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Hallo Woltersummers,
Ineens was het dan voorjaar, wat een genot
na zo'n lange gure periode.
Warmeer je door het dorp loopt is het een
lust voor het oog. De fruitbomen bloeien
uitbundig en de brem en gouden regen
steken er prachtig bij af Ook de blauwe
regen tegen de gevel van Piet er ter Veer's
huis is een plaatje om te zien.
Woltersum kwam weer eens op de kaart te
staan door een wereldkampioene en
natuurlijk ook door het programma van
Radio Noord: De Noorder Rondrit. Het
was grappig om dit via de radio te volgen
en zoveel bekenden het woord te horen
voeren..
Dit alles in het kader van het feest van de
ijsbaanvereniging wat een enorm succes
was, daarover meer in deze krant.
Zoals jullie waarschijnlijk wel opgemerkt
hebben is de krant een beetje veranderd,
maar we hopen dat jullie het een
verbetering vinden.
Ik wens jullie een hele fijne zomer en
natuurlijk veel plezier op de kermis, die
deze keer op 16,17 en 18 juni gehouden
wordt.
Groetjes,
Ingrid Stayen
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J-fuis
(groente-

en

Jruitmarkten

Op de markten:
Tm 'Boer
llfrum
Lqpjyersum
JAppingedam

Dierenbenöaigheden

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

V o o r

al u w

v i s

JACs Het gaat om kwaCiteit en jjrijs !
'R.J.3{uis
JAusmaweg 2
9981 CV V.itkuizen
teC' 06-29043227

WESTERHOF

n a a r :

Zeevishandel
Lauwersooq

Dé inodezaak bij u op de markt !
l x in dc 14 dagen bezoeken w i 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 raim gesorteerd !

Gestoomd

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:

Gerookt

WESTERHOF

Gebakken

Dé modezaak bij u op de markt!

Zout en Zuur

Grote paskamer aanwezig.

Alle soorten verse vis

E e n

z e e

v a n g e z o n d h e i d

!

Tot ziens
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Vereniging voor Dorpsbelangen
Woltersum e.o.
Van de bestuurstafel:

Moi, allemaal! Deze keer geen stuk van Harry Wassing.
Zoals wel bekend zal zijn, is hij op dit moment in
Beatrixoord om te revalideren (afdeling A, kamer 5,
Dilgtweg 5, 9751 ND, Haren. Bezoek na overleg met de
zus van Harry.). Hij is laatst even thuis geweest, dus hij is
nog niet flauw van Woltersum!
De jaarvergadering is weer geweest en wel op 17 maart
j.1.. Behalve de gebruikelijke punten was er constructieve
inbreng van de leden. Er werd een vraag gesteld over het
autoverkeer in de Bijbelgang en of er een defibrilator
aangeschaft zou kunnen worden. Deze punten hebben we
meegenomen naar ons overleg met B.& W.
Op de vraag of de dorpsvereniging de sluiting van het
postagentschap bij Martha had kunnen voorkomen,
moesten we negatief antwoorden. Maar Martha zou Martha
niet zijn als je er niet toch terecht kunt voor postzegels of
een buskaart! Voor geld halen kun je op dinsdag en vrijdag
bij Seerp's rijdende winkel pinnen.
Na 3 jaar gaat Janet Klinkhamer het bestuur verlaten. We
hebben het hartstikke gezellig gehad. En, ook al zit ze er
niet meer in, we kunnen nog steeds op haar hulp rekenen.
Gelukkig had dezelfde werkgever, n.1. Arriva, nog een
capabele dame verstopt: Tineke Huizinga (van de
Fonzyhoeve ). Zij is ons nieuwe bestuurslid.
Er was ook ons regulier overleg met B.& W. op 19 april.
Vanaf nu zal dat jaarlijks zijn en niet meer 2x per jaar. Zo
goed is de gemeente naar ons gaan luisteren!!!
We hebben het gehad over hondenpoep en zoutstrooien,
over parkeerproblemen en jaarwisseling, autoverkeer groot
en klein, de giiput enz.
Het feestbeest Woltersum heeft ook een goede tijd gehad,
denk ik. Onlangs was er de altijd leuke, deze keer ook
winderige, Koninginnemarkt. Vanwege de volle
parkeerplaats bij de kerk, was het bij de school. Daarvoor
hadden we het 125 jarig bestaan van de ijsbaan vereniging
gevierd. Wat een bijzonder gebeuren was dat met al die
verklede mensen die langs de kraampjes op de Hoofdweg
flaneerden! Ik hoorde een kind zeggen:" Zo chique als de
mensen er nu bij lopen, zal het vroeger in Woltersum niet
zijn geweest." Een waar ding!!! Wat ook op prijs werd
gesteld was
dat ook de jeugd de moeite had genomen zich te verkleden.
En het dorp kwam lekker positief in de krant en op de
radio. En de week erna ook al, toen ik, zei de gek, eerste
werd bij het provinciale neut'nschaitkampioenschap.
En straks de kermis

We hebben de taken binnen het bestuur opnieuw
verdeeld. Alleen de voorzitter wordt door de leden
benoemd : Rene Stayen. Als vice voorzitter hebben we
Tycho Sparreboom gekozen; ik ben, zolang Harry er niet
is, waarnemend secretaris en Robert Pepping vice-;
Addy Dost is penningmeester en Tineke Huizinga vice-.
Nog een mededeling: de informatiekast bij de jeu de
boulesbaan is er alleen voor niet commerciële clubs uit het
dorp, en dan hebben wij nog voorrang ook!
De sanering van de smeerpijp is aanstaande. Als de krant
uitkomt is men begonnen met het opruimen van vervuiling
bij Oosterhogebrug en Ruischerbrug. In juni gaat een proef
van start in Delfzijl waarbij de pijp wordt schoongemaakt
en gevuld met gasbeton.
Er zijn nog steeds teveel roeken in het dorp. Het streven
van maximaal 60 nesten is ruim overschreden. Volgend
jaar zullen we met hardere middelen moeten strijden.
De vergaderdata van het bestuur van de dorpsvereniging
zijn voor de rest van het jaar vastgesteld: maandag 3 juli,
maandag 11 september, maandag 9 oktober, donderdag 9
november, donderdag 7 december. Je bent welkom als je
ergens over wilt praten!
Wist je trouwens:
Dat Addy bij de stoelendans de beste stoel was
Dat ik, omdat er geen landelijk- of wereldkampioenschap
is, eigenlijk dus wereldkampioen neut'n schaiten ben
Dat de winnende geranium in een aardappelsaladebakje is
gekweekt
Dat het nieuwe hondje van Addy en Irene "Baloe" heet en
in een aanhangwagen achter de fiets wordt vervoerd
Dat er een ruim jacht als thuishaven "Woltersum" heeft en
dat de kapitein "Rene" heet.
LennekeBrik

Een aantal onder ons willen weer gaan zingen.
Iedereen die ook belangstelling heeft kan zich melden bij
Jack Huizinga.
In overleg zal dan bekeken worden of het een gemengd of
twee aparte koren gaat worden.

Tilproat Woltersum

23" jaargang nummer 4

maart 2006

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

Jongens- en meisjesondergoed
Heren- en damesondergoed

Alle soorten brood van de
WARME BAKKER

{ ook halfwol en thermo ondergoed )

WARM KRENTEBROOD
SUIKERBROOD en GRONINGER KOEK
zo van de bakplaat!

Sokken
Kniekousen
Panty' s in diverse soorten

Tevens groot asortiment voor
DIABETICI !

Telefoon
0594-517417**

Q
ANDRE
WESTERBEEK
Bijouterie-Lederwaren

Reparatie van sieraden
klokken en horloges.
Wij vervangen uw
horlogeband en/of
batterij.

MOLENWEG 4
RODEN
050-5012485

Wenskaarten
Hobbyartikelen
Stofzuigerzakken
Huishoudelijke art.
Schoenpoets en veters

Klaar terwijl u Wacht
Kijk o o k o p w w w . a w e s t e r b e e k . n l

UW HUISHOUDZAAK OP DE M A R K T
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Kerknieuws.

Jeugdsoos de Kar
Sinds de officiële opening van jeugdsoos de Kar in
november 2005 is de jeugd van Woltersum te
vinden het groene gebouwtje achter het dorpshuis.
Hierbij is het hangen bij de school of op andere
plekken in het weekend verleden tijd en kan de
jeugd toch lekker bij elkaar zijn.
De bedoeling is dat we op zeer korte termijn
allemaal leuke activiteiten gaan organiseren voor
jong en oud. Om iedereen op tijd op de hoogte te
brengen, zullen we affiches ophangen in het dorp.
Ook zullen we de dorpskrant gebruiken om aan te
geven wanneer deze activiteiten zullen plaatsvinden
en dat iedereen zich op tijd kan opgeven.
10 juni zal er tegelijk met de rommelmarkt een
autowas dag plaatsvinden, waarschijnlijk bij de
Witte Brug op de Kollerijweg.
In het weekend als de jeugd in de soos zit (of er
buiten met lekker weer) kan het natuurlijk
voorkomen dat er overlast wordt bezorgd.
Natuurlijk willen we daar graag rekening mee
houden. Dan kun je altijd bellen naar 050-3023277
maar je kunt er natuurlijk ook altijd even zelf
langsgaan. Mocht het zo zijn dat je een
zoon/dochter hebt van tussen de 12 en 23 kun je
bellen of langsgaan bij:

Joke Darneviel Hoofdwes 5 (Woltersum)
Tel. 050-3024944
Ook voor verdere vragen of opmerkingen kun je
altijd bellen naar bovenstaande telefoon numers.

Op zondag 2juli 's-Middags om half drie wordt de
heer ds. Bert Jan van de Lagemaat bevestigd als
dominee van de Ned.hervormde gemeenten. Ten
Boer ,Sint Annen en Woltersum in de kerk te Ten
Boer.(allen welkom)
De heer Bert Jan van de Lagemaat heeft zich tijdens
zijn studie verder gespecialiseerd in de geloofsbeleving van het jonge kind.
Hij is gehuwd en 26 jaar oud.
Zijn vrouw Talitha Frohn heeft godsdienstwetenschappen gestudeerd en werkt als pastor in
een verzorgingstehuis en het Westerkwartier en via
Open Hof als geestelijke verzorger van daklozen in
Groningen.
Ze gaan wonen in de pastorie in Ten Boer:
H. Westerstraat 15.
Woltersum heeft het dus niet lang zonder dominee
moeten doen.
Ds. IJbo Buurma is hier 15 jaar dominee geweest en
is nu werkzaam in Zuidhom.
Dus met Ds. Bert Jan ven de Lagemaat hebben we
met ingang van 2 juli 2006 weer een NIJE DOMIE
voor Woltersum.
Groetjes ,
G.J.Misker-Burema

Voorzitter van de Kar,
Mickie Vermeulen

Klaverjas.
Het seizoen van de klaverjas vereniging "Ruiten Troef'zit er weer op.
Er waren gelukkig een aantal nieuwe leden, zodat we weer met zo'n 20 man waren.
De door de familie Laning beschikbaar gestelde kampioensbeker werdt (met 68714 punten)gewonnen door
Martha Schoonveld.
De verdere uitslag was: 2. Lucas
68304
3. Puck
67268
De meeste marsen (24) waren voor Lucas.

De meeste roem (11860) voor Martha.

Het was een geslaagd seizoen.
We kunnen nog altijd nieuwe leden gebruiken,dus heb je zin, kom erbij.
We spelen van september tot mei op woensdagavond om de 2 weken.
Aanmelden kan bij : Martha Schoonveld..
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SOUTAIRE & G U I K E M A COIFFURES - T e n B o e r

mmmmffm
Vaickestraat l a - Teï. 3021785 - Ten Boer

Tankstation

Kuiper

stadsweg 75 Ten Boer tel.:050-3021000
Geopend v a n 7.30 tot 20.00 uur.

APK keuringen
en reparaties
06-21496690
Autoverkoop.

24 uurs service
A l l e betaalpassen worden geaccepteerd

Aanhanger Verhuur

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
De Specialist in verse
kipproducten

DICK BLOKZIJL

Hofman's
notenbar

Hoofdweg 89
9945 PC Wagenborgen
Tel.: 0596- 542513

De allergrootste sortering
Noten <& Zuidvruchten

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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Feest IJsbaanvereniging.
Het begon al vroeg in de morgen met het
RadioNoord programma de Noorder
rondrit.
Het café was dan ook stampvol.
Gezelligheid was troef deze
ochtend. Verscheidene Wo Itersummers
werden geïnterviewd.
Pieter ter Veer vertelde over de roeken en
dat deed hij in prachtig Gronings.
Dita vertelde over de school, Willem
LaUcens gaf uitleg over zijn
kippenboerderij, zijn kinderen liet duidelijk
weten dat zij zeker ook boer wilde worden.
Henk Evenhuis kreeg (zoal gewoonlijk) de
lachers op zijn hand met zijn verhaal over
de verkoop van zijn land, en de lange
bedenktijd daarover.
Sien deed verslag over de familiezaak
oftewel het café .Addie had het over het
V V V en Marjan Roelvink over de
toneelvereniging. Albert Bakker gaf uitleg
over de werkzaamheden aan de
Eemskanaaldijk. Iedereen die aanwezig
was, of het programma via de radio heeft
gevolgd zal er van genoten hebben.
Geweldig was het hahaha spel tussen de
toneelvereniging en de vvv.Wat
uiteindelijk gewonnen werd door de w v .

De markt voor oude ambachten werd
geopend door wethouder Janny Zwerver,
die zich geheel in stijl gekleed had. Dit
werd door ons zeer op prijs gesteld..
A l had het er 's morgens niet zo goed
uitgezien, de weergoden waren ons
gunstig gezind en het werd een heel
gezellige middag.
Leuk dat er zoveel mensen in oude
klederdracht rondliepen, de kinderen waren
een plaatje op zich.
Met een optreden van " The Different
Showband" werd in het café werd in de
avond het feest voortgezet.
A l met al een fantastisch feest waar we
met plezier op terugkijken.
I.S.
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Ook voor uw bruiloften cn parfijen
>

Iedere 3^ zaterdag v.d. maand vrij kla\erjassen.

** ïhwfdne^

2 9795 PB

Woltersum **

** M 050-3024515 www.cafedewittebru^Jk **

H i w ^ t w i l o SalltairF

Wl^mldstraet B - Ten Boer

oon [0501 3 0 2 E l 51
^tiaairstudiasotitaire.nt
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Feest IJsbaanvereniging.
Het begon al vroeg in de morgen met het
RadioNoord programma de Noorder
rondrit.
Het café was dan ook stampvol.
Gezelligheid was troef deze
ochtend.Verscheidene Woltersummers
werden geïnterviewd.
Pieter ter Veer vertelde over de roeken en
dat deed hij in prachtig Gronings.
Dita vertelde over de school, Willem
Lalkens gaf uitleg over zijn
kippenboerderij, zijn kinderen liet duidelijk
weten dat zij zeker ook boer wilde worden.
Henk Evenhuis kreeg (zoal gewoonlijk) de
lachers op zijn hand met zijn verhaal over
de verkoop van zijn land, en de lange
bedenktijd daarover.
Sien deed verslag over de familiezaak
oftewel het café .Addie had het over het
V V V en Marjan Roelvink over de
toneelvereniging. Albert Bakker gaf uitleg
over de werkzaamheden aan de
Eemskanaaldijk. Iedereen die aanwezig
was, of het programma via de radio heeft
gevolgd zal er van genoten hebben.
Geweldig was het hahaha spel tussen de
toneelvereniging en de vvv.Wat
uiteindelijk gewonnen werd door de w v .

De markt voor oude ambachten werd
geopend door wethouder Janny Zwerver,
die zich geheel in stijl gekleed had. Dit
werd door ons zeer op prijs gesteld..
A l had het er 's morgens niet zo goed
uitgezien, de weergoden waren ons
gunstig gezind en het werd een heel
gezellige middag.
Leuk dat er zoveel mensen in oude
klederdracht rondliepen, de kinderen waren
een plaatje op zich.
Met een optreden van " The Different
Showband" werd in het café werd in de
avond het feest voortgezet.
A l met al een fantastisch feest waar we
met plezier op terugkijken.
LS.
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Wereldkampioen "neutenschaiten"

Vrijdagavond tussen 19.00 uur en 20.00 uur werden
de mooie H A N G - G E R A N I U M S bij de school
ingeleverd. Tegen 20.15 werden de plantjes gekeurd
door Aafke met de mededeling dat er plantjes bij
waren, zo mooi, die koop je bij de Tuinland niet zo!
Zaterdagmorgen was het schoolplein mooi versierd
met vlaggetjes en de sportvereniging verzorgde de
catering en rad van avontuur. De cateringkar van de
ijsbaanvereniging zorgde vooronderdak.
Vanaf 12.30 uur was het een druk bezette vrijmarkt
en tegen 14.00 uur was er stoeptekenen met hele
mooie tekeningen, maar de winnaars zijn geworden:
1^ Jurrie,2^ Maron en 3*^ Rosa. Zij hebben een leuk
prijsje uitgezocht.
Vanaf 15.00 uur was er een puzzeltocht door het
dorp en de groep van Anne, Joram,Frederique,Lilian
en Hennie hadden de meeste punten en ook zij
hebben een leuk prijsje uitgezocht.
De winnaars van de plantjes waren: 1'^ Lenneke, T
Yvonne en 3^ Hr.H.Bouwman.
Zij hebben een envelop met inhoud gekregen.
Tegen 17.00 uur hadden we onze traditionele
stoelendans, en die is uiteindelijk gewonnen door
Brenda en Addie. Zij hebben ieder een lekkere
metworst gekregen.
Wij vonden het een zeer geslaagde dag! Met dank
aan o.a. Dorpsbelangen zodat wij deze dag konden
organiseren.
Tot volgend jaar Koninginnedag 2007.
Janny ,Jenny ,Petra ,Tjakelien.

Ja geloof het of niet, maar Woltersum heeft de
wereldkampioen neutenschaiten in onze gelederen.
Zoals elk jaar organiseerde Radio Noord het
kampioenschap neutenschaien.. .Waren het vorige
keer nog burgemeesters, nu waren de
dorpsverenigingen aan de beurt.(even tussen haakjes,
maar het was toen wel onze Rika Pot die won!)
Dus ging dorpsbelangen, met Addie Dost, René
Stayen en Lenneke Brik T paasdag naar Leek.
Via de radio kon je het hele spektakel life volgen.
René en Addie brouwden er niet zo heel veel van,
maar wat schetst onze verbazing, Lenneke, die het
spel nog nooit eerder speelde, en bovendien voor
elven haar bed uit moest, presteerde het onmogelijke,
zij werd de beste van allemaal. Wat dus inhoudt dat
onze Lenneke echt Gronings kampioen
neutenschaiten is.Omdat deze sport elders niet
bestaat is zij dus ook nationaal kampioen en zelfs
wereldkampioen.
Een prachtige beker werd haar overhandigd en
Woltersum stond wederom weer eens op de kaart..
I.S.

Programma Kermis W V
Op zaterdagmiddag zal er een goochelaar optreden
voor de kinderen. Om eens iets heel anders te doen is
er
zondagmiddag vanaf half één een brunch in de
openlucht.
Deze vindt plaats op de K.de Boerweg (de weg zal
dan ook tijdelijk worden afgesloten) en zal verzorgd
worden door Café de Witte Brug.
Voor 5 Euro krijgt U een geheel verzorgde maaltijd.
Voor deelname hieraan (en wie vindt zoiets n niet
leuk) kunt u zich opgeven bij de bestuursleden van
de V V V .
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Programma "Café de Witte Brug":
Vrijdag 22.00 uur:

Drive in show The Magie Five
Dj: Douwe Westra
Zaterdag 23.00 uur: Botox Classic Rock Band
Zondag 18.00 uur: Duo Die 2

Bejaardenreis.
De jaarlijkse reis voor de bejaarden zal dit jaar
op 14 juni zijn.
Belangstellenden hiervoor kunnen zich opgeven bij:
Kees Steenhuis
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Verkoop van nieuwe
en gebruikte fietsen
Wij doen alle reparaties
Dealer van:

AmbAclitclijkc
SlA5crij

tEoopniaislioekje

Gazelle
Sparta
R.I.H.

Bob Tweewielershop
koopmansplein 18
9791 MA Ten Boer

koopmansplein 16
9791 MA Ten Boer
tel:050-3023700

j
V

Gaykingastraat 43

V—

Ten Boer

L U C ET
b

I O e

m

s I e

r k

ü

il i i \\

T(050) 302 5058
F (050) 302 5059
\

Maandag vanaf 13.00 uur
Vrijdag tot 20.00 uur

Voor al uw bloemwerk, zoals:
Gelegenheids- en bedrijfsbloemwerk
% i Woon- en tuindecoraties
% i Lid Euro Florisi, bezorgdienst door heel Nederland
Vraag vrijblijvend naar de mogelijlcheden

'Lucet bloemsierkunst'
MEER OAN BLOEMEN ALLEEN!
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Zomerkamp 2006 Woltersum
Beste ouders / verzorgers / dorpsgenoten,
Met ouders en dorpsgenoten wordt onder de vlag van 'De Vereniging voor Dorpsbelangen' in
het laatste weekend van de komende zomervakantie weer een zomerkamp bij de molen
'Fram'georganiseerd. Dit jaar wordt het gehouden op vrijdag 1 en zaterdag 2 september.
A l brainstormend zijn we dit jaar op het thema Hollywood uitgekomen. Er zijn al vele leuke
ideeën en activiteiten door onze gedachten geschoten maar we zijn nog niet zover dat we er
een compleet programma van hebben kunnen maken. Wel kunnen we jullie een flitsend
kampje met volop sterallure beloven.
Het thema dit jaar:

HOLLYWOOD

Het kamp is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Deze kinderen moeten of lid zijn van de
'Vereniging Dorpsbelangen' of in Woltersum wonen of in Woltersum naar school gaan.
Kinderen tot en met 4 jaar zijn onder begeleiding ook van harte welkom.
Kinderen die willen blijven overnachten moeten tenminste 8 jaar zijn en in het bezit zijn van
minimaal zwemdiploma A.
Je vindt verderop in deze brief de kamptijden, een bagagelijst, de inschrijfstrookjes en de
kampregels. lees deze door en voor!
De behoefte aan hulp voor en tijdens het kamp is groot, wij zouden graag gebruik maken van
extra medewerking van een ieder die het leuk vindt om er gezamenlijk een geslaagd kamp
van te maken. Extra medewerking vragen wij voor de donderdagavond en zaterdagmiddag bij
het op- en afbouwen van het kamp en op de kampdagen vrijdag en zaterdag bij de
begeleiding van de kinderen en andere hand- en spandiensten.
De kosten voor deelname bedragen € 5,- per kind per dag en € 1,50 voor de overnachting.
Het maximaal aantal kinderen dat kan deelnemen is i.v.m. veiligheid en overzicht op 65
gesteld. Graag via de bijgevoegde strookjes opgeven voor maandag 28 augustus. Deze kun
je bij de onderstaande organisatoren inleveren. Wie het eerst komt die het eerst maalt!
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Voor meer informatie, vragen en opgeven kunt je tereclit bij:

Tjakelien van Dijk
Tycho Sparreboom
Jenny Pot

Kollerijweg 50
K. de Boerweg 34
Hoofdweg 23

050-3023021
050-3024665
050-3022111

Madeleine Vaags
Saskia Bothof
Kor Kuiper

Dobbestraat 31
Dobbestraat 14
Hoofdweg 9

06-40095793
050-3024204
050-3022862

Het programma wordt later bekend gemaakt. De tijden kunnen we al wel aangeven:

-

-

Vrijdag 2 september van 9.00 tot 19.00 uur zijn alle kinderen in de leeftijd van 5 t/m
12 jaar welkom. Na 19.00 uur is er programma voor kinderen vanaf 8 jaar. Ook zijn 's
avonds de ouders en andere dorpsgenoten welkom, rond 22.00 uur wordt de
traditionele fakkeloptocht gelopen door het dorp. Dit zal met veel fakkels en veel
lawaai gebeuren. Daarna kunnen de slapers de tenten in.
Zaterdag 3 september is er programma 9.30 tot 16.00 uur en wordt het kamp
afgesloten met een barbecue.

WAT BRENG J E M E E !
- Kleed je als een filmster, popartiest, americanfootballer, cheerleader, basketballer,
filmproducent, mickey mouse o f donald duck. Kortom leef je uit in het thema
Hollywood, je kunt alle kanten op! Houd bij je kledingkeuze rekening met het weer, je
bewegingsvrijheid en dat ze vies mogen worden.
- GEEN bord / mok / bestek
Voor de overnachters:

Tent in overleg
Matje & slaapzak
Spullen voor overnachting

14
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KAMPREGELS ZOMERKAMP :
1.

Honden zijn op het kampterrein niet welkom.

2.

Tenten en fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen.

3.

Als je de bel hoort betekent dat: Iedereen verzamelen!!

4.

Kinderen zonder zwemdiploma niet bij de waterkant en er mag niet gezwommen worden in het diepje!!

5.

Niemand verlaat het kamp zonder dit eerst te melden. Als er Iets is dan kun je terecht bij de kampleiding.

6.

De waterkraan alleen gebruiken voor het afspoelen van handen en bekers.

7.

Vuilnis in de daarvoor bestemde bakken/zakken.

8.

Zorg ervoor dat de spullen die je meeneemt naar het kamp voorzien zijn van je naam. Zoek een eigen vaste plek op het .
kampterrein om je spullen neer te leggen.

9.

Niet zander begeleiding bij het kampvuur, ook niet bij de resten hiervan de volgende ochtend.

10.

Kinderen t/m 4 jaar zijn onder begeleiding welkom (hiervoor draagt de kampleiding geen verantwoording).

11.

Kabelbaan alleen onder toezicht te gebruiken. 1 persoon op het bovenplateau, Altijd 1 begeleider bij de trap en 1 persoon
bij de strobalen aan het einde.

/ffN
.v^.*.

WaCOMETO

yNivERSAL STÜDIOS m

INSCHRIJFSTROOK VOOR KINDEREN:

Kinderen die meedoen van 5 t/m 7 jaar, namen:

Telefoonnummer waaronder bereikbaar tijdens kamp:
Bijzonderheden / allergieën / medicatie:
Kinderen die meedoen van 8 t/m 12 jaar, namen:
overnachten
Telefoonnummer waaronder bereikbaar tijdens kamp:

blijft wel / niet

Bijzonderheden / allergieën / medicatie:

INSC'HRIJFSTROOK O L D E R S / V E R Z O R G E R S / DORPSGENOTEN:

Ik kan de volgende dagdelen helpen,
naam:
telnr.
Donderdagavond tenten opzetten vanaf 19.00 uur, naam:
Zaterdagmiddag (bij regen zondag) tenten afbreken vanaf 15.30 uur,
naam:
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur: Ja / Nee

12.30 tot 17.30 uur:

Thuis pannenkoeken bakken v.a. 16.30 uur: Ja / Nee
Zaterdag:
9.30 tot 13.30 uur:
Ja / Nee
Fruit snijden & barbecuen vanaf 13.30 uur: Ja / Nee

Ja / Nee

13.30 tot 17.00 uur:

Ja/Nee

A L L E M A A L A L V A S T E E N FIJNE V A K A N T I E G E W E N S T E N W E Z I E N J E G R A A G IN H E T
L A A T S T E W E E K E N D O P H E T Z O M E R K A M P V E R S C H I J N E N !!
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Bij ons dagelijks te verkrijgen:
ft

VERSE

EIEREN

van Freilandhennen

êê

tm\^^Qf
m
Hoofdweg 23
9795 PA V/oltersum
Tel.: 050 - 302 15 55

Dijkman
lERENSECIAALZAAK

stadsweg 143 -Winneweer-Ter: 050 3022581

Wij bezorgen iedere
donderdag gratis bij u thuis

Dat zijn kippen die ook buiten kunnen schaneien
Het geeft net iets meer aan tiet ei
Tevens op afspraak ttiuis tjezorgd
of op te tialen bij ons stalletje

Fam.W.Lalkens
Eemskanaal nz 4
9795 TB Woltersum
tel; 050-3022028

PLUS
STORTEBOOM
Supermarkt en
Drogisterij
Ten Boer
Tel: 0 5 0 - 3 0 2 1 4 9 7

TMshePCqoed&i
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Woltersum in vroeger tijden (4)
Iedereen in Woltersum kende hen: kruideniers Jan en Geertje Reinders, en hun zoon Hendrik.
En Derk Scholma, de grappenmaker. Luie Klous Koubloud. Menno Oops met zijn Marije in
het armenhuis. Jan Doornbos, Jacob Wolthuis, Hin Tooi, Andries van Achteren. En dan al die
andere bekende Woltersummers. Maar dat was eind van de 19^ eeuw. Tijd om een aantal van
hen voor ons, 2f-eeuwers, aan de vergetelheid te ontrukken.
Jan, Geertje en zoon Hendrik Reinders, kruideniers voor het leven - •
Midden in het dorp, direct naast de herberg van Dertien aan de Hoofdstraat, lag de
kruidenierswinkel van Jan en Geertje Reinders, op 'zo ongeveer het kleinste erf in het dorp'
Jan en Geertje hadden de taken verdeeld: Geertje stond achter de toonbank, Jan zorgde voor
de voorraad. Vooral de kinderen kwamen er graag. Geertje was gul en hartelijk, en gaf hen
altijd een versnapering, een stukje koek, wat zoethout. Voor de 'boutenlougsters' uit Blocum
en Luddeweer was ze de 'dorpsmoeder': ze mochten 's ochtends hun korfje bij haar afgeven,
en tussen de middag, in de schoolpauze, hun boterhammetjes bij haar opeten.
Haar man Jan, 'die iets kuurde met zijn ene oog', stond zelden in de winkel. Hij deed de
administratie en bracht de bestellingen rond. Hij liep dan met zijn 'grote tenen
boodschappenmanden, en zijn eierkorf met een groot gevlochten zeel aan een juk.'
Het kruideniersvak zat hen kennelijk in het bloed: hun enige zoon Hendrik zette de zaak later
voort. Maar wel met méér ambities dan zijn ouders: hij kocht de kruidenierszaak van Hin
Tooi, aan de andere kant van het Diepje, 'op de mooiste stand van het dorp'. Hij combineerde
de vriendelijkheid van zijn moeder met de zuinigheid van zijn vader. 'Hij hield in zijn
winkelboek de boekhouding met grote precisie bij. Hij kon ook mooi schrijven', noteert
Hendrik Evenhuis. En dat is een understatement. Reinders was eigenlijk de croniqueur van
» Woltersum, en jarenlang correspondent van het Nieuwsblad van het Noorden.

Derk Scholma, de grappenmaker
Naast de kruidenierswinkel van Jan en Geertje Reinders had Derk Scholma zijn
schoenmakerij. Het was er altijd druk. Hij maakte samen met zijn twee knechten niet alleen
schoenen en laarzen als de beste, maar trad ook op als barbier. 'Dat was echter altijd een zeer
17
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pijnlijke historie', schrijft Hendrik Evenhuis. 'Slechte oude messen schraapten je over het
gezicht'.
Scholma, 'een kalm en gelijkmatig persoon', had een grote reputatie in de grappenmakerij.
'Als een onnozele jongeman werd uitgezonden om een groupvail, een patroon van een
metworst of dergelijke rariteit, dan kwamen ze ook steeds bij Scholma terecht. Die zorgde
dan wel dat de jongeman een goed adres verkreeg en de mening versterkte dat zo'n onding
werkelijk bestond. Totdat de jongen ten laatste begreep dat hij door zijn opdrachtgevers er
tussen werd genomen'. Niet iedereen was op die grappen gesteld, en zeker niet schilder
Blank, van de Kollerijweg bij de Ol'Meulen. Toen zijn zoon eens het voorwerp van de grap
was, en van de een naar de ander werd gestuurd werd vader Blank razend. Hij was net bezig
een vat spek te verplaatsen, maar viel in de opwinding, en brak zijn been.
Luie Klous Koubloud, enz'n 'zeuvenjourig titjong'
Ook Klaas Kamphuis, 'Klous Koubloud', was geen onbekende in Woltersum. Hij woonde in
het huis van Menno Koopman, aan de K. de Boerweg, naast de herberg van Dertien. Samen
met zijn vrouw reisde hij alle markten en boeldagen af met een kar met lekkers. 'Het waren
een paar dikke welgedane gelijkmatige, rustige, zeer luie mensen. Hun zoon volgde hen later
op, en was nóg luier en nóg dikker. Hij werd gewoonlijk betiteld met 'zeuvenjourig titjong',
aangezien hij tot 7 jaar van zijn moeders borst genoot.'
Klous en zijn gezin waren eersteklas eters. 'Het verhaal ging dat wanneer ze 's middags aan
tafel gingen ze elkaar eerst niet konden zien wegens de hoog opgeschepte aardappels,
snijbonen en knollen in de bak op tafel.'
Kromme Menno Oops met Marij Foost, baker Krounwourster
En wie kende Menno Oops niet, met zijn vrouw Maria Foost? Ze woonden in het armenhuis,
vlak bij het Eemskanaal, naast het danslokaal van Jan van der Galie. Een lang gebouw met 6
of 7 kamers, elk met 2 bedden en een kast.
'Oops stond helemaal krom en liep met 2 stokken, onder een hoek van 90 graden, met het
gezicht bijna op de grond. Hij had reumatiek in de rug. Werken kon hij niet. Hij kon alleen
zittend worstpiggen maken: houten pennen om bloedworsten af te sluiten of te binden.'
Zijn vrouw Marij was baker Kroonwourster. In haar jeugd was ze heel sterk geweest. 'Ze had
tegen boerenknechten menige weddenschap gewonnen wie het hardst kon lopen door
omgeploegd land met een zak bonen op de rug. Lieve, zeer heldere, eerzame oude luiden',
noteert Hendrik, 'die door veel mensen uit Woltersum wat extra's kregen toegestopt. En een
keer per jaar gingen we met het hele molenaarsgezin pannenkoeken bij hen eten'.
Brugwachter Andries van Achteren
Vlak bij het Eemskanaal, in de brugwachterswoning, woonde Andries van Achteren. Vroeger
was hij koetsier geweest, en kon daar mooie verhalen over vertellen. 'Eens reed hij Z.M.
Koning Willem I I I door de stad Groningen. Doch het was Z.M. niet geweest, maar een op
hem gelijkend officier. Want Z.M. lag te bed en was niet in staat in een rijtuig te zitten, en
toch moest er gereden worden om het volk gerust te stellen.' Had Z.M. de avond tevoren
wellicht te diep in het glaasje gekeken? Niet onwaarschijnlijk, gezien zijn reputatie van
drankliefhebber en rokkenjager.
Het einde van Andries was overigens treurig: hij verdronk in het kanaal, vlak bij de brug.
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Vechtersbazen
Er waren een paar flinke vechtersbazen in die tijd. Hendrik bijvoorbeeld, de zoon van
molenaar ten Have. 'Hendrik was in zijn jeugd een woeste kerel, vechten en jenever drinken
was zijn lust. Zijn broer Sibolt was weinig beter, niet geheel zo woest, maar trok nogal gauw
het mes.' Gelukkig kon zijn latere vrouw Anje hem goed in toom houden. Met kleermaker
Harm Eenoor was het anders: die vocht maar door. In een vechtpartij was zijn ene oor
afgesneden, vandaar zijn naam. Hij had ook de zoon van Ol'Wop eens te pakken genomen,
en 'hem gewoonweg de mond open gesneden.' Die liep de rest van zijn leven met ee groot
lidteken over zijn wang.
Recht voor zijn raap ...
De Woltersummers die Hendrik Evenhuis in zijn (dag)boeken ten tonele voert zijn bepaald
geen heiligen. Hendrik neemt in zijn beschrijvingen geen blad voor de mond: hij vertelt wat
hij weet, hij zegt wat hij denkt. Zoals over 'Joup Smid', een boer op de weg naar Slochteren.
Joup was berucht 'vanwege de staat waarin zijn boerderij verkeerde. Het huis was een
toonbeeld van vuilheid. Kippen en eenden liepen gewoon door 't huis. Kuikens zaten zelfs op
de rand van de kam, met de koppen naar buiten', schrijft Hendrik. 'Hij zat wegens
aanranding een jaar in de gevangenis. Hij was wel een ruwe, maar overigens goedhartig
man'.
En over timmerman Roelf: 'Hij was niet geheel eerlijk op de graat, en zijn vrouw nog minder.
Zoon Berend groeide op als een echte misdadiger, een boef Bij een arrestatie sprong hij
plotseling in het Damsterdiep, zwom er over en ontkwam aan politiebanden.' Over 'Oulderk
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TOM KRABBENDAM
TIMMERWERKPLAATS
Kollerijweg 7A
9795 PL Woltersum
Telefoon 050 - 3022899

Loonbedrijf SMINIA
WERKPLAATS voor
HOUTBEWERKING
&
RESTAURATIES

Kollerijweg 56
9795 P N Woltersum
Tel.: 050 - 3022941
Mobiel: 06-51510276

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

CAFE
QUATRE BRAS
Rijksweg 81 Ten Boer
Tel: 050 - 3021402

Ruime Bar.
2 Dartbanen.
Prima keuken.
Weekends geopend \o\ uur.
Terras met bediening.
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maar wel goedmoedig en met humor
Zo verhaalt Hendrik van Derk en Antje Knol bijvoorbeeld. Ze woonden op de boerderij van
Derk Kwant, op de weg naar Slochteren. 'Ze liepen nooit naast elkaar, maar steeds een eindje
achter elkaar.' Niet omdat ze zwaar godsdienstig waren en de man voorop hoorde te gaan,
maar simpel, uit gewoonte. Naar hun huis hadden ze namelijk als 'enigst voetpaadje een heel
smal stenen paadje, waar ze alleen maar achter elkaar konden lopen. Ze raakten daar zo aan
gewend, dat ze ook op bredere wegen maar achter elkaar bleven lopen.'
Op de K. de Boerweg woonde de oude Dijkema met zijn vrouw. 'De dorpels', schrijft
Hendrik Evenhuis, 'waren niet meer dan 30 centimeter boven de straat, terwijl de woonkamer
een lemen vloer had en zelfs nog beneden de straat lag.' Het laat zich raden: als het Diepje
weer eens buiten z'n oevers trad stroomde het water bijna meteen hun huisje binnen. 'Deze
oudjes leefden armoedig, grotendeels van ondersteuning', schrijft Hendrik nog.
En verderop woonde nog een naamgenoot, Hendrik Dijkema, 'Hin Boerke'. Hij had een klein
huisje, maar wel een grote tuin. Wanneer hij in de tuin werkte, schreef hij op de deur met krijt
simpelweg: 'Hin is ien toen.'
Er waren nog meer opmerkelijke Woltersummers: Martje Muis bijvoorbeeld en haar zoon
Otto. Smid Komelis Dolfm met zijn snel aangebrande zoon Wicher, Siepke Martje, Jan Tulp,
Sebe Buitenkamp en natuurlijk Jan Geerts Broekema en zijn 'bijbelgang'. Over hen en
anderen in de volgende Tilproat.
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)
.

Klont
:Wat mout der in .2,5 onze waaitmeel,2,5
onze boukwaaitmeel,40 gram vrizze gèst, 4
moatjes laauwe melk,2 tuutaier, 2 eetlepels
stroop.
Hou mout je t doun:De gèst oplózzen in n
beetje laauwe melk. Aaier loskloppen.
Baaidesoorten meel in n kom doun en in t
midden n koeltje moaken. Doar doun wie
den de gèst,aaier,snoefke zolt en de stroop
in.AUes goud deur n kander moaken en n
uurtje volzetten mit n slovve douk der over
op n waarm stee.Doamoa nog evenpies
goud deur n ander kneden. Stop de haile
brut nou in n slovve ketoenen puut dij an
binnenkaant mit bloum bestreud is
.Dichtknuppen,mor wel n beetje roemte
overloaten v eur t noariezen.In n grode
paan n omkeerd schuddeltje leggen,wotter
derin en aan kook brengen.Leg doar de
21

puut mit t deeg in en mit deksel op de paan
in 2 '^^uur zachjes goar worden loaten.
De klont oetdampen loaten en in plakken
snieden en mit n beste loag botter
besmeren.Doar kin je den nog stroop of
broene sukker op doun.Wat doar het beste
achteraan smokt is:
Zoepenmeelbrij:
Wat mout der in :Zes onze bloum,beetje
zolt,n kaan zoepen,sukker o f stroop.
Hou mout je t doun:Dou de bloum de
zoepen en n snufke zolt op stel en breng de
boudel langzoam aan de kook.As t kookt
nog 10 minuten deurkoken loaten en de
brij aalmordeur reuren blieven. As t n
beetje lobbeg wordt kenje t eten.
Dou der sukker of stroop noar smoak [
bie.Zo binnen je veur vandoag al weer
kloar.Eet lekker.
JK
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Een thuis voor u hond
* Uw hond krijgt hetzelfde voer als thuis.
* 4 keer per dag wandelen.

61een'

'& BAKKEDIJ

* Spelen op het veld.
* Gratis video film van uw hond.
(bij verblijf van minimaal 1 week)

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

Tel: 050-3023989

Voor al
snijbloemen,
|iot|>lanfen, kadoartikelen
Bloemenhuis

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

ff
koopmansplein 4
9791 ma Ten Boer
tel. 050-3022150

Ook verzorgen wij uw
Graf. Bruids en andere
Gelegenheidswerken
22

9792 TH Wittewierum

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
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Kraantenpepier
ten westen van Zwolle.
Oflopen maanden was hier in t
noorden de gort goar. Wie willen nait
langer as staifkinder behandeld worden.
Wie willen n snelle train van t Stad noar
ScliipholHail wat kopstukken stonden
doarom op 23 maai op t binnenhof van
Den Hoag mit rooie koppen op heur
flaaiten te bloazen, mor nait Gerrit Jan
Berend Witkop. Dij kikt even wieder as
zien neus laank is.
t

Krapaan n joar leden binnen
Gerrit Jan Berend Witkop en Geert
Goudblond as koppege ezels oet mekoar
goan. Tegen-striedege opvattens over d
Europese grondwet, vandoar, mor G.J.B.
wol op n duur gain ezel blieven en
zodounde stapde hai oflopen moandag veur
t eerst de Waaiden weer in.
Dat was ook veur Geert n
opluchten. Of der niks veur-valen was, zee
e: „Trap ik duvel even op steert! k Vruig mie net of, wat zol vrund Witkop vinden
van dij - zek mor zeggen- moord-aanslag
op de zweeftraain van Alders? Acht joar
laank het de goie man zuk kont oet hoaken
lopen in Den Hoag en wat holt e over?
Lege handen,versleten schouzolen en n
mes in de rug! Minister Pijs verandert
Zuiderzeelijn, van luchtkasteel in zeepbel,
staalt hier in t Dagblad, mor loat die valen
GJB, dien stoul staalt - zek mor zeggenal moanden noar die oet te kieken.
Kovvie!"
Gerrit Jan Berend nam n poar
slokken en verzuchtde: „Dien kowie heb k
slim mist Geert, mor dat snelspoor noar
Schiphol ken k missen as koeskillen, Kiek
ais even, dat menske Pijs wait wat ze dut.
Dat zit zo, n loze gaaie van universiteit
Me-stricht het oetvogeld, dat hail NoordNederland op n duur deur chronische
waarklooshaid dwongen, leeglopt noar de
randstad.
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Pijske kreeg dat netuurlek ook op
trommelvliezen, joa en dou ging der
simpelweg n streep deur Alders zien
zweverijen. Zo zit dat!"
„ As ik die zo heur-zek mor zeggen-, best
doe hazzens weer op n riegje," oetsde de
kastelaain, mor G.J.B. wuifde t vot. „
Geert, as der ain is dij ze- kiek ais evennait op n riegje het, den is t dij ekonoom
oet Mestricht wel, want t zit net aansom,
ale wester-lingen komen op n duur onze
kaant oet!"
Hai frommelde n krantenknipsel
oet buuts en streek hom glad over raand
van stamtoavel. „Overstroming NewOrleans speelt t noorden in de kaart," ston
der en op n koartje wer aange-ven, dat hail
West-Nederland bie n raamp in zee
verswinnen zol.
Geert schudkopde:„Begunst alweer, doe
angsthoas, wottersnood, stap toch ais o f
van dien aaiwege stokpeerd. Breng hom zek mor zeggen- noar slachthoes, eer t
oetdraait op nadde dreumen en dito
loakens!"
„ En net doun as n struusvogel zeker. Nee
Geert, dit artikel geft mie geliek. Hier
staalt kloar as n klontje,dat ale apperoaten,
dij over onze energie en vaileghaid woaken
overbrocht worden noar hoger gelegen
streken. Oet betraauwboare bron wait ik,
dat Gas-unie al aan t verhoezen is en
verzekerns pazen heur terieven aan. Kiek
ais even, leuf mie, d eerste schoapen
binnen dam over en op n duur schontjet t
haile westen der achteraan, zo zit t. Wat
koop wie veur n zweeftrain of n
speulgoudbus van Wubbo Ockels as d
Urkers bie Schiphol zoltherens vangen?
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bouwbedrijf

onderhoud - verbouw - renovatie- nieuwbouwHoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555

OOK
ADVERTEREN
IN DIT BLAD
DAT KAN TEGEN
DE VOLGENDE
TARIEVEN
114 ADV 14 EURO
112 ADV 25 EURO
I
ADV 50 EURO
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R. STAYEN

050-3022266
OF

A. DOST

050-3023234
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Nee, loat Pijs mor schoeven, zai zet in op
n zweeftrain van Stad noar Zwolle, mor ze
komt der nait eerder mit as in 2007, vlak
veur Koamerverkaizens. Kiek ais, CDA
pertijpolitiek, zo waarkt dat."
t Doezelde Geert en om bedenktied
te winnen luip e mit voele kopkes noar
ofwasmesien. Dou e weeromkwam mit
twij BB-tjes vruig e
schoapachteg:„Zwolle- zek mor zeggenwoarom in vredesnoam Zwolle?" „Kiek ais
even, Ofsloetdiek is ja votspuild, Zwolle
het n open verbinden noar zee en nemt de

maart 2006

fiinksie van Rotterdam over. Doar kennen
ze bloots nog mozzels kweken."
t Kwartje vol. Geert wreef zuk in
handen:„Dat betaikent meer aanloop in de
Waaiden en wie binnen zulf boas over t
Slochter gas. Gerechteghaid - zek mor
zeggen- wereld zit den aan aanderzied
Zwolle dichtplakt mit kraanten! Loat wie
proosten op Noord-Nederland en
Heubultjeburen in t biezunder. Proost!"
GJB besefde, dat zien kammeroad
in gaauweghaid vergat, dat Heubultjeburen
ook beneden NAP lag, mor hai wol Geert
nait veur kop steuten. Over vaar joar ging
dij de VUT in en as t even mitluip, zol t
hier tot 2010 nog wel dreug blieven.

Luuk Houwing
Nieuwe Bewoners.
Het blijft leuk om nieuwe bewoners te
bezoeken, dit keer was ik te gast bij Matha
en Willem Balkema in de Dobbestraat.
Een echtpaar met gouden handjes. Wat die
allemaal niet kunnen! Maar laat ik ze eerst
een beetje voorstellen. Martha enWillem
woonden voorheen in Ten Post in een
bedrijfswoning, Willem werkt als slijper en
chauffeur. Toen Willem met de vut ging
wilde hij ook eigenlijk niet meer naast het
bedrijf wonen en dus schreven zij zich in
bij de woningbouwvereniging voor een
woning in Woltersum.
Geen onbekende plaats voor hen, want hun
dochter woonde al hier.
Groot was de vreugde dan ook toen dit
huis in de Dobbestraat vrij kwam en ik
moet zeggen ze hebben er een paleisje van
gemaakt en dat komt nu door de gouden
handjes van deze mensen.
Aan de muur prijken de prachtigste
borduurwerken, allemaal door Martha
gemaakt, ook maakt ze beren, niet zo maar
beren, maar echt heel aparte en dat is nog
niet alles want kaarten maken is voor haar
ook een koud kunstje..
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Verder werkt ze nog als interieurverzorgster.
Willem verveelt zich ook geen seconde en
dat is heel goed te zien in hun prachtige
tuin, waar een schitterend vijver is, een
blokhut compleet met elektriciteit en een
heerlijk terras.
Overal bloemen en planten het is een lust
voor het oog. Verder houdt hij van
fotograferen en mag ook graag wat op de
computer doen.
Willem en Marha hebben 4 kinderen, 1 in
Woltersum, 2 in Ten Post en nog 1 in
Zeerijp.
De kinderen mogen wel blij zijn met zulke
ouders , want Willem draait er ook zijn
hand niet voor om om een heel huis te
bouwen voor en met zoonlief Dat nam
anders wel 2 jaar in beslag. Geweldig wat
een handige man is dat.
Het bevalt hun uitermate goed in
Woltersum en ze voelen zich hier helemaal
thuis.
Ik wens ze hier heel veel woonplezier toe.

LS.
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RIJLES?

ALLEEN BIJ DE VAKMAN

DINSDAGAVOND

carl

- TEN BOER - THEORIEAVOND

Rijksweg 185 - Ten Post
050-3024305 -

curffnam 050-3024306

Graag tot ziens
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Schoolvoetbal 2006
Na veel voorbereidend werk kon er een datum
worden geprikt voor het jaarlijks terugkerend
schoolvoetbal toernooi tussen de scholen van de
gemeente Ten Boer op 10 mei 2006.
Er deden dit jaar 24 teams mee te weten 7
jongensteams, 8 meisjesteams en 9 gemengde
teams. Dit jaar speelde het weer ons geen parten en
kon met een temperatuur van 22 graden om 13.00
uur worden begonnen.
Bij de jongens ging de Huifkar 1 er met de
kampioensbeker vandoor met 16 wedstrijdpunten.
Bij de meisjes werd er in 2 poules gespeeld zodat
de winnaar van poule B tegen de winnaar van
poule C het moesten uitmaken wie er eindelijk
kampioen werd.
Definalezou gaan tussen de Poort 1 - de Til,
eindstand 0 - 0 .
De Poort werd kampioen na penalties 6 - 4 .
Ook bij de gemengde teams werd er in 2 poules
gespeeld.
In poule D werd Woltersum 1 winnaar en in poule
E werd tot verrassing Woltersum 2 winnaar omdat
ze tegen de lessenaar uit Ten Post beter waren in
penaltie schieten, 3 - 2 zodat definalewas
Woltersum 1 - Woltersum 2, eindstand 1 - O door
een treffer van Tabe waardoor Woltersum 1
kampioen werd.
Helaas kon niemand van de gemeente aanwezig
zijn om de bekers te overhandigen doch Joost
Eggebeen meester in Woltersum nam deze taak op
zich en toonde zich een goede vervanger.
Langs deze weg wil ik alle vrijwilligers, de
veldmakers, de tent opzetters, de scheidsrechters,
de schrijfsters, de inschenkers van ranja en de
E.H.B.0. post bedanken voor hun inzet om deze
dag te doen slagen.
Rieks Laning.
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Schoolvoetbal is meer dan voetbal alleen.

Begin februari viel de uitnodiging op de mat.
Woensdag 10 mei is er weer het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi, geven jullie even door met
hoeveel teams jullie komen en hoe zien die teams
er dan uit.
En dan begint het. We hebben het dit jaar eens heel
anders aangepakt.
Je kunt er natuurlijk voor kiezen, om alle
voetbaltalenten in één team te plaatsen, en
daarnaast een team met kinderen, die niet op
voetbal zitten, maar toch deze keer ook mee willen
doen.
Dat leek ons geen goed plan. Tijdens de eerste
kringgesprekken over dit toernooi hebben we dat
in de groep gegooid. De kinderen waren het er mee
eens. We moesten onze krachten verdelen, zodat
het voor alle kinderen van onze school een leuk
toernooi werd. Het spel van de verdeling kon
beginnen.
Meester Joost heeft de groep gevraagd om, ieder
voor zich, op papier hun favoriete
teamsamenstelling bekend te maken. Daar kregen
ze een aantal dagen de tijd voor. Daarna zijn alle
wensen naast elkaar gelegd en zijn er twee
gelijkwaardige gemengde teams uitgerold. Binnen
de teams was er een aanvoerder die de boel in
goede banen moest leiden. De opstelling werd
gemaakt en oefenen maar. Oefenen tegen elkaar en
steeds weer een andere opstelling proberend, was
het een waar sociaal spektakel. Er is gedurende de
oefenperiode en gedurende het toernooi als collega
teams gespeeld, we speelden voor onze school en
waren trots op elkaar.
En wat schetst onze verbazing, Woltersum 1 en
Woltersum 2 komen tegen elkaar in definale.Dan
komt er zo'n stralend koppie bij je, " het maakt nu
niet meer uit hè, Woltersum gaat winnen". Dat is
toch fantastisch.
Voor de wedstrijd staken de teams nog even de
koppen bij elkaar en wensten elkaar succes. Ze
gingen een bekend potje tegen elkaar voetballen en
waren allemaal winnaars.
Dat werd beloond door de coaches, Meester Joost
en Juf Janneke, met een zakje chips.
DS.
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Schilders- & Onderhoudsbedrijf

Roelvink

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

€^ 32,-pm2

H.R. Glas

€ 43,- pm2 excl b.t.w.

H.R.++Glas

€ 59,-pm2

Vraag vrijblijvend

excl b.t.w.
excl b.t.w.

offerte.

Hoofdweg 12 9795 PB Woltersum tel: 050 3024082 fax: 050 3021181 mobiel: 06 54962470

uonbedhHYan

der Laan

« Cultuurtechnische werken
• Grondverzet
' Agrarisch loonweric
Eemskanaal z.z. 8, 9625 T K Overschild
©(050) 302 12 15 of 06-51 122231
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Vanuit de scliool.
Voor ons de laatste krant van dit schooljaar. We
kunnen terugkijken op een geslaagd jaar.
Dit schooljaar gingen er 52 kinderen naar onze
school. Helaas is Rosa vertrokken naar Culemborg,
maar er zijn ook kinderen bij gekomen. In februari is
Frederiek de Bruine erbij gekomen, in april Reinier
Everts en in mei Marco van Dijk. We wensen
Frederiek, Reinier en Marco een hele fijne tijd toe
bij ons op school. In juni zal ook Daniëlle Steenhuis
er nog bij komen.
Groep 8 gaat aan het eind van dit schooljaar door
naar het voortgezet onderwijs. Dit is een groep van
vijf kinderen, te weten Kimberly Kroon, Stefan
Roevink, Melissa Roelvink, Tabe van der Laan en
Jurrien Lalkens. We wensen ze allen een leerzame
tijd toe op de andere school en hopen ze nog eens
terug te zien.
Voor de komende periode staan er natuurlijk nog de
schoolreizen voor de deur. Dus als u toeterende
auto's hoort, dan zijn wij het.
Daarnaast zijn we al weer druk bezig met de
musical. Op dinsdag 18 juli laten we dat aan u zien
in het dorpshuis. U bent van harte welkom.
Daarna, vanaf donderdag 20 juli is de school zes
weken gesloten. We genieten dan van de
zomervakantie en hopelijk van het mooie weer.
Maandag 4 september beginnen we dan weer.
Allemaal een fijne vakantie en tot de volgende krant.

Roofvogels.
Op aarde leven miljoenen roofvogels.
Er zijn grote en kleine roofvogels.
Alle roofvogels hebben een verenpak.
Er zijn verschillende vogelfamilies.
Bijvoorbeeld:Zangvogels-Eendvogels en
Roofvogels.
Roofvogels zijn vleeseters.
In ons land leven ook kleine Roofvogels zoals
Valken-Uilen-Havinken-sperwers en Buizerds.
En niet te vergeten de meeste vogels hebben een
schutkleur.
Geschreven door
Marieke Ruben.
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Naar Amsterdam.
Zoals u wellicht gelezen heeft in de voorgaande
dorpskranten, heeft het project Marokko/Nederland
heel wat teweeg gebracht.
Als afsluiting zijn we dinsdag 25 april naar
Amsterdam geweest met de groepen 6,7 en 8. De
ouders van Kylie uit groep 4 hadden een bus
geregeld en reden ons daarin naar onze hoofdstad.
Alle meesters en juffen van de school gingen mee.
We vertrokken 's ochtends om acht uur vanaf de
hoofdweg. Er waren veel ouders om ons uit te
zwaaien. Deze zelfde dag was ook meester Joost
jarig, dus we hadden de bus leuk versierd en voor
hem een leuk oranje t-shirt gekocht. Onderweg naar
Amsterdam mochten de kinderen daar iets
opschrijven. Al zingend kwamen we aan bij de
Arena, waar die woensdag F.C. Groningen moest
voetballen tegen Ajax. Sta op voor F.C. Groningen
klonk het door de straten van Amsterdam.
Vanaf de Arena zijn we met de metro naar het
centraal station gegaan. Spectaculair, zo onder de
grond door.
Aangekomen op het centraal station, stapten we over
in de bus naar de Prinsengracht, naar het Anne Frank
huis.
Erg indrukwekkend en interessant. De kinderen
hadden er op school al over gewerkt en wisten er
veel van. Dat is leuk, dan herken je dingen.
Toen we uit het Anne Frank huis kwamen, stonden
de kinderen van de Tijl Uylenspiegelschool al op ons
te wachten. Ze hadden broodjes mee en we gingen
eten op de dam. Druk, druk, druk, er was ook nog
kermis en de trams rijden af en aan. Toch wel een
enorme belevenis. Daarna hebben we een
stadswandeling gemaakt door de Kalverstraat, naar
het Rembrandtplein, over het Waterlooplein en toen
met de tram naar de school in de wijk Bos en
Lommert.
Het was inmiddels kwart over vier, en we zouden
alweer moeten vertrekken. Dan maar iets later thuis.
We zijn vanaf de school lopend naar het
metrostation gegaan en weer terug naar de Arena.
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Voor de
complete
woninginrichting
zit u bij ons
op de
eerste rang

FLOOR

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
stadsweg 63 - 9791 KB Ien Boer Tel.: 050-3021383
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Schoolvoetbal.
We hadden 2 team's: Wohersum 1 en Woltersum 2.
De coach van Woltersum 1 was juf Janneke, en de coach van Woltersum 2 was meester Joost.
Om 1 uur moesten we op het voetbalveld zijn, en moesten ons omkleden.
Om twintig over een moest Woltersum 1 voetballen en hadden gewonnen met 3-0.
Naar die wedstrijd moest Woltersum 1 nog een keer en toen hadden ze met 2-0 gewonnen.
Daarna had Woltersum 1 weer gewonnen met 2-0, en toen kwamen ze in de finale!
Woltersum 2 kwam uiteindelijk ook in de finale maar die hadden 1 verloren.
In de finalen moesten Woltersum 2 tegen Woltersum 1.
Toen had Woltersum 1 net gewonnen met 1-0.
Geschreven door Daniël en Jip.
!Dokter pijnloos
Dr.:Goedeavond dames en heren; mag ik me even voorstellen?Ik ben dokter pijnloos en heb mij hier
gevestigd als arts.Mijn specialiteit is het verwijderen van overtallig vet.Ik begin mijn praktijk vandaag
voor het eerst.O,wacht daar hebben we onze eerste klant.Daag dokter haai haai wat ben ik achter
poest.k heb ook zoon eind loopn.Hailemoal van Sterrebos of aan,dat is ook een end veur zo'n old
mensk as ik ben.Zo Zo zegt dokter.Wat ik joe vroagen wil ,binnen joe dei dokter ,dei joe van te veul
vet ofhelpen kan?Dr: Jazeker juffrouw dat is mijn specialiteit,!! bent aan het goede adres.Patient:Men
zei toch zeggen woar n mens als ik zo dik van worden ken .Eten dou ik aanders ook nait zo veul 12
stoetbruggen,poar kaan melk,stieg aaier.Ik zeg altied der mot wat in n zaik lichoom.Dr;Ja ja ,zal ik u
nu maar eerst eens onderzoeken. Hebt u ook pijn ? Pien zozeer nait dokter mor zo benauwd zo
benauwd dokter.Dr;Doet het hier ook pijn of daar.. ..Ha ik heb het al gevonden wordt het ook al
beter?P: Nee nog nait, mor toch wel wat,t is toch een beetje verlichting, t is net of ik een aander mens
wordt,k vuil m,iejoaren jonger! Dr; Dat dacht ik wel.P; Wat bennen joe ja een mans kerel. Wel
bedankt heur wel bedankt Dr
;Ho Ho dat gaat zo maar niet ,U moet nog betalen.P; Betoalen? Dr; Jazeker dame, de kosten bedragen
25 guldenïP; Wat zegn joe dokter 25 gulden,nog in gain.25 joar ! Bloas mie din mor weer op !!!
JK
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VERENIGINGEN
In iedere dorpskrant plaatsen we een
overzicht van actieve verengingen in ons
dorp. Uit ruimtebesparend oogpunt hebben
wij ervoor gekozen alleen de naam (en het
telefoonnummer) van de secretaris en het
(eventuele) emailadres van iedere
vereniging te plaatsen.
Veranderingen kun je doorgeven aan de
redactie p/a Eemskanaal NZ 10 te
Woltersum (50-3022266) of mailen naar
tilproat(g)k:pnplanet.nl
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o.
(tijdelijk)secretaris:L.Brik 050-3023277
E-mail:
dorpsbelangen. woltersum(g),kpnplanet.nl
Stichting Dorpshuis "De Bongerd"
Secretaris: S.Lubberts
050 -3023500
Sportvereniging Woltersum
Secretaris: J.Huizinga
050 - 3021390
Wedstrijd-Secretaris:
F.van Dijk
050 - 3023393
E-mail: bestuur(g),svwoltersum.com

Begrafenisvereniging
Secretaris:
I.Dost-Hamminga

050 - 3023234

Begraafplaats Woltershof
Secretaris: E. De Boer

050 - 3021913

Kerkenraad Woltersum
Scriba: J Everts-Fluks

050 - 3021416

Vogelvereniging "De Kardinaal"
Secretai-is: 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
Klaverjasvereniging "Ruiten Troef'
Secretaris: P.Nieborg
050 - 3022823
Jeugdsoos "De Kar"
Secretaris: J.Dameviel

050 - 3021437

Supportersvereniging Woltersum
Secretaris:

Buurtvereniging Hoofdweg
Secretaris : M.Roelvink
050 - 3024082

S. Steenhuis-Ho ving

Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris: H.Blink
050 - 3094547

050 - 3023558

IJsvereniging
Secretaris: S.Lubberts

050-3023500

W V Woltersum
Secretaris: S.Smit
050 - 3022545
Stichting peuterspeelzalen
Gemeente Ten Boer
Adm. A. van den Enden
050-3021432
E-mail: www.peuterspeelzalen-tenboer.nl
Toneelvereniging "Old Egypte"
Secretaris: M.Roelvink
050 - 3024082
Ouderraad OBS "De Huifkar"Woltersum
Secretaris:! Klinkhamer
050-3024797

Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris:
Buurtverenigmg 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

