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Hebben jull ie ook zo genoten van de 
sneeuw in de kerstvakantie? Het dorp was 
weer een plaatje om te zien. De kinderen 
die van de dijk afgleden en de grootste pret 
hadden. 
Echt winters is het niet,en het b l i j f t almaar 
grijs en triest. Gelukkig maar dat we zo'n 
gezellig dorp hebben waarin je metz 'n 
allen geniet van de toneelvereniging, die 
weer een prachtig stuk lieten zien. 

Ook hebben we een koker met gegevens en 
foto's over het Woltersum van n u in de 
kerk ingemetseld, waar over meer in deze 
krant. Wel jammer dat er niet zoveel 
belangstellenden waren. 

In de Dobbestraat is de ergste rommel nu 
gelukkig voorbij, nu het zand nog invoegen 
en dan is het toch maar een hele mooie 
straat geworden. 

Het café draait ook weer en ik moet zeggen 
dat de patatjes er erg lekker z i jn . 

Ik zou het leuk vinden als ju l l i e , wanneer 
je iets leuks weet te vertellen o f nieuwtjes 
hebben die belangrijk zijn voor het dorp 
het dan naar de dorpskrant mailen.! 
Let op het nieuwe mailadres: 
tilproat@kpnplanet.nl 

Groetjes, 

Ingrid Stayen. . - • 

Tilproat is mede mogelijk gemaakt door de Rabobank 
Rababmk 
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P A L S M A 

WINKEL AAN HUIS 
De rijdende winkel 

van de familie Palsnia 
brengt de boodschappen 
in Ten Boer, Woltersum 

en Sint Annen tot aan de deur. 

H e n d r i k W s s t e r s t r a a t 16 

Ten l o e r C 0 5 0 ] 5 0 2 1 4 S 9 

A L U W 

KRUIDENIERSWAREN 
BIJ 

MARTHA en RJNUS 
H A L E N E N B E Z O R G E N 

T E V E N S POSTZEGELS 
E N S T R I P P E N K A A R T E N 

Hoofdweg I I - Wol te r sum 
Telefoon 050-3021350 

Autoschade 
van Dijken Repa ratie 

van 

alle 

merken 

K o l l e r i j w e g 14 W o l t e r s u m T e l . / F a x 050 - 3021796 
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Vereniging voor Dorpsbelangen 
Woltersum e.o. 

Van de bestuurstafel: 

Door een foutje van de redactie is in de vorige 
Tilproat Van de bestuurstafel niet afgedrukt. 
Zoals beloofd in een eerder verschenen 
nummer van onze dorpskrant, volgt hieronder 
alsnog het verslag van de vergadering op 11 
oktober 2005 tussen B&W en het bestuur van 
dorpsbelangen. 

Speelvoorzieninsen. 
Voor 1 november zal de gemeente i.v.m. de 
veiligheid een tweede loszittend element uit de 
zandbak bij de Huifkar verwijderen. 
De houtsnippers onder de speeltoestellen zijn 
aangevuld. 
Voor de onveilig geplaatste wipkip bij de 
zandbak zal in samenspraak met de school een 
passende oplossing gevonden worden. 
Dorpsbelangen zal in het vervolg een verslag 
krijgen van de uitgevoerde inspecties aan alle 
speeltoestellen. 
Schonen Piepje. 
Door de huidige werkwijze kunnen enkele 
plaatsen in het Diepje niet worden geschoond. 
De huidige aanpak wordt ook volgend jaar 
gehanteerd. In 2007 wordt er geëvalueerd of 
deze methode voldoet of dat er toch aanvullend 
iets moet worden gedaan. 
Roekenoverlast 
Dit onderwerp is inmiddels uitvoerig aan de 
orde geweest in de Statencommissie Natuur en 
Milieu. 
Het lijkt erop, dat artikel 9 van de Flora- en 
Faunawet zal worden vermimd. Er kan dan 
tegen overlast worden opgetreden. 
Op 21 oktober a.s. is er opnieuw overleg 
geweest met de roekengroep. Verslag hiervan 
volgt. 

Bijbelsans. 
Rond de woning van Dirk Walleyn heeft de 
gemeente op kosten van de familie 
opruimwerkzaamheden verricht. 
Onderhoud toestand Eemskanaal nz. 
Er is door de gemeente opdracht verstrekt voor 
het repareren van de asfaltbeschadiging 
richting Bloemhofbrug en voor het herstel van 
de klinkerbestrating nabij het voormalig 
brughoofd. 
Dobbestraat. 
Na de bouwwerkzaamheden wordt begonnen 
met het woonrijp maken van de Dobbestraat. 
Ook zullen er enkele parkeerplaatsen worden 
aangelegd. 
De resterende stammen van de onthoofde 
wilgen zullen ook worden verwijderd. 
Onderhoud voormalis oefenveld. 
Het driemaal jaarlijks klepelen is onvoldoende 
voor de jongeren om het oude oefenveld te 
gebruiken als speelveld. De jongeren wijken 
tot ongenoegen van de voetbalvereniging uit 
naar het nieuwe voetbalveld. 
Vanuit de gemeente wordt het initiatief 
genomen voor een overleg tussen de 
voetbalvereniging, dorpsbelangen en 
gemeente. Doelstelling is om tot een 
gecombineerd gebruik van het nieuwe veld te 
komen. 
HeseL 
Dit jaar komen er door omstandigheden geen 
kerstbomen uit Hesel. Dorpsbelangen heeft 
inmiddels zelf een 6 meter hoge boom gekocht 
en zal deze t.z.t. plaatsen op de bekende plek. 

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft 
aangegeven, het overleg met B & W te willen 
beperken tot lx per jaar. Dit overleg zal 
plaatsvinden op 19 april a.s. 
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 

Die renbenoa igheden 

Niet aanwezig wat u zoekt ? 
Vraag ernaar en wij kunnen het bestellen 

Voor al uw vis maV' 

Zeevishandel 
LauwersooQ 

Gestoomd 

Gerookt 

Gebakken 

Zout en Zuur 

Alle soorten verse vis 

Een zee van gezondheid ! 

J - [ u i s 

(groente- en fruitmarkten 

Op de markten: 
Jen 'Boer 
tlCmim 
Lopyersum 
JApjDingedam 

JiCs het gaat om kwaCiteit en prijs ! 

JAusmuweg 2 
9981 CD Hitfiuizen 

teü 06-29043227 

WESTERHOF 
Dé modezaak bij u op de markt! 
l x in de 14 dagen bezoeken wi j de weekmarkt in 
Ten Boer,met een gigantische collectie dames- en 
herenmode. 
o.a.: Truien,Broeken,Vesten,Blouses,Rokken, 

Blazers,Hesjes,Shirts etc. etc. 
Ook in sokkengaren ruim gesorteerd ! 

Doe als zovelen : ga voor : 
K W A L I T E I T & B E T A A L B A R E M O D E naar: 

WESTERHOF 
Dé modezaak bij u op de markt! 

Grote paskamer aanwezig. 

Tot ziens 
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De laatste jaren is het aantal agendapunten 
sterk gedaald. Verder weet het bestuur de 
(digitale) weg naar het gemeentehuis te vinden 
voor het geval zich tussentijds zaken voordoen. 
Voor zover de agendapunten van het overleg 
dat plaatsvond op 11 oktober j l . 

Door wijziging van enkele artikelen door het 
Ministerie van Landbouw en met steun van 
Provincie en de gemeente Te Boer heeft de 
brandweer ondertussen getracht een aantal 
roekennesten uit de bomen te spuiten. Ook 
zijn de bomen bij het oude kerkhof gegaffeld 
en worden er draden aan sommige bomen 
bevestigd. Gehoopt wordt op minder overlast 
binnen onze woonomgeving. 

Omdat er in de toekomst zwaardere schepen 
door het Eemskanaal zullen varen, is men 
inmiddels druk bezig langs de oever metalen 
platen te trillen. De smeerpijp wordt ter plaatse 
vooreerst niet aangepakt. Tussen nu en vi j f 
jaar zal ook de beplanting langs de dijk moeten 
wijken i.v.m. de veiligheid. Het waterschap 
heeft de plicht tot herplant, maar op dit 
moment is onduidelijk waar dit zal gebeuren. 

Op 4 november is jeugdsoos de Kar officieel 
geopend. Dorpsbelangen heeft een 
brandblusser aangeboden. 
Er is een gesprek geweest tussen 
dorpsbelangen, gemeente en de 
sportvereniging. Er zijn duidelijke afspraken 
gemaakt:De jeugd mag de helft van het nieuwe 
veld aan de zijde van de Kar gebruiken. Het 
oude oefenveld zal drie keer per jaar worden 
geklepeld. De gemeente overweegt om er 
schapen op te laten lopen. Bij de Kar zal dan 
een gedeelte niet worden afgerasterd. 

Dorpsbelangen heeft de eigenaren van café de 
Witte Brug genomineerd voor de 
Deurpakkerprijs. Deze prijs is dan ook aan 
hun uitgereikt. 
Op 24 november was het hoogste punt van de 
restauratie van onze kerk bereikt. Tijdens de 
feestelijke bijeenkomst heeft dorpsbelangen 
een bedrag van €250,- toegezegd. Dit bedrag 
zal na de restauratie goed besteed worden. 
Dorpsbelangen heeft zelf een kerstboom 
gekocht. De kinderen van de Huifkar hebben 
voor versiering gezorgd. Dorpsbelangen wil als 
verlichting in 2006 weer een prikkabel gaan 
gebruiken. De nu gebruikte lichttube is geen 
succes. 
Er is een gesprek geweest met de 
zomerkampcommissie. Deze commissie 
functioneert zelfstandig, maar onder auspiciën 
van Dorpsbelangen. Zolang het aantal 
deelnemende kinderen hiermee in verhouding 
staat, zegt Dorpsbelangen jaarlijks een subsidie 
toe van €350,- De zomerkampcommissie mag 
overgebleven geld gebruiken om zelf vanaf 
2006 een reserve op te bouwen. 
Het bestuur van de Kar is inmiddels uitgebreid 
met een ouderenbestuur. Het is jammer dat de 
jeugdsoos niet draait zoals het zou moeten. 
Hier wordt wel druk aan gewerkt. 
We kunnen tevreden zijn over het verloop van 
oud en nieuw. Afgezien van een aanhanger is 
er alleen onbehandeld hout verbrand op het 
vreugdevuur. Het bord van aannemer Jurriens 
viel echter wel ten prooi aan de vlammen en 
het wegdek is hierdoor beschadigd. 

Voor zover het nieuws van de vereniging 
Dorpsbelangen. 
Graag tot ziens op onze ledenvergadering op 
17 maart a.s. 
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( W I M R U n K E N S ) 

( B R O O B * K O E K * ] B A N ] k E T ) 

Alle soorten brood van de 
W A R M E B A K K E R 

W A R M 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 ! 

T e v e n s groot asort iment voor 
D I A B E T I C I ! 

ANDRE 
WESTERBEEK 

Bijouterie-Lederwaren 

Reparatie van sieraden 
klokken en horloges. 

Wij vervangen uw 
horlogeband en/of 

batterij. 

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

T O N EN J A N N A 
LIETMEIJER 

v o o r c l u w 

Jongens- en meisjes
ondergoed 

Heren-en dames
ondergoed 

( o o k h a l f w o l en thernno o n d e r g o e d ) 

Sokken 
Kniekousen 

Panty' s in diverse soorten 

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

M O L E N W E G 4 
R O D E N 

0 5 0 - 5 0 1 2 4 8 5 

Wenskaarten 
Hobbyartikelen 

Stofzuigerzakken 
Huishoudelijke art. 

Schoenpoets en veters 

UW HUISHOUDZAAK OP DE MARKT 
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Vereniging voor Dorpsbelangen 
Woltersum e.o. 

Uitnodisin2 voor de iaarversaderins op vrij das 17 maart 2006 a.s. 
Aanvans 20.00 uur in de Bonserd. 

agenda 
1. Opening door de voorzitter. 

2. Mededelingen. 

3. Notulen van de jaarvergadering van 18 maart 2005. 

4. Jaarverslag van de secretaris. 

5. Financieel verslag door de penningmeester. 

6. Verklaring door de kascommissie. 

7. Vaststellen van de contributie voor 2007. 

S. Pauze. 

9. Bestuursverkiezing. 
Aftredend volgens toerbeurt: 

Lenneke Brik herkiesbaar 
Janet Klinkhamer niet herkiesbaar 

10. Benoeming kascommissie. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

Eddie de Boer zal een diavoorstelling verzorgen over ons dorp Woltersum 

Kandidaten voor de bestuursfuncties kunnen zich tot een half uur voor aanvang van de 
vergadering melden bij de secretaris. 

Namens het bestuur: Harry Wassins (secretaris). 
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SOUTAIRE & GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer 

lEREMimPFER) 
Vaickestraat l a - Tel. 3021785 - Ten Boer 

T a n k s t a t i o n K u i p e r 

s t a d s w e g 75 Ten Boer tel.: 050 - 3021000 

Geopend van 7.30 tot 20.00 uur. 

24 uurs service 

Alle betaalpassen worden geaccepteerd 

APK keuringen 

en reparaties 

06-21496690 

Autoverkoop. 

Aanhanger Verhuur 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 

De Special ist in verse 
kipproducten 

D I C K B L O K Z I J L 

H o o f d w e g 89 
9945 PC Wagenborgen 

Te l . : 0 5 9 6 - 5 4 2 5 1 3 

Hofman's 
notenbar 

De allergrootste sortering 
Noten & Zuidvruchten 

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER 



Tilproat Woltersum 23* jaargang nimmier 3 maart 2006 

W O L T E R S U M IN V R O E G E R T I J D E N (3) 

't Was arme grond, in en rond Woltersum. Heel anders dan de vette klei van 't Hooge Land 
waar het graan bijna vanzelfde grond uit leek te schieten. Toch was Woltersum in de tweede 
helft van de 19^ eeuw een relatief welvarend dorp. Hoe kon dat, in een tijd zonder kunstmest 
en technische hulpmiddelen? 

Woltersum welvarend? 
Hoe weten we dat Woltersum rond 1880 welvarend was? Eerste aanwijzing: ofschoon er geen 
leerplicht was, gingen vri jwel alle kinderen - ook de meisjes - naar school, zes jaar lang. 
Armoede kwam wel voor, maar niet op grote schaal. Wie echt arm was kon bovendien terecht 
in het armenhuis, door de kerk gefinancierd. 
Bovendien had Woltersum rond 1880 met z'n ruim 500 inwoners een grote en levendige 
middenstand. Hendrik Evenhuis noemt in zijn (dag)boeken wel 5 herbergen, 3 smederijen, 2 
molens, 2 slagers, 8 bakkers annex kruideniers, 5 manufacturiers, 3 schoenmakers, 1 
kleermaker en een groot aantal naaisters, 3 kuiperijen, 7 timmermannen/schilders en een 
touwslagerij. En verder waren er natuurlijk nog de snikkevaarders en rondreizende 
kooplieden. 
A l die middenstanders hadden het vast niet echt breed. Maar kennelijk waren er in en rond het 
dorp voldoende klanten met voldoende geld. Volgens Hendrik kende Woltersum i n die t i jd 
zelfs zo'n 15 renteniers. De meesten hadden alleen een klein kapitaaltje. Maar ze hadden 
dankzij hun eigen moestuin ook weinig kosten: de OZB bestond nog niet. Er waren ook 
rijkere renteniers, met een zo groot vermogen dat ze langs de Kollerijweg prachtige nieuwe 
huizen konden bouwen: het 'rentenierslaantje'! 
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Graven van het kanaal 

Kleidelven, en het graven van het Eemskanaal 
Relatief zoveel welvaart: dat is toch wel verrassend voor een dorp op arme grond dat 
bovendien in de winter deels onder water liep! Uit de geschriften van Hendrik Evenhuis 
komen twee verklaringen voor deze relatieve welvaart naar voren. 
Ten eerste: in en rond Woltersum werd vanaf ca. 1830 het kleidelven - een methode van 
grondverbetering - actief en systematisch toegepast. Dat leidde al snel tot een veel hogere 
produktie op de boerderijen. 
En ten tweede: tijdens het graven van het Eemskanaal (1870-1876) woonde een aantal 
arbeiders en opzichters i n Woltersum. Het was immers een van de weinige dorpen die direct 
aan het kanaal grensden. Zij brachten de middenstand flink wat extra geld in het laatje. 

Kleidelven: het begin van meer voorspoed 
De boeren, zeker die ten zuiden van Woltersum, haalden in het begin van de 19* eeuw een 
lage produktie uit hun grond, veel lager dan de Hogelandster boeren in het noorden. Voor 
grondverbetering waren ze aangewezen op mest, en ook die was relatief schaars. De 
ontdekking van het 'kleidelven' - een nieuwe methode van grondverbetering - betekende dan 
ook niet minder dan een economische revolutie. Hendrik Evenhuis beschreef hoe zijn 
grootvader Elle Wiltes daarmee werkte: 

'Elle Wiltes Evenhuis merkte in zijn jonge jaren meermalen op dat er op de slootwallen 
beter gras groeide dan op de landerijen. Een oorzaak kon hij er niet voor vinden. Wel was 
de grond onder uit de diepe sloten somtijds van een andere kleur. Deze grond werd 
gewoonlijk betiteld met 'witte darg' en werd beschouwd als een zeer slechte grondsoort. 
Elle kon de gedachte niet van zich afzetten dat juist deze verachte grond wel eens beter kon 
zijn aangezien hij veel overeenkomst vertoonde met de hoogelandster kleigrond. Hi j 
besloot een proef te nemen. De witte darg werd opgezocht en op een klein gedeelte over ' t 
land uitgebracht. Het land werd goed bemest en de resultaten waren schitterend. De witte 
darg bleek inderdaad beste vette klei te zijn hetwelk zich jaren geleden had gevormd op de 
bodem van later dichtgegroeide riviertjes.' 
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Verkoop van nieuwe 
en gebruikte fietsen 

Wij doen alle reparaties 

Dealer v a n : Gaze l l e 
Spa r ta 

R.LH. 
Bob Tweewie lershop 

koopmansplein 18 
9791 MA Ten Boer 

D e service is top bij Bob 

L U C 'k: 
b I O e m s I e r k <u m , 

Voor al uw bloemwerk, zoals: 
l i j : . . Gel^enheids- en bedrijfsbloemw&ic 

% i Woon- en tuindecoraties 

^:^Lki Euro Fiorist, bezorgdienst door h^Nederianel 

Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden 

tucet bloemsierkunst' 
MEER DAN BLOEMEN ALLEEN! 

Gaykingastraat 43 

Ten Boer 

T (050) 302 5058 

F (050) 302 5059 

Maandag vanaf 13.00 uur 

Vrijdag tot 20.00 uur 
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Hendrik schreef, als trotse kleinzoon, de ontdekking van het kleidelven dus toe aan. zijn 
grootvader Elle Wiltes. Terecht?' De Provinciaalse Groninger Courant vermeldt i n ieder geval 
bij diens dood in 1877: 

'Met de gebroeders Boerma is hij (Elle Wiltes Evenhuis) de eerste geweest ru im 40 jaar 
geleden die de vette klei ontdekte, uit den diepste gedolven en over den akker bewerkt 
heeft.' 

Drijvende kracht 
Elle Wiltes is misschien niet de ontdekker, in Woltersum was hij zeker de drijvende kracht 
achter het kleidelven. Hij leende geld van de heer Glas in Loppersum, en begon op zijn eigen 
boerderij, aan de Bouwerschapweg^. Hendrik vervolgt enthousiast: 

' N u aan ' t werk. Zo successievelijk werden alle landerijen van een dikke laag kle i 
voorzien, zo zelfs dat de omwonenden verklaarden dat Elle Evenhuis zich er onder groef 
Het tegendeel was echter waar. De moeite en kosten werden ruimschoots beloond. 
Vruchten, vroeger nooit verbouwd, werden geoogst in grote hoeveelheden en van 
uitstekende kwaliteit. In één jaar werd zoveel koolzaad verbouwd dat een week achter 
elkaar elke dag koolzaad werd gedorst, niet met machines maar met paarden.' 

Elle Wiltes was een arme boer, en in 1827 na een brand op zijn boerderij zelfs vr i jwel failliet. 
Maar met het kleidelven werd hij al snel een rijk man. Omstreeks 1860 liet hij zelf een groot 
renteniershuis bouwen, aan het eind van de Kollerijweg. Boer Hendrik van Dorpen ging naast 
hem wonen, ook als rentenier. Ook Hin Woldring en Scheltje Boerma bouwden er rijke 
huizen, wat dichter bij de t i l . De dochter van Boerma, Trijntje - irmiiddels weduwe van 
Harmannus Evenhuis, zoon van Elle Wiltes - liet er ook een huis neerzetten, door de Lopster 
architect Oeds de Leeuw Wieland. 
Veel belangrijker was natuurlijk, dat ook andere boeren nu dankzij het kleidelven hun 
produktie konden opvoeren. Met als gevolg: een grotere welstand van de boeren zelf, èn van 
hun knechten èn van de middenstand in Woltersum: zij zagen dankzij hun koopkrachtiger 
clientèle hun omzet snel stijgen. 

' Frank Westerman wijst in zijn boek De Graanrepubliek ook op het delven van 'blaauwklaai' om de 
vruchtbaarheid van de grond te vergroten. In boeken over de geschiedenis van de landbouw in Groningen wordt 
kleidelven ook vermeld, maar Elle Wiltes niet als ontdekker genoemd. 
^ Bouwerschapweg 58, dezelfde boerderij waar nu zijn betoverachterkleinkind Henk Evenhuis woont. 
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1870 - 1876: het Eemskanaal wordt gegraven 
Ook het graven van het Eemskanaal betekende een stevige economische injectie. Het kleine 
Woltersum - 'een plaatsje waar bij winterdag niemand komen kan, en bij zomerdag niemand 
komt - lag als enig dorp aan het geplande Eemskanaal, en was dus interessant als 
verblijljplaats. In de Groninger Courant stond op 15 j u l i 1870: 

" t Stille en eentonige van ons dorp heeft plaats gemaakt voor een ongewone bedrijvigheid, 
' t Grote werk, de graving van ' t zoveel besproken en beschreven, afgekeurd en 
aangeprezen groot scheepvaartkanaal Groningen-Delfzijl zal een aanvang nemen. De heren 
die de werkzaamheden regelen en bestuur vertoeven sinds enige dagen in ons midden. En 
zo zachtjes aan komen in scheepjes of in keten ook de helden van ' t eigenlijke werk zich 
onder ons vestigen.' 

Ook deze periode betekende dus goede tijden en extra omzet voor de middenstand. In welke 
mate precies is niet duidelijk. Wel verwijst Hendrik Evenhuis er in zijn boeken regelmatig 
naar. Bakker Tiddo Graatsma bijvoorbeeld, die in de Dorpsstraat ook een herberg had, nam in 
die tijd regelmatig opzichters in de kost. Ook 'ingenieurs en allen die bij het Eemskanaal 
werkzaam waren hadden aldaar hun thuiskomst. Graatsma had toen goede dagen gehad, 
vandaar nogal eenige welgesteldheid bij hun.' 

De kleigaten van Woltersum: nog steeds te zien 
De geschiedenis van het kleidelven in Woltersum is nog steeds zichtbaar. De 'wi t te darg' 
werd naar boven gehaald door sleuven en gaten in de grond te graven, de zogenaamde 
'kleigaten'. Het kleigat dat Elle Wiltes bij zijn eigen nieuwe boerderij maakte, op de 
Bouwerschapweg 58, is nog steeds herkenbaar. Ook het kleigat dat Scheltje Boerma groef, 
achter de boerderij die nu wordt bewoond Pieter en Marijke van der Veer, heeft zichtbare 
sporen nagelaten. Levende bewijzen van het begin van de economische voorspoed van 
Woltersum! .. 

Carien Evenhuis 

Citaten uit: 
Hendrik Evenhuis: Neologe van Woltersum (Haren, 1944) 
Hendrik Evenhuis: Relaas van de verschillende gebeurtenissen en belevenissen enz enz vanaf 
december 1873 (Haren, 1947/1948) 
' Prov. Gron. Courant, 12 oktober 1867 

G r a t i s a f h a l e n v a n paardenpoep b i j onze s t a l l e n aan 
de Hoofdweg! 
Het i s z u i v e r paardenpoep zonder s t r o o . i . d e r 
do o r h e e n ! I d e a a l v o o r de ro z e n e t c . 
A l s men even een t e l e f o o n t j e p l e e g t naar deze 
telefoonnummers,dan kan h e t opgehaald worden! 
3022837 of 3024797 
G r o e t j e s Keyzer/IMaas Kerkpad ... 
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4 mijl van Groningen 

Wij hebben de 4 mi j l van Groningen 
gelopen,dat was heel leuk!Mijn moeder en 
Rieta,Lianne,niek en mieke deden ook 
mee.AUemaal van Kerkpad. 
We waren best wel zenuwachtig.Eerst 
gingen we naar mamma's werk dat is bij 
Arriva,want dan konden we meerijden met 
een bus en werden naar de start gebracht 
.Er stonden heel veel mensen langs de kant 
en toen had ik helemaal niet meer door dat 
het best wel ver was.Onderweg kregen we 
ook een bekertje water,want dan kon je het 
beter volhouden.We kregen onderweg ook 
nog een roos van m ' n oma. We hadden 
allemaal dezelfde t-shirts aan,die hadden 
we van Herman Been gekregen. 

N i e u w e B e w o n e r s , 

Di t keer ben ik kennis wezen maken met 
de familie Tel aan de K.de Boerweg. 
Ik kreeg een geweldige begroeting van 
Kain de Franse buldog, hij kronkelde en 
knorde van blijdschap, zo van: gezellig 
bezoek! 
Het gezin Tel bestaat uit vier personen. 
Lide is begeleidster van lichamelijk 
gehandicapten met een niet aangeboren 
hersenafwijking. 
Wat een mond vol is dat. Een zwaar 
beroep, maar ook dankbaar werk.. 

Bart is buschauffeur en dan zijn er nog de 
zonen .Sven van 22 jaar, die onderwijs 
assistent is en nog steeds verder studeert. 
Hi j loopt stage op een vensterschool. 
Roy is 19 jaar student ICT en ook nog 
lang niet uitgestudeerd. 
Door de drukke werkzaamheden van de 
familie hebben ze nog niet echt kennis
gemaakt met het verenigingsleven in ons 
dorp. 
Het is altijd een feest om te zien hoe 
gezellig de huizen ingericht zijn.. Ook hier 
was de sfeer warm en knus. Kaarsjes in de 
gang maakten de de entree heel leuk. 

En toen we over de fmish kwamen deden 
we allemaal de handen in de lucht!Het was 
hartstikke leuk! 

Groetjes Kylie 

Bart en Lide woonden hiervoor in 
Ruischerwaard. Ze waren al een tijdje op 
zoek naar een huis buiten de stad. 
Di t huis vonden ze op Funda en sprak hun 
gelijk aan De foto's ervan leidde tot een 
bezoekje aan de makelaar en een 
bezichtiging. Daama ging alles i n een 
sneltreinvaart, doordat ze hun oude huis 
ook al hadden verkocht. 
Zoals zo velen zijn ook hier nog plannen 
om uit te breiden. Maar alles op z 'n tijd. 
Zo willen ze nog een kamer erbij maken en 
ook voor de tuin zijn plannen. 

Ook hier is motorrijden een hobby, Bart 
bezit een B M W en Lide een Yamaha 
Grappig om te merken dat er steeds 
meermotorrijders in Woltersum zijn. 
Het bevalt de familie prima in 
Woltersum(hoe kan het ook anders!). 
Er werd ook opgemerkt: de rust heb je hier 
en de drukte kun je altijd zoeken. 

Het is misschien vreemd maar elke keer 
kom ik helemaal blij van zo'n bezoekje 
terug. Het is immers geweldig o m iedere 
keer weer te ervaren dat mensen ons dorp 
zo prettig vinden om te wonen. I.S. 
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Rioolpers le id ing 
maart 2006 

Na alle onrust in de eerste helft van vorig 
jaar is het nu zo stil rondom de voormalige 
rioolpersleiding dat veel mensen denken 
dat er niets meer aan gedaan wordt. 
Dat is echter geenszins het geval er wordt, 
zij het met minder publiciteit dan vorig 
jaar, hard gewerkt aan de definitieve 
sanering zoals vorig jaar is beloofd. 
Namens Woltersum volg ik als l id van de 
klankbordgroep de activiteiten van de 
diverse overheden en gezien de vragen die 
mij de laatste t i jd gesteld zijn l i jkt het mij 
goed om hier even bij te praten over alles 
wat gedaan is en wat er nog gepland is 
vooral waar dit rechtstreeks verband heeft 
met onze nabije omgeving. 

In de tweede helft van 2005 is er op een 
aantal plaatsen (voornamelijk bij de stad en 
bij Appingedam) nog een extra bodem
onderzoek gedaan om eventuele vervuiling 
beter in kaart te brengen. 
Het balkgat bij onze molen dat ook 
vervuild is wordt in 2006 nader 
onderzocht, (die vervuiling heeft niets met 
de pijp te maken maar komt waarschijnlijk 
door de voormalige houtzagerij). 

Voor de vervuilde (water)bodem bij de 
stad en bij Appingedam is een 
saneringsplan opgesteld en deze stukken 
worden nog dit jaar schoongemaakt. 

In november zijn enkele van de oude 
afsluiter putten open gemaakt en 
leeggepompt. Deze waren nog in een 
verbazend goede conditie en (buiten de 
leiding) ook erg schoon. 
In ons gebied zijn de putten bij de 
Bloemhofbrug en bij de Wapshuisterweg 
geïnspecteerd en is er ook een mangat 
geopend om nog wat monsters van de 
inhoud van de pijp te nemen. 

Er is een plan van aanpak en een 
aanbestedingsdraaiboek opgesteld voor de 
sanering van de rioolpersleiding zelf op 
basis waarvan nu de diverse bedrijven in 

binnen en buitenland kurmen inschrijven 
op dit unieke project. In de zomer van dit 
jaar moet dan de aanbesteding komen. 

Zomer 2006 zal de gekozen aannemer 
kurmen bewijzen dat hij de leiding op een 
goede en veilige manier goed schoon kan 
maken en op kan vullen met een daarvoor 
geschikte stof zodat er in de toekomst geen 
enkel probleem meer zal komen. 
Deze pilot zal vermoedelijk op een kort en 
goed toegankelijk stukje van de leiding bij 
Delfzijl plaats vinden. 

Als dit proefstuk goedgekeurd wordt zal in 
2006, 2007 en 2008 de gehele persleiding 
op die manier gereinigd en opgevuld 
worden. 
Hierbij begint men bij de stad en bij 
Delfzijl en gaat dan richting binnenland. 
Het gedeelte naar de Eems toe komt als 
laatste. 
Als het toevallig samenloopt met andere 
werkzaamheden aan bv. de Eemskanaal-
dijken worden sommige trajecten 
voorgetrokken. 

Als klankbordgroep zullen wi j de 
werkzaamheden en de planning kritisch 
blijven volgen om een zo ve i l ig mogelijke 
situatie te verkrijgen met zo weinig 
mogelijk overlast voor de aanwonenden. 

De huidige werkzaamheden aan de 
kanaalbeschoeiing hebben niets te maken 
met de persleiding maar zijn de eerste fase 
van de verzwaring van de Eemskanaaldijk. 
Dat is ook het geval met het kappen van de 
bomen op en bij de dijk die voor de nabije 
toekomst gepland is. 

Voor eventuele verdere vragen ben ik 
thuis,per telefoon o f e-mail te bereiken. 

R e n é Stayen 
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IJsbaanvereniging 125 jaar! 

Dit is toch wel een felicitatie waard. Moet 
je eens indenken hoe dat vroeger gegaan 
moet zijn. 
We schrijven dan 1881. Van een ijsbaan 
was toen natuurlijk nog geen sprake. 
Ik heb mij laten vertellen dat er pas in 1910 
of 1911 een echte ijsbaan kwam.In 1923 
werd de huidige ijsbaan aangelegd. 
Daarvoor werd er geschaatst op de Lustige 
Maar en op de Woltersummer Ae. Toen 
was het nog mogelijk om op de schaats 
bezoekjes af te leggen bij familie, het ging 
immers vlotter dan lopen en het was nog 
leuk ook. Door de komst van het 
Eemskanaal zijn die open verbindingen 
naar Lageland enz. verdwenen. 

Wanneer ik foto's van vroeger bekijk 
vraag ik me vaak af of het toen langere en 
koudere winters waren. Ook valt mij op dat 
de mensen ogenschijnlijk minder last van , 
de kou hadden dan wij nu. Ze waren 
natuurlijk ook minder verwend en gehard 
door het zware werk uit die t i jd. 

Ook werden er soms toertochten gehouden • 
en als ik dan lees dan in 1956 Henk 
vanDijk de jongste deelnemer was over 
een traject van 50 km, besef ik dat de t i jd 
wel heel erg hard gaat. 
A l met al is het dus geweldig dat een 
vereniging zolang bestaat en er nog steeds 
de belangstelling van de dorpelingen heeft. 

Op 8 april wordt dit uitgebreid gevierd met 
o.a. een historische jaarmarkt en een 
uitzending van RTV noord. 

Proficiat dus. 

Ballen gooien; Op dc foto üll 19M vinr: Appie Bieze. Harm Dcrk Tammcling. Hiltje Riielf^cm,; Aine-i 
•Dreise,-Roeif Dreisc, Ricks >fieborg. Eees Emmélkamp; Jakob Dakket. Sijbrand Bos. Hanii Smii. Job 
Noordhof. Kees Ruben. .lan Hamminga, Tinus Hamminga. 

FEESTPROGRAMMA 8 APRIL 

10.00 RTV uitzending van "de 
Noorderrondrif'vanuit het cafe. 
Met oa. Het Ha Ha Ha spel, 
muziek en interviews met 
dorpsgenoten. 

Middag Folkloristische markt met oude 
ambachten ,demonstraties en 
kinderspelletjes. 
Alles in oude klederdracht. 
Wedstrijden "niet Glijden maar 
Rijden" 

20.00 Live muziek in Café de Witte Brug 
Met het optreden van : 
"The Different Showband" 

Toegang gratis voor leden 

I.S. X k i 
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Suip wordt nooit zo hait eten. 

Manske Lammers van t Bokkeblad 
was heileg in hoed: Kom even hé, as t aan 
minister Verdonk lag, mog der gain woord 
Grunnegers meer in zien hoes aan 
hoesblad. Nederlands ver-plicht! Is dat de 
liberoale invullen van vrijhaid van 
drukpaars? Hai zol hier mor ais steveg 
tegen ingoan. Heubultjebuursters mozzen 
waiten wat hiervan de gevolgen wezen 
konden. 

„Minister Verdonk het geliek", 
schreef Manske,,, lu dij in Nederland 
wonen, mouten Nederlands proaten. Dat 
gehiem en gebrobbel bie pad en weg? 
Harregat! Veur n fesounlek mens is doar 
gain taauw aan vast te knuppen. Meschain 
zeggen ze wel: „Kiek doar gaait Lammers, 
de kraantenmagnoat, dij bobbel doar in 
zien buuts, is n knipke. Astoe hom oflaidst, 
pik ik hom in . " 

Het Rita Verdonk aignlieks wel 
geliek? Zollen zakkenrol-lers heur filaaine 
plannen al nait van te veuren kloar hebben? 
En den nog, trevven wie zakkenrollers 
bloots aan onder lu, dij gain Nederlands 
proaten? Kokeleko! 
As Grunnegers in Den Hoag mit gebalde 
veesten en spandouken aksievoeren tegen 
hoge gaspriezen en pandiezen:,, Bl ief mit 
joen aalbegerege klaauwen van ons gas 
of!", birmen wie Grurmegers den 
zakkenrollers? Nooit n keer, ain dij dat 
zegt, zet wereld op kop. Wie protesteren ja 
juust tegen graaiers! 

Stel joe veur, geliek o f gain 
geliek, mevrouw Verdonk drift heur zin 
deur. Grunnen het zuk nogaal nait 
ofschaiden van Nederland, dus mag je in, 
ik dou mor n gooi, Bennewol, Delfziel en 
01 Pekel gain Grunnegers meer proaten. 
Olands praat'n, aans kri jg je n bekeuren 
van n plijtsijagent aan joen derrière. Joa, 
mien kont, zollen wie zeggen, mor dat is 
den ook verboden! 

Ach gomkes, wat n touval.. . 
Bennewol, Delfziel en 01 Pekel. Doar 
hebben onze regeerders oet Den Hoag 

azielzuikers onderbrocht. As 
kompensoatsie, vanwege aal t gas, wat ze 
hier votsluzen, o f zit der aans wat achter? 
Zol t opzet wezen, dat dij goocheme 
gatlikkers in streken, woar Grurmegers 
proat wordt heur azielzuikers poten? Dij 
stumperds kennen zuk noa pakweg vief 
joar al schier verstoanboar moaken in de 
streektoal, mor fesounlek Nederlands, 
komt heur nait over lippen. Veur t 
eksoamen inbörgem zakken ze dus as 
bakstainen. 
„ Te beroerd om onze taal te leren," is t 
oordail. Vandoar, op-roemd staalt netjes, t 
laand oet mit dij dwaarsliggers! 

Joa, beste lezers, ie 
denken Manske Lammers zugt spouken, 
mor k bezweer joe, wie'mouten Verdonk 
steveg in t noadgoaren zitten. Wat zegt U 
meneer Lammers? In t naadgaren 
mevrouw! Dwarszitten! 
Kiek lu , nou bin k de pineut, want volgens 
mien Dikke van Dale komt t woord 
naadgaren nait veur in t Algemain 
Beschoafd Nederlands. 
Zodounde.. .taalplijtsij derbij en Mans het 
zien eerste perses verboal aan de poeperd. 
Zo waarkt dat. 

Grurmegers, wie mouten 
op de barrikoaden! Willen wie wieder 
leven zunder de verhoalen van Kees 
Visscher? Zunder Ede Stoal zien laidjes, 
zunder Wia, Fré Schreiber, Siemen 
Pommel mit zien tronmiel en wel nait aal? 
Loaten wie de Grun-neger toal onder t 
mous stoppen? Nee! 

Lezers van t Bokkeblad, 
hierbie doag ik joe oet, om op mien 
websaait, www. Bokkeblad. nl tegen 
Verdonk c.s. te aggewaaiem- aggeweren 
mevrouw-te keer gaan, want om U te 
tamtaaiem- een pak slaag geven dus, ja, 
daar zijn zelfs wij Groningers net even te 
algemeen beschaafd voor." 
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Zo, dat was t. Manske knikde 
tevreden. Dizze kollem zol d 
Heubultjebuursters wel in t geweer 
brengen. 

Schaandegenog, noa goud n 
weke, vollen hom reaksies op zien saait 
smereg tegen. Hai haar zien dorpsgenoten 
verkeerd inschat. Dij muiken zuk nait dik 
om zukse schieterijtjes.,, t Daint ons tied 
wel oet," dochden ze,„de suip gaait nooit 
zo hait deur t strötje as dij mevraauw ons t 
veurzet." 
En geliek hebben ze, minister Verdonk van 

vrumdelingen zoaken krabbelt 
stoadegaan al terugge... 

Luuk Houwing 

Onze kat pantertje is sinds 3 weken 
vermist 

Als u haar ziet bel ons dan 
Tel:050-5710707 

Kollerijweg 18 woltersum 

Haide Bliksem: (( Stampot zuide appels )) 

Wat mout der in :Netzoveul zuide appels 
(vrizze of dreugde appels,net wa t j e 
hebben) as eerappels,vrizze worst en n 
stukje rookspek 

Hou mout je t doun:Eerappels en de vrizze 
appels schillen, klokhoes der oet hoalen en 
in plakjes snieden.Krieg n pot m i t roem 
wotter en n leutje beetje zolt.Eerst de 
eerappels der i n , den t spek en de 
worst,doar boven op de zuide 
appels.Koken loaten tot alles goar is,t spek 
en de worst der oet zuiken en de rest 
ofgaiten in n gatjepaan.Even opstomen en 
deur n ander hèn stampen ( der binnen ook 
luu dij der nog n beetje stroop deurdoun 
mor dat huift nait).Lekker eten m i t de 
worst en t spek der bie.En den waarme 
soepenbrij mit stroop der a 
chteraan om de goatjes te 
vullen. Stopvaarve (stampot broene bonen) 
:Wat mout der in : n kilo eerappels,n pond 
broene bonen(mag ook oet blik ),n pond 
vet spek, n beetje zolt.Hou mout je doun: 
Eerappels schillen,op t stel zetten met roem 
wotter en goar koken.De broene bonen 
waarm moaken.Ondertied t stokje vet spek 
in plakjes snieden en oetbakken. De goare 
eerappels ofgaiten in n gatjespaan en de 
broene bonen net zo .Bonen en eerappels 
stampen en de spekvet deurhèn doun om t 
smui te kriegen,eventueeln beetje zolt der 
bie .Stopvaarve is lekker met oetgebakken 
vet spek en zuit-zoere robaiten. As t zo 
dreuge is daije der draaigen te stikken din 
kinje der n beetje koumelk deurdoun. 
Eet smokelijk 

J .K. 
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Begraafplaats Woltershof 

Een van de markante plekken in ons dorp 
is de nieuwe begraafplaats Woltershof. Als 
je aan komt rijden uit Ten Boer bepaalt het 
mede de aanblik van ons dorp. De beuken
haag met daarin de hoog opgaande essen; 
de oprijlaan van lindebomen. Als je de 
wandelroute door het dorp loopt, vormt het 
nieuwe kerkhof de begrenzing aan de 
westkant. De volle westenwind wordt er 
door afgezwakt. 
We spreken van het nieuwe kerkhof ter 
onderscheiding van het oude kerkhof 
Dat ligt rondom onze prachtige oude kerk. 
Ongeveer honderd jaar geleden raakte het 
vol. En ter voorkoming van besmettelijke 
ziekten werd besloten om voortaan verder 
weg van de dorpskern te gaan begraven. 
Thesinge, Sint Armen, Wittewierum 
kregen zo ook begraafplaatsen buiten het 
dorp. 

Deze winter hebben we een grote 
snoeibeurt gegeven aan de essen rondom 
het kerkhof (onder andere om de roeken 
minder nestgelegenheid te geven, in het 
kader van het roeken-bestrijdingsplan). 
En de linden zijn geknot op een hoogte van 
4,5 meter. Na de laatste grote snoeibeurt 
van vijfjaar geleden waren de linden weer 
uitbundig gegroeid. Ze werden alsmaar 
hoger (meer dan 10 m) en in de kruinen 
steeds ieler, omdat ze elkaar de weg zaten. 
Het is bedoeling dat de geknotte linden 
regelmatig zorgvuldig worden gesnoeid 

i ^ ^ ^ ^ ^ H H i ^ ^ H H I Het is wel even wennen! 

om de zijtakken van weerszijden naar het 
midden te laten groeien tot een soort 
koepel over het toegangslaan. Dat zal nog 
even duren, maar het wordt vast heel mooi! 

Begraven worden op dit kerkhof is een 
voorrecht dat alleen geldt voor 
Woltersummers en oud-Woltersumers. 
Daarvoor moet je wel l id zijn van de 
Vereniging Woltershof. Di t is daarom ook 
een oproep aan alle nieuwe inwoners om 
zich aan te melden als l id . Voor 6,00 € per 
persoon of 12,00 € per gezin ben je hd. 
Vervolgens moet een grafrecht worden 
gekocht om te kunnen worden begraven. 
De laatste jaren worden er minder 
begraven. Crematie geniet tegenwoordig 
de voorkeur. In het bestuur bespreken we 
de mogelijkheden voor het bijzetten van 
urnen op de begraafplaats. 

Wie mee w i l praten over het reilen en 
zeilen van de vereniging wordt uitgenodigd 
om woensdag 22 maart naar het Dorpshuis 
te komen. 
Daar houden we onze jaarvergadering. In 
die vergadering nemen we afscheid van 
Geert Koster als bestuurslid. A l s nieuwe 
bestuursleden hopen we te mogen 
begroeten: Frans Pot en Janny Hulshof 

Graag tot ziens op 22 maart, 
Pieter ter Veer. 
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Roeken 

Het ministerie van landbouw heeft de 
gemeente Ten Boer toestemming gegeven 
om het aantal roeken in ons dorp en in 
Wittewierum terug te brengen tot een voor 
iedereen aanvaardbaar aantal. 

Het is de bedoeling om het aantal nesten te 
maximeren zodat hiermede indirect het 
aantal vogels wordt beperkt (per nest zijn 
er ongeveer 4 vogels,nl. 2 ouders plus 
2 jongen). Omdat de jongen ook weer 
nesten gaan bouwen moeten we dus ieder 
jaar opnieuw in aktie komen. 
Ons doel is om op het oude en het nieuwe 
kerkhof geen nesten te hebben en één 
kolonie van maximaal 60 nesten aan de 
noordzijde van het sportveld. 

De brandweer heeft een proef gedaan om 
de nesten van vorig jaar weg te spuiten 
dmv. een hoge druk waterstraal maar ze 
kimnen niet hoog genoeg komen. 
Men is dus weer overgegaan op de oude 
methode van snoeien en het spannen van 
lijnen.Door regelmatig aan de lijnen te 
trekken worden de vogels verstoord bij het 
bouwen van hun nest zodat ze niet gaan 
broeden op die plaatsen waar wij dat liever 
niet hebben. 

Er zijn nog een aantal vrijwilligers nodig 
om in het broed seizoen zo nu en dan aan 
de lijnen op het sportveld te trekken.bv. 
voor en na de voetbal training o f tijdens 
het uitlaten van de hond. 
Hierover graag contact opnemen met 

Lenneke Brik. 
R.S. 

Koninginnedag 2006 

Koningirmedag wordt dit jaar gevierd op 
zaterdag 29 april. 
En natuurlijk feest WoUersum dan ook. 

Vanaf 12.30 uur is er weer een vrijmarkt 
op een nader te bepalen plaats i n het dorp. 
Er is weer een floralia georganiseerd, 
waarvoor de bewoners van Woltersum een 
hang-geranium hebben ontvangen. 
Die kurmen worden ingeleverd op de 
vrijmarkt en de mooiste plant wordt 
beloond. Gewoontegetrouw staat SV 
Woltersum weer garant voor de verzorging 
van de inwendige mens én het Rad van 
Avontuur. 

Dus begin maar vast te verzamelen en te 
sparen, want het wordt ongetwijfeld weer 
een heel gezellige middag. 

Nog een oude wijsheid:Geelzucht. 
Dit is een leelijke ziekte,men is ten eerste 
over het geheele lichaam geel als saffraan 
en ten tweede zeer akelig in zi jn gestel; 
dat is zeer verschikkelijk, men kan zoowat 
niets doen en het is niet zonder gevaar. 
Vooral zorgen voor een goeden stoelgang 
Hiervoor behoeft men niets anders te doen 
als Karnemelk drinken en Kamemelksche 
pap eten ,zure appelen en echte 
Citoenkwast drinken, men moet zoolang 
bestaan op Kamemelksche pap . 

J.K 
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Hoofdweg 23 
9795 PA Woltersum 
Tel.: 0 5 0 - 3 Q 2 1 5 55 

lERENSECIAALZAAK 

stadsweg 143 - Winneweer - Tel: 050 3022581 

Wij bezorgen iedere 

donderdag gratis bij u thuis 

Kleindiervoeders Veevoeders 
Luxe artikelen Hengelsport 

Tuinzaden en pootgoed 
Klompen en laarzen 

Bij ons dagelijks te verkrijgen: 

VERSEEIEREN 

van Freilandfiennen 

Dat zijn lappen <Sb ook buiten kunnen schanelen 

Het geefi net iets meer aan het ei 

Tevens op afspraak thuis bezorgd 
ofoptehaienbijonsstaUep 

Fam.W.Lalkens 
Eemskanaal ta 4 9795 TB Woltersum 

tel: 050-3022028 

PLUS 
STORTEBOOM 

S u p e r m a r k t e n 

D r o g i s t e r i j 

T e n B o e r 

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

AlsheP(qoedeii (qoeclkpopm)ePzij^! 
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Koker ingemetseld in kerk 

Verleden, heden toekomst 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

In ons dorp staat een prachtig kerkje, wat 
dateert uit 1837/38. De kerk is zaalvormig 
en heeft een beschilderde preekstoel die 
dateert uit de 16^ eeuw. 
Omdat het onderhoud niet meer door zo'n 
kleine dorpsgemeenschap is op te brengen, 
werd de kerk voor een symbolisch bedrag 
overgedragen aan de stichting Oud 
Groninger kerken. 
Deze nam dan ook de restauratie, die 
dringend nodig was, voortvarend ter 
hand.Medio 2005 werd gestart met de 
werkzaamheden aan het gebouw, de 
inventaris en werd bovendien het kerkhof 
aangepakt. 
Op 24 november werd het hoogste punt 
bereikt en werd symbolisch de prachtig 
vergulde fuut weer voor even op de toren 
geplaatst, dit onder grote belangstelling en 
door de vereniging Dorpsbelangen werd 
ook een bijdrage gegeven, welke gebruikt 

kan worden voor iets dat in de kerk past of 
nodig is. 
N u de buitenkant zo goed als gereed is, zal 
er nog hard moeten worden gewerkt aan 
het birmengedeelte, veel is daar al 
gerealiseerd en men hoopt medio april mee 
klaar te zijn. 
De dorpsbewoners zijn hier zeer blij mee, 
en om te laten zien hoe belangrijk het voor 
hen is, is op initiatief van Jarmy Hulshof en 
Addie Dost een koker gemaakt door Rinus 
Schoonveld waarin belangrijke gegevens 
over het Woltersum van nu, en een stukje 
historie voorzien van foto's van nu en 
vroeger. 
Op donderdag 2 februari werd deze koker 
onder belangstelling van dorpsbewoners en 
restaurateurs achter de preekstoel 
ingemetseld. Wie weet wordt di t over 
honderden jaren ontdekt en is er een stukje 
geschiedenis bewaard gebleven. I.S. 
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T O M K R A B B E N D A M 
T I M M E R W E R K P L A A T S ' 

K o l l e r i j w e g 7A 
9795 PL Woltersum 

T e l e f o o n 050 - 3022899 

W E R K P L A A T S v o o r 
H O U T B E W E R K I N G 
& R E S T A U R A T I E S 

K o l l e r i j w e g 5 6 

9795 P N W o l t e r s u m 

T e l . : 050 - 3 0 2 2 9 4 1 

M o b i e l : 0 6 - 5 1 5 1 0 2 7 6 

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

CAFE 
QUATRE BRAS 

R i jk sweg 81 Ten Boer 
Tel: 050-3021402 

* Ruime Bar. 
* 2 Dartbanen. 
* Prima keuken. 
* Weekends geopend tot ? uur. 
* Terras met bediening. 
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1 8 8 1 

Woltersum;. 23*jaargang nuimner3 

Jaarvergadering IJsbaan Woltersum 

maart 2006 

2 0 0 6 

Vice voorzitter E v.d Laan opent de 
vergadering en heet de 34 aanwezige 
leden welkom. 
Hierna worden de notulen en jaar
verslag voorgelezen en onveranderd 
vastgesteld. 
Het verslag van de kascommissie 
wordt door F v Dijk uitgebracht 
Saldo 2003/2004 € 2261,47 
Saldo 2004/2005 € 2280,69 
De penningmeester legt uit dat het 
geringe positieve saldo is ontstaan 
door noodzakelijk onderhoud aan de 
keet. 
Bespfeking activiteiten: 
Mocht er nog een vorstperiode komen 
dan wordt voorgesteld om eens iets 
geheel anders te organiseren. 
Uit de vergadering komt het voorstel 
voor de jeugd behendigheids 
wedstrijden met een hockey stick te 
houden,en verder een curlingwedstrijd 
met ketels of oude strijkbouten 
(striekiezer glied'n). 
Dan zijn we beland op het punt waar 
de meeste leden voor waren gekomen, 
Het 125 Jarig bestaan van onze 
ijsbaan. 
Op 8 april 2006 bestaat de 
IJsvereniging 125 jaar, we willen dit niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. 
Het bestuur had al enige ideeën op 
papier gezet, en de leden konden zich 
hier wel in vinden, en waren ook bereid 
om zich hier voor in te spannen. 
Het is de bedoeling om in de ochtend 
Radio Noord in het café uit te nodigen 
met hun zaterdagmorgen programma 
Noorderrondrit. 
s'Middags willen we een folkloristische 
markt, met oude ambachten en oude 
spelletjes organiseren, ook zou het 
leuk zijn dat de ondernemers uit het 
dorp hun ambacht of hobby gingen 
demonstreren. 
Het zou leuk zijn als iedereen uit het 
dorp mee zou doen,u kunt al meedoen 

door in kleren te gaan lopen uit de 
jaren 30' t/m 60', maar u bent natuurlijk 
ook zo welkom . 
Het is de bedoeling om nog een 
kledingbeurs te houden in het café,hier 
kunt u zowel oude kleding inbrengen 
als lenen. 
Deze middag zal worden gehouden in 
het café op zaterdagmiddag 4 maart 
aanvang 13.30, tijdens deze beurs zal 
er een videofilm te zien zijn over een 
van onze folkloristische ijsfestijnen die 
we een aantal jaren geleden hebben 
gehouden. 
Ook zullen er nog wedstrijden worden 
gehouden onder het mom van "Niet 
Glijden Maar Rijden", wat dit in houd 
dat houden we nog even geheim,maar 
we hopen wel dat u hieraan mee zal 
willen doen. 
s'Avonds zal er een feestavond 
worden gehouden in het café voor jong 
en oud, voor de leden is de toegang 
gratis, voor niet leden staat er entree 
op. 
We hopen dat u allen hieraan mee zal 
willen werken om er een gezellige dag 
van te maken. 

Het bestuur 
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pfrm 1 lU! 
VAN S B A K K E D U 

H . Westerstraat 18 • 9 7 9 1 C T Ten Boer 

Telefoon 050-302 1227 

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

Bloemenhuis 

9f 
9f> 

koopmansplein 4 
9791 ma Ten Boer 
tel. 050-3022150 

Ook verzorgen ivij uw 
Graf. Bruids en andere 

Gelegenheidswerken 

99 

E e n t h u i s v o o r u h o n d 

* Uw hond krijgt hetzelfde voer als thuis. 

* 4 keer per dag wandelen. 

* Spelen op het veld. 

* Gratis video film van uw hond. 

(bij verblijf van minimaal 1 week) 

Arend &Tineke 

Kollerijweg 82 

9792 TH Wittewierum 

Tel: 050-3023989 

AGRISHOP 
divers in groenten & fruit 

Directe boerderijverkoop 
# groenten & fruit 
# aardappelen 
# scharreleieren 
# vlees 
# boerenzuivel 
# salades & rauwkost 
# brood 

Dorpsweg 1 Garmerwolde 
Tel. (050) 4042921 / 5418462 

Fax (050) 4042922 
G o e d e n gezond van de boerengrond 
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Vanuit de school. 

De voorjaarsvakantie is alweer 
voorbij. Gek eigenlijk, vooijaars-vakantie. 
Het voorjaar is voor ons gevoel nog ver 
weg. Het is koud, maar helaas weer niet 
koud genoeg om te schaatsen. 
Gelukkig zijn de kinderen van groep 5 t/m 
8 ook dit jaar weer naar Kardinge geweest 
om schaatslessen te volgen. Even als 
voorgaande jaren kregen we dit 
aangeboden door de supportersvereniging. 

Er breekt voor ons nu weer een 
periode aan van relatieve rust. 

De cito eindtoets is geweest en we zijn nog 
niet aan het oefenen voor de musical. Dat 
gaat natuurlijk wel weer gebeuren. Di t jaar 
zal de musical ook weer plaats vinden in 
j u l i . U krijgt natuurlijk nog de precieze 
datum. 

Vanaf de zomervakantie draait de 
school met 50 kinderen. Daar is de 
afgelopen periode Mandy Kruise 
bijgekomen. Na de voorjaarsvakantie zal 
ook Frederiek de Bruine naar groep 1 gaan. 
We wensen Mandy en Frederiek een fijne 
en leerzame t i jd toe bij ons op school. 

Nagekomen bericht. 

Kerstlantaam 

Bij de Hosta: 
et de kerst een lantaarn langs de weg 

Helaas na één dag pech! 
Iemand anders vond hem mooi 
Eigenlijk is het een zooi. 
Want zo'n lantaarn is een gezelUg gezicht, 
Maar weetje, 

je ki jkt wel naar gestolen licht 
Verder wens ik "Gelukkig nieuwjaar" 
Met als voornemen: 

Blijf af van andermans waar!. 

Agnes Tammeling. 

Schoolschaatsen in Kardinge. 

Het schoolschaatsen in Kardinge was erg 
leuk 
Het was de laatste keer voor ons. 
Eerst gingen we naar de grote baan en toen 
naar de ijschockeybaan. 
Op de ijshockeybaan kregen we les. 
Dat was erg leuk. 
De j u f was aardig. 
Ze heette j u f Brigit. 
We kregen les van 2 tot 3 uur en om 
ongeveer 4 uur waren we weer thuis. 
Groep 8 vindt één ding jammer, want we 
gaan volgend jaar ijshockeyen en dit jaar 
gingen we schaatsen, maar volgend jaar 
zitten wij niet meer op school.. 

Groetjes van Melissa en Kimber ly 

Schoolschaatsen. 

Zoals elk jaar gingen we naar Kardinge 
schoolschaatsen. 
We hebben geluk dat we dit jaar in groep 7 
zitten want volgend jaar krijgen we de 
laatste les ijshockey les 
N u hadden we de laatste les de 
"Elfstedentochf'geschaatst. Toen hadden 
wi j allebei 12 rondjes geschaatst. Als je 
een rondje had geschaatst kreeg je een 
stempel. 
We gingen zoals altijd op de grote baan 
vrij schaatsen en dat was erg leuk. 
Ik (Berend Jan) had ongeveer e l f rondjes 
geschaatst en ik (Nick) had ook ongeveer 
elf rondjes geschaatst. 
Het was erg leuk. 

Groetjes van Berend Jan en Nick . . 
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H.Pot b o u w b e d r y f 

- onderhoud -

- verbouw-

-renovatie -

- nieuwbouw -

Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555 

OOK ADVERTEREN 
IN DIT BLAD 

DAT KAN TEGEN 
DE VOLGENDE TARIEVEN 

1/4 ADV 14 EURO 
112 ADV 25 EURO 
ƒ ADV 50 EURO 

R. STAYEN 050-3022266 
OF 

A, DOST 050-3023234 
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RIJLES? ALLEEN BIJ DE VAKMAN 

DINSDAGAVOND - TEN BOER - THEORIEAVOND 

Rijksweg 185 - Ten Post 
C H f i 0 5 0 - 3 0 2 4 3 0 5 - C U F f f H I I I I I 0 5 0 - 3 0 2 4 3 0 6 

Graag tot ziens 
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Ons steunpunt. 
Voor de mensen die niet weten wat dit is, 
even een korte uitleg. 
In september 2003 is een werkgroep 
opgericht met als doel oudere bewoners 
langer zelfstandig in ons dorp te laten 
wonen. Hiervoor is het goed dat mensen op 
de hoogte zijn van wat ze van wie kunnen 
verwachten en wat de kosten zijn. 
Je kunt denken aan thuiszorg, 
hulpmiddelen in en om het huis e.d.. 
Omdat de meeste mensen in Woltersum 
's zomers liever in de tuin bezig zijn o f op 
de fiets stappen, hebben we hier alleen 
's winters steunpuntochtenden. 

Tot nog toe zijn er dit jaar 5 ochtenden 
geweest. Op 11 oktober j . 1 . was er 
voorlichting over de huur- en zorgtoeslag. 
Er waren 16 bezoekers. 8 November 
kwam de notaris uit Delfzijl ons dingen 
uitleggen over o.a. erfrecht. De ochtend 
werd als nuttig ervaren. Er kwamen 22 
mensen. De ochtend met Max Uitham, op 
15 december, werd door zo'n 20 mensen 
bezocht en gewaardeerd. En op 12 januari 
zou er uitleg zijn over de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, maar 
omdat die wet nog niet eens door de 
Tweede Kamer was, leek het ons beter dit 
onderwerp te bewaren voor een volgende 
keer. 

Gelukkig konden we Luuk Houwing, oud 
schoolmeester en schrijver in onze 
dorpskrant, zover krijgen uit eigen werk 
voor te lezen. Wel 28 bewonderaars 
kwamen luisteren. 
Nou l i jkt het allemaal wat saai, maar de 
hoofdmoot van de ochtenden bestaat toch 
uit het gezellig bijkletsen bij een lekker 
bakje koffie. 

Er is nog 1 steunpuntochtend gepland op 
16 maart a.s. Het onderwerp van die 
ochtend is de knoppenmobiel. Er wordt 
uitleg gegeven over knopjes op allerhande 
apparaten, zoals de afstandsbediening, de 
telefoon, pinautomaat, enz., enz. 

Vergeet nou niet dat er ook een kopje 
koffie met koek en een aangenaam 
samenzijn aan verbonden zi jn!!! ; 
We hopen jul l ie dan te zien en anders 
volgende herfst. Bedankt voor j u l l i e komst. 
M o i . 

Werkgroep Steunpunt Woltersum 

Zwerfvuil 

Op mijn dagelijkse wandelingetje met 
de hond, liep ik voor de verandering 
eens de andere kant op, richting Ten 
Boer. 
Langs het land van boer Ger Kersten, 
waar de Friese paarden en de 
Shetlander van mijn buren staan. Ze 
komen altijd even kijken wie ik ben en 
dan wandelen ze ook gezellig een 
stukje mee. 

In de bocht, tegenover de ingang van 
de schapenwei van Nieborg, stak ik 
over en liep terug. Tot m'n afgrijzen 
verwordt de sloot daar meer en meer 
een vuilnisbelt. Deze sloot is ongeveer 
150 meter lang en ik telde 6 blikjes, 3 
lege drinkpakjes, 2 shagpuutjes, 1leeg 
pakje sigaretten, 2 plastic zakken en 
1 onduidelijke plastic verpakking. Een 
kleine rekensom vertelt dan dat er om 
de 10 meter iets is weggeslingerd. 

Ik vind het maar een rotgezicht. En ik 
ruim vaak genoeg zwerfvuil op, maar 
hier kan ik niet bij. 

Als wij, Woltersummers, dat er zelf 
neergooien dan is het ernstig met ons 
gesteld. Als je dus vreemden iets weg 
ziet gooien, schreeuw dan dat ze hun 
troep in een vuilnisbak moeten 
doen!!!!!!! 

Lenneke, Bouwerschapweg 55. 
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Schilders- & Onderhoudsbedrijf 
Roelvink 
U kunt bij mij terecht voor: 
Schilderweric Beglazingsv/erlc 
Wandafwerking, 
Verf en Behang. 
Renovatiewerkzaamheden, 
Kozijnen, Deuren, Dakramen. Enz, enz. 
Badkamers, Keukens, Sauna's, 

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

Vraag vrijblijvend offerte. 
Hoofdweg 12 9795 PB Woltersum tel: OSO 3024082 fax: OSO 3021181 mobiel: 06 S4962470 

l o o n b e d r i j f Van ÓBV UiSLfl 
Cultuurtechnische werken 
Grondverzet 
Agrarisch loonwerk 
^ Eemskanaal z.z. 8, 9625 TK Overschild 

• . ^ ^ ^ ® (050) 302 12 15 of 06-51 122231 
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d e s s o 

vjmfmii-mimcsiws -KUSSENS -

VELUX 
Q U i C K S T E P 

FLOOR 

SlAAPKOMPAS 

Vqor de 
complete 
wonmg' 

zit u bij ons 

eerste rang 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ 
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 
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Hallo allemaal. 

Hierbij een berichtje van de 
peuterspeelzaal 't Kwetternest. 
Omdat misschien niet iedereen mij kent zal 
ik eerst een stukje over mezelf vertellen. 

Ik ben Margriet Hofman-Werkman. Ik 
woon in Ten Post. Ik ben getrouwd en heb 
twee kinderen, Liese van 6 en Gijs van 4. 
In september ben ik als peuterjuf begonnen 
op de peuterspeelzaal. Op maandag en 
woensdagochtend in Ten Post en op 
dinsdag en donderdag in Woltersum. 
Ik heb logopedie gestudeerd en heb na 

mijn opleiding in 1995 ook een jaar op de 
psz in Woltersum gewerkt toen met j u f 
Trix. 

A f en toe hoor ik nog namen voorbij 
komen die ik herken van peutertjes-van
toen. Ik vind het erg leuk om voor de 
peuterspeelzaal te werken. 

De Huifkar Woltersum is een knusse 
school. Ook het contact met de andere 
leerkrachten is erg leuk. Dat altijd alle 
deuren openstaan en er af en toe eens 
iemand in m 'n klas komt kijken doet erg 
warm en sociaal aan. 
Ik krijg van alle kanten wel hulp van 

ouders en ik hoop dat dat zo zal blijven. 

Inmiddels heeft er een fusie plaats 
gevonden met de peuterspeelzalen van Ten 
Boer en Thesinge en heten we nu Stichting 
peuterspeelzalen gemeente Ten Boer maar 
onze naam ' t Kwettemest blijft wel 
gewoon bestaan. 
Van de reüniecoromissie hebben wij enkele 
weken geleden speelgoed gekregen. 
Hier zijn we uiteraard heel blij mee. 

We hebben gekregen: een garage, kassa, 
servies, Iruit en groente om 'echt' te 
snijden, een step, puzzel, takelwagen en 
een koffer vol muziekinstrumentjes. 
Fantastisch! 

De peuters hebben hier al flink mee 
gespeeld en ook de commissie i s op de 
koffie geweest om al het moois te 
bewonderen. Namens alle peuters en het 
bestuur bedankt hiervoor! 

Ook buiten op het pleintje naast de psz zal 
binnenkort nog een en ander veranderen. 
Er komt nog een zandbak en een wipkip 
bij. Het wordt dus alleen maar leuker. 

Voor wie zin heeft kom gerust een keer 
kijken op dinsdag of donderdag (tussen 
9.00 een 11.00 uur) hoe gezelUg wij het 
hebben! 

Met vriendelijke groet. Margriet. 
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VERENIGINGEN 

In iedere dorpskrant plaatsen we een 
overzicht van aktieve verengingen in ons 
dorp. 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 Eemskanaal N Z 10 te 
Woltersum (50-3022266) o f mailen naar 
tilproat@kpnplanet.n] 

Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o. 
Secretaris: H.Wassing 050 -3022807 
Emai l ; 
dorpsbelangen. woltersum(gikpnplanet.nl 

Stichting Dorpshuis "De Bongerd" 
Secretaris: S.Lubberts 050 -3023500 

Sportvereniging Woltersum 
Secretaris: J.Huizinga 050 - 3021390 
Wedstrij d- Secretaris: 
F.van Dijk 050 - 3023393 
Email: bestuur@,svwoitersum.com 

Supportersvereniging Woltersum 
Secretaris: 

S.Steenhuis-Hoving 050 - 3023558 

IJsvereniging 

Secretaris: S.Lubberts 050 - 3023500 

V V V Woltersum 
Secretaris: S.Smit 050 - 3022545 
Vereniging Peuterspeelzalen ' t Kwettemest 
Secretaris:Daniella Vos 050 - 3025038 

Toneelvereniging "Old Egypte" 
Secretaris: M.Roelvink 050 - 3024082 

Ouderraad OBS "De Huifkar"Woltersum 
Secretaris: 
S. Steenhuis-Hoving 050 - 3023558 

Begrafenisvereniging 
Secretaaris: 
I.Dost-Hamminga 050 - 3023234 

Begraafplaatas Woltershof 
Secretaris: E. De Boer 050-3021913 

Kerkemaad Woltersum 
Scriba: J Everts-Fluks 050-3021416 

Vogelvereniging "De Kardinal" 
Secretaris: G.H.Woltjer 

Biljartclub Het Groene Laken 
Secretaris: J.Venema 050 - 3023062 

Biljartclub 

Secretaris H:.Schoonveld 050-3021350 

Dartclub Woltersum 
Secretaris: E. Kiewiet 06 -44756559 

Klaveijaverenigilng "Ruiten Troef ' 
Secretaris: P.Nieborg 0̂ 50 - 3022823 

Jeugdsoos "De Kar" 
Secretaris: J.Dameviel 050 - 3021437 

Buurtvereniging Hoofdweg 
Secretaris : M.Roelvink 050 - 3024082 

Buurtvereniging Dobbestraat 
Secretaris: H.Blink 050 - 3094547 

Buurtvereniging Bijbelgang 
Secretaris: 

Buurtvereniging Het Kerkpad 
Secretaris: M.Steijvers 050 - 3024253 

Buurtvereniging Kollerijweg "Op ' t End' 
Secretaris: 
T.van Di jk - Rillema 050-3023021 

Buurtverband Bouwerschapweg "Lombok" 
Secretaris: I.Dost. 050 - 3023234 

23 




