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Hallo Woltersummers,
Wat natte zomer dit jaar, m'n schapen stonden tot hun knieën in de blubber.Het weiland ^
was een grote modderpoel. En toch waren er
van die dagen met een gouden randje. Je
fietst naar Ten boer, want het is even droog,
en dan zie een net geboren kalfje. Drie kleine
Dony's snuffelen nieuwsgierig aan het natte
Deestje. Ik wilde dat ik een fototoestel bij me
had gehad, wat een verschrikkelijk mooi
plaatje. Het was zo'n dag met weinig wind,
dus was het fietsen heel fi n. Het land leek verloren in de stilte, want ha f Groningen is met
vakantie. Het enige geluid was dat van een
paard, wat weer beantwoord werd door het i
geblaat van een schaap. Vogels vlogen af en
aan en de jongen deden dapper mee met alle
oefeningen. Nee geen zon, maar hier wordt
een mens toch wel heel erg blij van. Je moet
er toch niet aan denken om in een grote stad te wonen.
Gelukkig hebben we nu nog een beetje nazomer, wat goed uitkwam bij het kinderkampje.
Ook dit jaar weer een gezellige boel.
De kinderen weer naar school en dus allemaal weer terug naar de orde van de dag. En
verder zal (hopelijk) binnen afzienbare tijd het
café weer de deuren openen, en kunnen de
verschillende verenigingen weer terecht op hun
"oude honk".
Ik wens de mensen die straks in de
Dobbestraat gaan wonen een gesmeerde verhuizing toe en heel veel geluk in hun nieuwe
huizen.
Ingrid Stayen.

Weer meer nieuwe huizen in de Dobbestraat

Tilproat is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank
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Van de bestuurstafel
Allereerst de vergaderdata van onze vereniging: vrijdag 21 oktober, vrijdag 12 december.
Voor 2006 staan gepland: maandag 16 januari, maandag 13 februari, LEDENVERGADERING vrijdag 17 maart, maandag 10 april,
vrijdag 12 mei, maandag 5 juni en maandag
3 juli.
De overige vergaderdata van 2006 zullen
t.z.t. in Tilproat bekend worden gemaakt.
Wilt u iets bespreekbaar maken, dan kunt u
zich melden bij ondergetekende en bent u om
20.00 uur welkom in de vergadering.
Op 26 mei jl. heeft het bestuur het tweejaarlijks overleg gehad met B&W.
De volgende zaken zijn besproken:
* Subsidie oudejaarsviering.
Er kan een activiteitensubsidie worden aangevraagd voor activiteiten voor de jeugd in de
leeftijd van 1 2-20 jaar
Voor Woltersum zijn er geen specifieke subsidiemogelijkheden voor Je viering van de jaarwisseling.
* Staat van de Witte Til.
De brug is o.a. door het afsluiten van de
Bouwerschapsweg door bouwverkeer beschadigd.
Zodra alle grote werkzaamheden in het dorp
zijn afgerond, zal de gemeente opdracht
geven tot herstel.
* Peilbuizen gifput Bouwerschapsweg.
De gemeente neemt contact op met de provincie over het verdwijnen van een aantal peilbuizen en over ontbrekende deksels.
* Staat van onderhoud infrastructuur.
Het voetpad aan de noordzijde van de
Hoofdweg, tussen Bouwerschapsweg en
Dobbestraat, wordt opnieuw gelegcTnadat de
bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Het
gedeelte van Eemskanaai nz., tussen
Kollerijweg en K. de Boerweg zit in de planning om te worden verbeterd. De gemeente
bekijkt de staat van het voetpad tussen de Til
en cle familie Schoonveld.
* Smeerpijp.
Voorzitter Stayen rapporteert uit de
Klankbordgroep. De communicatie rondom het
onderzoek verloopt goed. Het geplande
onderzoek bij de Washuisterweg vervalt. Er
kan vanwege instabiliteit van de dijk niet worden gegraven.
* Duur renovatie Bouwerschapsweg.
De inwoners van Woltersum hebben noodgedwongen lang om moeten rijden, terwijl de

weg geregeld wel berijdbaar bleek. De bebording werd vaak niet aangepast op de actuele
situatie. De burgemeester geeft toe, dat de
stremming lang heeft geduurd. De winterperiode is hier mede de oorzaak van geweest.
Streven is, dat bij een volgende reconstructie
consequenter wordt omgegaan met de actualiteit van de bebording.
* Speelvoorzieningen.
Dorpsbelangen geeft nogmaals aan, dat een
element van de zandbak los staat. Ook is de
plaatsing van de wipkip op het schoolplein
verre van ideaal. Verplaatsen naar het grasveld bij de peuterspeelzaal zou het beste zijn.
Dorpsbelangen betreurt de sloop van de zandbak bi het sportveld. Wethouder Zwerver
zegt, dat deze bedoeld was voor de peuterspeelzaal. Nu deze in de basisschoo is ondergebracht, werd deze zandbak overbodig. De
gemeente plaatst dan ook geen nieuwe. Dit
ligt meer op de weg van de sportvereniging.
Dorpsbelangen vindt het jammer dat het voormalig oefenveld niet meer wordt gemaaid.
Wethouder Zwerver wijst op de afspraken die
zijn gemaakt met de voetbalvereniging. De
gemeente klepelt dit veld drie keer per jaar.
Een extra maaibeurt is mogelijk bij bijzondere
omstandigheden. Verder is de gemeente genegen met de klepeldata te schuiven.
* Rondvraag.
Bij de organisatie van evenementen kan
vroegtijdig contact opgenomen worden met
het Stafbureau.
Dorpsbelangen wil graag het tweejaarlijks
overleg met de gemeente behouden.
De lantaarn op de K. de Boerweg voor huisnummer 34 zou geschakeld moeten worden
als avond-nachtbrander.
Het Diepje wordt jaarlijks in juli geschoond.
Plegt/Vos plaatst een bank bij
Dobbestraat/Bouwerschapsweg.
De gemeente herplaatst een bank bij het
kampje.
Nadat de nieuwbouw gereed is, kijkt de
gemeente naar de ophoging van het gazon
aan de Dobbestraat.
Er komen bij de politie geen meldingen meer
over vandalisme bij de school.
De houtsnippers onder de speeltoestellen moeten nog worden aangevuld.
Dinsdag 11 oktober a.s. is het volgend overleg
met B&W.
In het volgende nummer van Tilproat hierover
meer.
H. Wassing, secretaris Dorpsbelangen
Woltersum e.o.
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SMINIA

Kollerijweg 56
9795 P N Woltersum
Tel. : 050 - 3022941
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R E S T A U R A T

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

CAFE
QUATRE BRAS
R i j k s w e g 81 Ten B o e r
Tel: 050 - 3021402

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

Schoolmusical.
Daar zat ik dan in een bomvol dorpshuis.
Vaders,moeders, oma's opa's, neven, nichten,
iedereen was aanwezig.
Voor mij was het de eerste keer dat ik van de
schoolmusical getuige mocht zijn. Ik heb verschrikkelijk genoten.
Wat waren ze allemaal goed! De teksten
zaten er goed in. Tussen naakjes ik teken voor
zo'n bevalling als in het begin van de musical,
wat ging dat snel! Het publiek schaterde het
dan ook uit.
Geweldig was de samenwerking tussen groot
en klein, net was ontroerend om te zien hoe
de groten de kleintjes hielpen.

Vertederend waren de roeken, die door een
geweldige Wia Buze (of moet ik Wia's zeggen?) naar Delfzi I werden gelokt.
De liedjes waren heel goed geschreven en ik
heb respect voor de creativiteit van onze
school.
En wat te denken van alle dansjes en gymnastisch oefeningen, de kleint es met hun Toetjewa
(ik weet niet of ik het goed schrijf) lied waren
ronduit om te zoenen.
Zelden heb ik met zo vermaakt als op die
avond.
Een groot compliment voor alle kinderen en de
schoolleiding, petje af.
En zo kun je weer genieten van het feit dat je
in V\/oltersum woont.
: - *i
I.S.

R. TUITMAN
v o o r
A a r d a p p e l e n ,
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WINKEL A A N HUIS

F r u i t

De rijdende winkel
van de familie Palsma
brengt de boodschappen
in Ten Boef; Woltersum
en Sint Annen tot aan de deur.
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WOLTERSUM IN
VROEGER TIJDEN
In de nalatenschap van Hendrik Evenhuis
(1873-1958), geboren en getogen in
V/oltersum, zijn vele (dag)boeken gevonden
waarin hij openhartig, met liefde en een
scherp oog voor detail zijn herinneringen
noteert. Hij heeft in Woltersum een heerlijke
jeugd gehad, zoveel is zeker. Zijn kleindochter
Carien Evenhuis las de boeken, en neemt ons
in een aantal bijdragen mee terug naar het
Woltersum van meer dan een eeuw geleden.
Woltersum, december 1873
'Een zeer oud dorpje, idyllisch gelegen temidden van uitgestrekte landerijen, op eene kleine
hoogte of wierde, doorsneden door een riviertje.' Zo begint Hendrik Evenhuis zijn jeugdherinneringen aan Woltersum. Hij wordt op 1 8
december 1873 geboren, als tweede zoon van
molenaar Wilte Evenhuis en zijn vrouw
Geessien Bronts. Over zijn geboortedag
schrijft hij: 'De wegen waren onverhard en
waren des winters vrijwel onbegaanbaar. De
docter moest vi f minuten voor riet dorp de
paarden voor de koetswagen uitspannen. Hij
ging te voet verder naar het huis (naast de
moien) waar de jonge wereldburger werd verwacht.'
Woltersum lag inderdaad in een drassig
gebied van veen en zand. Voordat het
Eemskanaai werd gegraven, in 1870, lag het
in de winter zelfs in 'een grote watervlakte,
doordat er uit de Woltersummer Ae en de
Kleisloot een geweldige watertoevoer was die
in Delfzijl onvoldoende werd afgevoerd.' Met
kennelijke spijt schrijft Hendrik: 'Na het graven
van het Eemskanaai werden de riviertjes afgesloten en ging het karakter van rivieren geheel
teloor. In plaats van snelstromend met helder
water werd de Lustige Mare troebel, stilstaand,
doodlopend.'
Een grote familie
Het molenaarsgezin woonde in het huis naast
de hout- en pelmolen, die zijn vader Wilte in
1 870 had gebouwd. Het was een groot gezin,
met naast Hendrik 1 oudere broer, Elle, en 4
jongere broers en 3 ongere zussen. Zijn
grootvader, boer en kleidelver Elle Evenhuis,
woonde aan de overkant aan de Kollerijweg,
naast het brugwachtershuis e. Zi n vaders
broer, Oom Harmannus beneerde met tante
Trijntje de familieboerderij (Bouwerschapweg
58). Tante Aaltje met haar man Jacob

Wolthuis, koster en tevens hoofd van de school
woonden in de kosterij, naast de school bij de
kerk. Oom Jacob, schrijft Hendrik misprijzend,
'was verslaafd aan sterke drank. Hij kwam
zeer vaak dronken thuis, en werd dan door de
kastelein in de gang neergelegd. De volgende
dag was hij echter weer net alsof er niets was
gebeurd.' Overigens voegt hij toe 'was hij een
man bij ieder gezien en niet van verstand ontbloot.'
Met 5 jaar naar school
Woltersum was in die tijd, eind 19e eeuw, een
kinderrijk dorp. De schoo had in 1 870 twee
klassen en breidde al snel uit tot vier. Kinderen
gingen met 5 jaar naar school. Dat was ook
toen een spannend moment dat ze met de
nodige zenuwen tegemoet zagen. En ook toen
was er troost. Hendrik herinnert zich: 'De eerste schooldag werd beloond met een koek. Op
den zolder stond een koekboom, vertelde de
meester.'
Frisse, vrolijke klaslokalen waren het niet. 'We
zaten op lange, zwart geverfde banken zonder rug euning. Drinkwater was niet aanwezig. Wie dorst had ging naar een dobbe, niet
ver buiten school bij de waterhuizen. Privaten
waren er ook niet, alleen een openbaar privaat achter het meestershuis, maar dat was
gewoonli k niet te gebruiken.' 's Winters was
de schoo vast en zeker benauwd en bedompt:
'De school werd verwarmd met een grote turfkachel. De turf lag op zolder, en werd door de
grootste jongens in een turfpijp gegooid, een
prettig werkje.' De kinderen schreven met een
griffel op de lei. 'Werd de griffel te kort, dan
<wam er een blikken busje om.'
'Schandhoek'
Wie lawaaiig was, of een vraag niet kon
beantwoorden kreeg straf en moest in de
'schandhoek' staan. Maar de 'schandhoekers'
mochten 'daarna altijd als eerste antwoord
geven, en was het goed dan was de straf
voorbij.' Ook strafwerk was niet onbekend.
Hendrik schrijft - hij is 9 jaar - aan zijn
vriendje Menne Boer: 'Meester heeft vrijdag
gezegd dat als wij mekaar nog weer uitscholden, dan moesten we twee honderd maal wat
opschrijven tehuis. Hij was deze week zeer
kwaad omdat hij geen dag rust had van de
jongens want ze scholden elkaar uit.' Het ging
er tussen de kinderen wel vaker ruw aan toe,
met scheld- en vechtpartijen bij de til, vooral
tussen de 'lougsters' en cle 'boetenlougsters',
de kinderen uit Blocum, Grauwedijk en
Luddeweer: werelden van verschil.
Hendrik heeft de beste herinneringen aan
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school: 'De ene bonk was de rugleuning van
de ander, alleen op de achterste bank was
zonder steun, dat was de mooiste. Het was er
zoo vrij, we konden zoo prachtig achterover
buigen, de voeten onder de tafel en dan maar
achterover!' Maar nog wordt hij boos als hij
denkt aan onderwijzer de Groot 'door mij
zeer gehaat. Hij liet mij onschuldig op aantijgingen van 'n ander voor straf op een bank
staan als leugenaar, 'k Had zoogenaamd achter een wagen gelopen, wat niet zoo was.'
Spelen, op de 'schoulvlakte' en in de velden
Hendrik weet ook nog precies welke spelletjes! de kinderen toen speelden. Op de
'schoulvlakte', het grote plein links voor de
kerk en het kerkhof, was tipelen favoriet, en
ook wolfken, aannneemken, haaske jagen,
petjekaatsen. Dat waren ruwe spelletjes, alleen
voor jongens. Kaartje hinken, kaatsen en knikkeren was meer voor meisjes. Buiten school
was vlotje varen in het Diepje een geliefkoosde bezigheid, net als slootje springen, balkje
lopen, watergooien, spreeuwen- en musseneieren verzamelen, 's Zomers zwemmen in een
diepje achter 'Moeshorn' bij het land van Jan
Swieringa. En natuurlijk vuurtje branden,
zwerven door de velden, en ook schaatsenrijden. 'Dat werd op 4-, 5-jarige leeftijd geleerd
en niemand die het niet kon, tot kreupelen en
gebrekkigen toe.' Er werden ook hardrijderijen
gehouden, op de gracht die destijds om het
kerkhof lag, met kleine prijsjes, zoals een

beursje, en ieder kreeg een 'tooitaisch'. 'Een
mooi spel', schrijft Hendrik, 'was ook op de
school klimmen, door de dakgooten loopen,
en kraaiennesten uithalen uit de schoorsteen.'
Zes jaar school, en dan?
De school duurde zes jaar, en werd afgesloten
met een getuigschrift. Voor veel kinderen in
V/oltersum betekende dat het definitieve einde
van hun schooltijd. Met 1 1 , 1 2 jaar waren ze
oud genoeg om geld te verdienen, mee te
werken in riet bedrijf, moeder te helpen in de
huishouding. Hendrik mag dóór, naar de
Herhalingsschool in Ten Boer, net als Hidde en
Anje Pesman, Jan Doornbos (van de slager),
Hendrik Nieboer, Jan Klinkhamer en andere
klasgenoten. Lopend, want fietsen bestonden
nog niet. 'Drie kwartier, ransel op de rug
waarin boterhammen en boeken, een gezonde
loop heen en terug'. Daarover een andere
keer.
Carien Evenhuis
Citaten uit:
Hendrik Evenhuis: Neologe van V/oltersum
(Haren, 1944)Hendrik Evenhuis: Relaas van
de verschillende gebeurtenissen en belevenissen enz enz vanaf december 1873 (Haren,
1947/1948)1 In een andere bijdrage zal ik
verder op de spelletjes ingaan, mede aan de
hand van de spelregels zoals Hendrik die
heeft beschreven.
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* Uw hond krijgt hetzelfde voer als thuis.
* 4 keer per dag wandelen.
* Spelen op het veld.
* Gratis video film van uw hond.

wood en banket

(bij verblijf van minimaal 1 week)

Arend &Tineke
Kollerijweg 82 ;
H. Westerstraat 18 • 9791 C T Ten Boer
Telefoon 050-302 1227

9792 TH Wittewierum
Tel: 050-3023989

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

AgriShoP
divers i n groenten &

Bloemenhuis
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Ook i/erzorgen wij uw
Graf, Bruids en andere
Gelegenheidswerken

fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit
• aardappelen
• scharreleieren
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost
• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 / 5418462
Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

Dries & Driss,
Katja & Kadija
Het project Nederland Marokko is tot zijn
hoogtepunt gekomen. De tentoonstelling in de
bibliotheek in Groningen is geopend op zondag 4 september. Veel kinderen uit Vv'oltersum
waren hier bij aanwezig en ze hadden hun
ouders ook mee genomen. Dat was fantastisch.
Het is een tentoonstelling geworden die
bestaat uit vijf posters per onderdeel. Dus vijf
poster van V/o tersum naast vijf poster van
Rislane. Vijf posters van Amsterdam naast vijf
posters van Marrakech. Een poster is samengesteld uit foto's, die gemaakt zijn door de
<inderen en door de Fotografen. Daardoor zijn
ze erg gevarieerd, terwiiltegelijkerti d steeds
dezelfde aspecten terug komen. Speen, familie en omgeving komen op alle posters terug.
Het is dan vooral leuk om te lezen wat de kinderen erbij geschreven hebben.
Omdat het resultaat er mag zijn, zijn er nu
ook plannen om met het materiaal van de tentoonstelling een lespakket te maken. Dat zal
dan aangeboden worden aan alle scholen in
Nederland. Dat plan is nog in het beginstadium, dus het is afwachten hoe dat verder gaat
lopen. Mocht het er ooit van komen, dan zullen we u dat ook zeker laten weten. Waar een
kleine school toch groot in kan worden.
Vrijdag 1 6 september was de opening van de
tentoonstelling in de Stopera in Amsterdam.
Daar waren de leerkrachten van de school
ook bij aanwezig.
I

I

i
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Het leek ons leuk, om u ook te laten zien, wat
nu het resultaat is geworden van dit project.
Daarom is er voor alle belangstellenden de
gelegenheid om de tentoonstelling te komen
bekifken op donderdag 20 oktober van 1 5.00
tot 17.30 uur.

Dus:
Donderdag 20 oktober
van 15.00 - 17.30 uur
de tentoonstelling van:
Dries & Driss, Katja & Kadija

Hondenpoep.
Zoals iedereen in het dorp wel gemerkt heeft,
komen er steeds meer honden. Dat is niet
vreemd, want je woont hier tenslotte prachtig.
Er zit natuurlijk een klein nadeeltje aan, je
moet zo'n beestje uitlaten. De meest hondeneigenaren vinden dat geweldig leuk en wandelen dan ook flinke stukken met hun viervoeter.
Nu kan het wel gebeuren, dat zo'n beestje
hoognodig moet en het niet op kan houden tot
bijvoorbeeld de dijk. Daar kan het dier niks
aan doen.
V/e vragen dus alleen aan de eigenaren:
neem een zakje mee om het weer op te ruimen als het op openbare ruimte, zoals op
straat, of in de tuin van iemand gebeurt. Het is
een kleine moeite en zo blijft het dorp ook
schoon.
Vast bedankt voor de medewerking.
I.S

O.B.S. De Huifkar Woltersum

T a n k s t a t i o n
stadsweg 75 Ten Boer

Kuiper

Het

voordeligste

tankstation

tel.:050-3021000
uit

d e

regio!

Geopend van 7.30 tot 20.00 uur.
AutOVerkOOp.

24 uurs service
Alle betaalpassen worden geaccepteerd
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"
ELEKTRO

Aanhanger

VerHuUr

voor al uw
* Aanleg en onderhoud

Burg.Triezenbergstraat 35
9791 C B Ten Boer
Tel:
050 - 3022906
Fax:
Mobiel:

050-3024479
06-21658584

van electr. instalaties
* Reruice
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STORTEBOOM
Supermarkt en Drogisterij
Ten B o e r
Tel: 0 5 0 - 3 0 2 1 4 9 7

PLUS

AlsheP(qoec(eii goedkoop mePzijti!

Nieuws van de V W
Ingezonden Mededeling
Na 25 jaar met heel veel plezier in Woltersum
te hebben gewoond, vertrekken we aan het
eind van dit jaar naar Ten Boer. We wensen
iedereen het allerbeste toe.

Voorzitter - Pieter ter Veer
Vice-voorzitter - Irene Dost
Penningmeester - Carla Ruben
Secretaris - Stella Smit
Erik Kiewiet
Henk Knol
Elina van Dijk

Willy en Jan de Jong (Bijbelgang)

Nieuwe bewoners.
Wat is het elke keer toch weer leuk om een
bezoekje af te leggen bij nieuwe bewoners.
Dit keer was het op de K.de Boerweg 2 1 .
Daar wonen nu Gea Spaak-van der Veen en
Eelke Spaak. Bijzonder leuke mensen, ik had
ze al wat eerder ontmoet bij het uitlaten van
hun jonge Bordeaux Dog.
Gea is een HBO verpleegkundig die werkt in
Assen, daar is zij begeleidster van een groep
verstandelijk gehandicapten, die nog wat extra
begeleiding nodig hebben, dus niet de gemakkelijkste baan. Niet alleen lichamelijk heel
zwaar, maar het vergt mentaal ook heel veel
van je.
Eelke werkt als hoofd keuken in een bejaardeninstelling van Patrimonium. Koken kan hij
dan ook als de beste. Dat was ook te zien in
de keuken, die met veel smaak was ingericht.
Het is weer fijn om te merken dat zij het hier
in Woltersum enorm naar hun zin hebben.
Helemaal vreemd voor ze was het niet, want
Eelke's grootmoeder woonde vroeger in de
I I
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Dobbestraat. Mevr.Boekhoudt was haar naam
en Eelke heeft menig keer bij haar gelogeerd.
Ze hebben 2 jaar in de stad gewoond, op een
flat, en zijn dus heel ingenomen met hun nieuwe huis. Alles ziet er dan ook warm en gezellig uit. Twee katten completeren het geheel.
Ze hebben, nu als u dit leest, een drukke tijd
achter de rug, want op 9 september stapten ze
in het huwelijksbootje. Ze trouwden vanuit hun
huisje en het huwelijk werd voltrokken in Ten
Boer. Daarna gingen ze op huwelijksreis naar
Portugal.
Je kunt hen beiden ook regelmatig op de
motor zien, ze hebben allebei een Honda 600
(dit voor de kennners)
Al met al een heel leuk bezoekje en ik wens ze
dan ook heel veel geluk toe.
I.S.

Op 3 augustus heeft het nieuwe bestuur van
de V W fiun eerste bestuursvergadering
gehad.
f-iet bestuur bestaat nu uit de volgende
bestuursleden:

Wij zijn weer druk aan het bedenken van
leuke activiteiten voor o.a. volgend jaar kermis, en daarvoor zijn goede ideeën uiteraard
welkom... Dus, heb je een leuk idee: geef het
dan door aan één van de bestuursleden!!!
S.S.

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
TON EN JANNA
LIETMEIJER
voor al uw
( W I M

Jongens- en meisjesondergoed

JRITTKENS)

Heren- en damesondergoed
Alle soorten brood van de
WARME BAKKER

ook holfwol en thermo ondergoed )

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

Sokken
Kniekousen
Panty ' s in diverse soorten

Tevens groot asortlment voor
DIABETICI !

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

-

ARD

BARKHOF

u w HUISHOUDZAAK

o p d e MARKT

ANDRE
WESTERBEEK
Bijouterie- Lederwaren
Reparatie van sieraden
klokken en horloges.

VOOR AL UW
STOFZUIGERZAKKEN
EN

Wij vervangen uw
horlogeband en/of
batterij.

ALLERLEI
HUISHUIDELIJKE
ARTIKELEN

Klaar terwijl u Wacht
Kijk ook op www.awesterbeek.nl

I E D E R E DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER

Een Schots kamp aan de voet van de Fram

MONSTER VAN LOCHNESS
GESIGNALEERD IN HET
DIEPJE VAN WOLTERSUM

sters in alle soorten en maten.
Mac Lorentini & Mac Jasper vermaakten jong
en oud met hun aoocheltrucs. Ook de kabelbaan blijft jaarlijks een groot succes om je
even heerlijk op uit te leven.
Enorme hoeveelheden pannenkoeken werden
ook dit jaar in diverse keukens in Vv'oltersum
gebakken voor de hongerige Schotse troepen
bij de molen.
De avond werd ingeluid door twee doedelzakspelers die het geheel nog meer in de Schotse
sferen wisten te krijgen. Het vuur werd ontstoken, de geesten in het dorp verdreven en de
broodjes gebakken. De ouderen onder ons
gingen onder enthousiaste aanmoediging van
Theo de competitie met elkaar aan in het hout
zagen, kilt liften en spijker slaan. Maaike
zorgde voor een stemmige sfeer bij het kampvuur met haar gitaar en stem.
Vele kinderen bleven overnachten op het
kampterrein bij de molen.
Zaterdagochtend, 3 september, kregen de

Donderdagavond, 1 september 2005, begon
met veel enthousiasme de opbouw van de traditionele jaarlijkse vakantieafsluiter, het zomerkampje. Dit jaar stonden de tenten vlot overeind door de grote hoeveelheid vrijwillige
mankracht.
Vrijdagochtend, 2 september, meldden zich de
eerste deelnemende Clans, er werden zowaar
echte kilts gesignaleerd. Na het welkomswoord werd er geheel volgens Schotse
gewoonte paal geworpen, kogel gestoten,
zandzakken gegooid en touw getrokken. Met
I
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andere woorden de Schotse Spelen zijn hiermee actief geopend.
Energie werd opgedaan door een fikse boterham met Haggis tussen de middag. Deze nieuwe energie werd gestoken in het maken van
kilts, lederen armbanden, buideltje en mon-

Schotse supporters aan het werk

Schotse Spelen hun vervolg met vaten rollen,
dwerg werpen en de stinkende kruiwagenrun.
Versterkt door een broodje knakworst gingen
we verder met de V/hiskyrun, die ontaarde in
een groot en gezellig waterballet. De laatste
krachtmeting vond plaats achter de molen
door een competitie tussen de Clans in het
autotrekken.
Broezen, kussengevecht, dansen in de grote
circustent tot het vlees op de barbecue klaar
was. Samen met heerlijk fruit en een ijsie werd
het kamp ook dit jaar weer succesvol afgesloten. Het snel neerhalen van alle grote en kleine
tenten zorgde er voor dat iedereen zaterdagavond moe maar voldaan in een Schotse kilt
terugkeek op een geslaagd zomerkamp 2005!
Met dank aan alle vrijwillige hulp, het gesponsorde eten & drinken en de verschillende knutselmaterialen.
S.B.

Café

V o o r

e e n

g e z e l l i g

Hoofdweg
Tel.

Tevens

2

a v o n d j e

u i t

Woltersum

050-3025190

Ook voor bruiloften
verzorgen wij koude

en partijen
en warme
buffetten

Elke e e r s t e z a t e r d a g van de m a a n d klaverjassen

G r a a g tot

z i e n s

bij!
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Inbörgern op zien
Heubultjebuursters.
Van t veujoar binnen Kloas en Rikoa Teuben
oet tied konnen. Kort noa heur 75- oarege
bruloft ruik Rikoa aan t sukkein en belandde in
t groot zaikenhoes. Olie bomen verpoten rust
gain zegen op, dus Riekoa kwam tussen zes
plankjes weerom op t Diekje. Amper aan twij
week loater vonden Teupko en Trienes heur
voader in bedstee. Dood.
t Verwoarloosde boerenploatske kwam aan
koop. Eigie Blaauwboer tipde n bevrunde poddebakster oet t westen van t laand en dij luit
der gain gras over gruien. Marion Meesters
zag t hoeske en was verkocht. Dou de
TeuDenbruiers heur spinnewebben roemend
veurgingen deur t boerderijtje wer ze nog
happeger. „ Pottebakken op de grupstal, verkoop vanaf een deel met een eeuwenoude
lemen vloer, slapen in een knusse bed-stee,
dakpannen met stro geïsoleerd! Mijn stoutste
dromen komen uit!"kraaide ze.
Aan handelsgaist leek t Marion nait te
mekaai-ern. Rekend noa moatstoaven in t westen van t laand was heur bod van 450.000
euro aan lege kaant. Door nait van, Teupko en
Trines stonden zowat te flappern mit oren, mor
mit heur aangebo-ren boerenslaauweghaid,
vruigen ze toch n ketaaier bedenktied.
„ As ie t ele herf, mit eukap, stookhut en put
met aalboom in t happelhof even bewondern,
want dat is bie de koop inbegrepen,
mevrouw," zeeTeupko, „zullen wij ons beroaden over joen bod."
Mit ellebogen op t zwilk van keukentoavel flusterde Trines:,, Volgens mie is dat schoap riep
veur de slacht!"
Vanoet t appelhof klonken Marions vreugdekreten deur in keuken.
Teupko floot tussen tanden en smijgelde:,,
Appels zingt de maaid...Grunneger kroon en
zedelingen... bruiertje, wat zolst zeggen as
wie der 650.000 euro van muiken?" Vonzulf
haarTrines door niks op tegen.
Poddebakster Marion knipperde nait mit d
ogen van dij pries en luit t zoakje vot beschrieven.
„ W i e kriegen nije buren Kee,"meldde Ko
Jooger, dou e mit zien zwellende toon van
dokter weerom kwam, „wachtkoamer gonsde
as n iemenust. Teubenkes hebben t older-liek
stee veur n prikje overdoan aan n kollegoa
van Eigie Bloauw-boer. Ol Kloas zei zuk
omdraaien in zien graf!"
Kee was in n maalvreten bui en loogde: „

Zeker waiten van nait, Kloas is ja kremeerd en
Teupko en Trinus binnen wel lös ver-traauwd...
n Kennis van Eigie Blaauwboer, zeestoe? Dat
geft proatstof in Heubult eburen, want vraouwen in de kunst binnen hui en lös van zeden, t
Mens zei der minimool n biesloap op noa-holden!"
Twij doogen loater stopde der tegen schemerduuster n bebloumd Lelek Eendje in oprit bie
boerderij . Kee dee loamp oet, koekeloerde
deur gerdienen en gaf verslag:,, Ko, buren
binnen aankomen! Zo op t oog n toom overjoarege Flower Po-wers. Wel verdold, zai mie
dat aan. Wat is der nou te vinden onder n
heukap? Verrek, door dwarrelt heur roze jurk,
kerel zien oranje boksem. Haar k nait veurspeld? Hui en lös van zeden! Dij man wait
woor Abram de mosterd hoalt Ko, door mogstoe n veurbeeld aan nemen. Kiek mie dat
toch ais aan!"
Ko Jooger zetde zien tienuurs borrel deel,
legde n aarm om Kee tou en zee bedoard:,,
Vot de vuurdeup mor, zeilen ze denken, wie
mouten ja nog nochtenlaonk in t heu sloapen,
eer wie di van loezen vergeven bedsteden ripschier hebben!"
Aanderdagsmörns vroug ronkde der n verhoes-woagen. Joagertjes binnen van netuur
nait nijschiereg, mor willen wel geern alles
waiten. Zodounde, tegen kowietied, dou
vrocht-woagen ofraaisd was, onnaaierde
Kee:„Waist wat Ko, wie nuigen onze buurlu
op kowie mit kouk. Onder t Kennis moaken,
ken wie heur in ain loop oetstukken, hou wie
op Heubultjebuursterdiekje mit n konner
optrekken!"
Soamen luipen ze t aarf op. Op deel zogen
ze t hoeskeroad stoon en door midden maank
op n divan haren booide törreldoeven mekoar
in n holdgreep. Was t n wonder,dat Marion
zuk betrapt vuilde? Ze sprong in t end en bitsde:„Wat staan jullie daar te gluren, sodemieter op, dit is privéterrein!" Ko onderdrukde n
opkomende driftbui en zee op zien hoalf- stront-hoolf- regenwotters: ,,Wij wouden joe op
kowie nuigen, mor wie kennen t beter oetstellen tot mijn toon weer beter is !" Kee haar
minder reserve. Ze reet Ko aan d aarm en
snaouwde mit neus in lucht:,. Kom jong onze
haide kowie is nait besteed aan dizze kólle
kokmedom!"
d Haile week zaten de Joagertjes s mit t veurval in moag, mor dou waren ze ter grondeg
over ains. Heur nije buren waren aan zet om t
weer goud te moaken. Al mog t ook tien joor
duren, z*i haren de tied...
Luuk Houwing

Verkoop van nieuwe
en gebruikte fietsen
Wij doen alle reparaties
Dealer van:

Gazelle
Sparta
Multy cycle

Bob Tweewielershop
koopmansplein 18
9791 MA Ten Boer

D e service

is top
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Ten Boer
Tel. (050) 302 5058
Fax (050) 302 5059
Maandag vanaf 13.00 uur

Voor a l u w b l o e m w e r k , z o a l s :

Vrijdag tot 20.00 uur

. Gelegenheids- en tedripsbioemwerlc
% Woon- en tuindecoraties

De Sav. Lohmanlaan to 80

Lid Euro Florist, bezorgdienst door heel Nederland
Vraag v r i j b l i j v e n d n a a r d e m o g e l i j k h e d e n

Groningen
Tel. (050) 527 2789

meel iloemsieriii'i'fl'
„eCBDM

SLOEHEN ALLEBHI

Fax (050) 527 2789
Maandag gesloten

Vanuit de school:
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Het nieuwe schooljaar is weer begonnen.
Onze grote groep acht van vorig jaar is vertrokken, we zijn dus met een aanzienlijk kleiner aantal kinderen gestart. Op dit moment
zitten er precies vijftig kinderen op school.
Naomi,F eur, Merlijn en Tido zijn de jongste
leerlingen. Naomi was er al voor de zomervakantie, maar Fleur, Merlijn en Tido zijn nu
begonnen. We heten de nieuwelingen van
harte welkom op onze school en hopen dot ze
het naar hun zin zullen hebben.
We zijn na de vakantie weer met frisse moed
begonnen. Voor juf Hendrina zat het zwangerschapsverlof erop en zij doet nu samen met juf
Morije de middenbouw. Hendrina werkt de
eerste helft van de week en Morije de tweede
helft. Juf Anneke en juf Janneke werken met
de kleuters en meester Joost doet de bovenbouw. Er is nu een week voorbij en we zitten
er weer helemaal in.
Zoals u waorschi nlijk elders in deze krant
gelezen heeft, wi len we u ook dit jaar graag
weer welkom heten in onze school. De tentoonstelling van het Nederland Marokko project, genaamd Dries & Driss, Katja & Kadija,
wordt gehouden op donderdag 20 oktober
van 15.00 tot 17.30 uur. De schooldeuren
staan dan weer voor u open, kom kijken wat
mede donk zij de kinderen van Woltersum, tot
stand is gekomen.

En tisi wiHcn xc bcci graa^ \faea

Hallo dorpsgenoten,
U bent van de ouderraad van onze basisschool gewend, dat wij twee keer per jaar een
kledingactie houden. De vergoeding die wij
krijgen over de ingezamelde kleding is laag,
en,daarom hebben wij besloten om hiermee te
stoppen.
Over het schooljaar 2004/2005 hebben wij
met het oud-popier-opholen een totaalbedrag
van 1 665,80 binnengehaald. Hier zijn we
als ouderraad én als scnool erg blij mee. De
school heeft van dit geld o.a. een nieuwe televisie, een DVD-speler en videorecorder aangeschaft.
Verder hebben we de verloting tijdens de
musical gehad. Er was een grote opkomst en
daardoor zijn er veel loten verkocht. De
opbrengst van de verloting was 240,00.
Ook dit geld wordt bestaod aan school. In de ,
volgende Tilproat leest u er meer over.
Rieta van Heuvein, penningmeester ouderraad

Schilders-

<&

Onderhoudsbedrijf

Roelvink
U kunt bij m// terecht
Schilderwerk,

voor:

Beglazingswerk.

Wandafwerking.
Verf en

Behang.

Renovatiewerkzaamheden.
Kozijnen.

Deuren.

Badkamers.

Dakramen.

Keukens.

Enz, enz.

Sauna's.

Isolatieglas

€ 32,- pml

excl

b.t.w.

H.R. Glas

€ 43,- pml

excl

b.t.w.

H.R.++Glas

€ 59,'pml

excl

b.t.w.

Vraag vrijblijvend
Hoofdweg

12 9795 PB Woltersum

loonbedrijf

offerte.

tel: 050 3024082 fax: 050 3021181 mobiel: 06 54962470

Van 061»

Cultuurtechnische

LSL^fï

w e r k e n

G r o n d v e r z e t
Agrarisch

l o o n w e r k

E e m s k a n a a i z.z. 8 , 9 6 2 5 T K

Overschild

© ( 0 5 0 ) 3 0 2 12 I S o f 0 6 - 5 1 1 2 2 2 3 1

Tentoonstelling DrJescn Driss K o t j o en ICadija.

Het was prachtig.
De tentoonstelling werd gehouden in de bibliotheek ,.

I n de stad kroningen.
En er waren heei veel mensen.
Er hingen hele mooie posters aan de wand.
Het ging over Amsterdam^Marrakech.ftislane en Woltersum.
Op de posters van Woltersum stonden allemaal kinderen van onze school
Jurrien stond er heel vaak op en er was een hele poster van Rico.
Ook was er tussendoor reclame met gekke mensen.
We kregen tussendoor ook wat te drinken en een lekker hapje erbij.
En er werd nog champagne geschonken.
En toen was de tentoonstelling afgelopen.
ï vï^iv ^

Geschreven door Marieke en Meiissa

De tentoonstellmg in Groningen

Het was leuk.
. _
We gingen met een loopmat mar binnen.
Voor de bibliotheek was een podium daar stonden mensen te dcnsen.
Er hingen allemaal posters met foto's erop.
Het weren mooie foto's.
•'
I k hing er jammer genoeg niet bij.
We konden de posters in de btbliotheek eerst niet vinden.
Er waren ook mensen in de bibliotheek die stonden te dansen.
We l i j n er niet zo lang geweest.
Maar het was wel erg leuk.
Geschreven door Liannc Hoogeveen

H.Pot
- onderhoud

bouwbedryf

-

- verbouw
-

renovatie- nieuwbouw

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555

Siem J
Ook uw bedrijf voor: * Het uitvoeren van vakkundig onderhoud.
* Een vertrouwd APK-keurIngsstatlon.
* Levering van kwaliteits onderdelen
* BIM tankstation
* 24 uur service

www.bljman.iil
Damsterweg 2
9628 BT Siddeburen
Tel. 0598-432134

tBntÊer

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

Begraafplaats Woltershof
Secretaris : E. de Boer

050 - 3021913

In iedere dorpskrant plaatsen we een overzicht
van aktieve verenigingen in ons dorps. Uit
ruimtebesparend oogpunt hebben wij ervoor
gekozen alleen de naam (en het telefoonnummer) van de secretaris en het (eventuele)
email-adres van iedere vereniging te plaatsen.
Veranderingen kun je doorgeven aan de
redactie, p/a Dobbestraat 13, 9795 PE te
Woltersum (050 - 3021919), of mailen naar
redactie.tilproat@tiscali.nl .

Kerkenraad Woltersum
Scriba : J. Everts-Fluks

050 - 3021416

Stichting Dorpsbelangen Woltersum e.o.
Secretaris : H. Wassing
050 - 3022807
email : dorpsbelangenwoltersum@planet.nl
Stichting Dorpshuis "De Bongerd"
Secretaris : S. Lubberts
050 - 3023500
Sportvereniging Woltersum
Secretaris : J. Huizinga
050 - 3021 390
Wedstrijdsecretaris : F. van Dijk
050 - 3023393
email : bestuur@svwoltersum.com
Supportersvereniging Woltersum
Secretaris : S. Steenhuis-Hoving
050 - 3023558
IJsvereniging
Secretaris : S. Lubberts

050 - 3023500

V W Woltersum
Secretaris : S. Smit

050 - 3022545

Toneelvereniging "Old Egypte"
Secretaris: M. Roelvink
050 - 3024082
Vereniging Peuterspeelzalen 't Kwetternest
Secretaris: Daniëlla Vos
050 - 3025038
Ouderrraad OBS 'De Huifkar' Woltersum
Secretaris : S. Steenhuis-Hoving
050 - 3023558
Beg ra f en i sveren ig i ng
Secretaris :l Dost-Hamminga

050 - 3023234

Vogelvereniging "De Kardinaal"
Secretaris : G. H. Woltjer
Biljartclub
Secretaris : H. Schoonveld

050 - 3021350

Dartclub Woltersum
Secretaris : E. Kiewiet

06 - 44756559

Klaverjasvereniging "Ruiten Troef"
Secretaris : R Nieborg
050 - 3022823
Jeugdsoos De Kar
Secretaris : J. Darneviel

050 - 3021437

Buurtvereniging Hoofdweg
Secretaris : M. Roelvink

050 - 3024082

Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris : H. Blink
050 - 3094547
Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris : T Homan

050 - 3023785

Buurtvereniging Het Kerkpad
Secretaris: M. Steijvers
050 - 3024253
Buurtvereniging Kollerijweg "Op 't End"
Secretaris : T. van Dijk-Rillema
050 - 3023021
Buurtverband Bouwerschapweg "Lombok"
Secretaris : I. Dost
050 - 3023234

