHTand verlaat het kantp zonder dit eerst le melden. Als er iets is dan kun je terecht bij Tjakelien, 

Jenny, Madeleine. Cor. Tycho o f Saskia. 

' 7. !)c waterkraan alleen gcbniiken voor het atspoclen vatj handen en bekers. 

8. Vuilnis in de daarv^oor bestemde bakken zakken. 

y. Zorg ervofïr dat de spullen die jc meeneemt naar het kamp voordien ^ijn van je naam, Zmk een 

eigen vaste plek op het kampterrein om je spullen neer te leggen. 

!ö. Niet zonder begeleiding hij het kampvuur, ook niet bij de resten hiervan. 

11, kinderen tot en met 4 jaar zijn otsder begeleiding welkom (hiervoor draagt de kampleiding geen 

verantwoording). 

12. Kabettotö alleen onder t«e.zicht te gehraikesK - - • 

* { pèrsotjn op het bovenplateau. 

• Alüjd 1 begeleider bij de trap. ' ' - J" .. 

» 1 persoon bij de strobalen aan liet einde. 



l N S C M R y F S T R < , » K VOOR K I N B E R E N : 

Krrt<̂ rën~<J1i m^SöisTvi» 8 tïm 1*2Jaar,"namen: BHjft wel /"twrëv'emacïiiten 

I N S C H R I J F S T R C m K OïiDERS / SCHOTSE S P E L E N : 

Owïa-ditt vanaf 19.00 uur m^doet, n a n e n " 

f ik kan de volgende dagdelen "heiperL naaem: telnr.. ^ 

• Donderdagav()nd teftten, opzetten vanaf 10,00 uur,, naam: 

"VrlfSg: ~~~930iSrt2Jöuufr' JaTNcë 12JO tot 17JO uur: J i T W 

Thuis pannenkoeken bakken v.a, 16.30 uur; la / Nee 

Fruit snijden & barbecuen vanaf 13.30 uur: Ja/Nee 

ALLf iMA.4L A L V A S T E E N FLINE VAÜANTIE G E W E N S T EN W E Z I E N ,l£ G R A A G IN H E T 

L A A T S T E VVEEKENO OP H E T Z O M E R K A M P V E R S C H I J N E N J! 




