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KRUIDENIERSWAREN

P A L S M A
WINKEL AAN HUIS
De rijdende winkel
van de familie Palsma
brengt de boodschappen
in Ten Boer, Woltersum
en Sint Annen tot aan de deur.
Hendrik Westerstraat 16
Ten Boer (050) 3021459
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MARTHA en RINUS
HALEN EN BEZORGEN
TEVENS POSTZEGELS
EN STRIPPENKAARTEN

Hootdwegl 1-Woltersum
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van Dijken
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alle
merken
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Hallo Woltersummers,
Al is het aan het weer niet te merken, maar
de feestperiode nadert met rasse schreden.
Op mijn vraag van de vorige krant om wat
meer (en liefst wat vroeger) kopij te sturen
heb ik nog weinig respons gekregen.
Wel van zeer jeugdige Wopltersummers,
o.a. Joep Vermeulen die een zeer origineel
kerstverhaal instuurde en ook Lilian
Sparreboom schreef een verhaaltje.
Voor verenigen is het dorpsblad toch bij
uitstek een middel om nieuwtjes of
activiteiten te vermelden. Dus nogmaals,
stuur als het kan zo vroeg mogelijk de
kopij door, zodat de krant ook lekker vol
komt.
In de kerk was er weer een stukje cultuur te
beluisteren en de belangstelling hiervoor
was groot. Verder in de krant een verslag
hierover.
-

Ik mocht ook weer nieuwe bewoners
interviewen en zoals jullie weten blijft
deze rubriek nog wel een poosje doorgaan
omdat er nog steeds nieuwe bewoners
bijkomen.
Het is elke keer weer leuk om te horen dat
mensen het zo gezellig in ons dorp vinden.
Rest mij nog U allemaal heel fijne
feestdagen te wensen en een gelukkig
2007.
.
Ingrid Stayen.

De toneelvereniging geeft weer twee voorstellingen.
1* voorstelling : zaterdag 20 januari
2* voorstelling : zaterdag 3 februari
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER

J - C u i s

groente-

en

J^ruitmarkten

Op cfe markten:
Ten 'Boer
'Eenrum,
MicCdeCstum
£op_persum
JAppingedam

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

V o o r al uw

vis

naar:

Zeevishandel
LQUwersooq
Gestoomd
Gerookt
Gebakken
Zout en Zuur

JACs fiet gaat om kwaCiteit enjrrijs !

WESTERHOF
Dé modezaak bij u op de markt !
1X in de 14 dagen bezoeken wij de weekmarkt in
Ten Boer,met een gigantische collectie dames- en
herenmode.
o.a.: Truien,Broeken,Vesten,BIouses,Rokken,
Blazers,Hesjes,Shirts etc. etc.
Ook in sokkengaren ruim gesorteerd !
Doe als zovelen : ga voor :
KWALITEIT & BETAALBARE MODE naar:

WESTERHOF
Dé modezaak bij u op de markt!
Grote paskamer aanwezig.

Alle soorten verse vis

I ot ziens
Een zee van gezondheid !

Totziens

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN l E N BOER
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Volgend jaar is er weer een schoolfeest. En, net zoals een aantal jaren geleden toen de maand
juni ook één week langer was dan meestal, circuleerden er ook nu weer twee verschillende
data voor dit feest.
Na overleg met de kermis exploitanten , dorpsbelangen en V W is vastgesteld dat de kermis,
en dus ook ons schoolfeest plaats zullen vinden in het weekend van :

22 + 23 + 24 JUNI
Om te voorkomen dat er vele straten en/of groepen zullen zijn met hetzelfde onderwerp is het
een goede gewoonte om het onderwerp van de straatversiering en/of de wagen (onder
geheimhouding) op te geven aan de voorzitter van Dorpsbelangen die indien nodig kan
proberen om één van de partijen vrijwillig op een ander thema te laten overgaan.
Dit kan op tel: 302 2266 /mob: 06 21668448 /emaikdorpsbelangen. woltersum@kpnplanet.nl
Let op! Bogen moeten een doorrij hoogte hebben van ten minste 4.00 meter
Slaat u paaltjes of zo in de grond, bel dan eerst met KLIC-noord 0800 0080

Nieuw in Woltersum.

Heeft U nog verstelwerk, we hebben nu een
nieuw adres in het dorp.
Corien (bij de meesten bekend als Pien) is een
kei in het inzetten van ritsen, broeken vermaken enz
Adres :Kerkpad nr.5
U kunt haar bereiken onder tel.nr.06-10595481.

Radio Noord
Op zaterdag 17 december wordt het programma
Bij Noordbroek linksaf'uitgezonden vanuit Wohersum.
Van 07.00 tot 11.00 uur zullen er vele dorpsgenoten aan het
woord komen en worden de mooiste piekjes van ons dorp
Bezocht. Luister dus allen die ochtend naar de radio.
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IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN l E N BOER
TON EN J A N N A
LIETMEIJER
voor al uw

( W I M RIJKENS)
CBROOB«KOEK*BAN]kET )

Jongens- en meisjesondergoed
Heren- en damesondergoed

Alle soorten brood van de
WARME B A K K E R

( ook holfwol en thermo ondergoed )

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

Sokken
Kniekousen
Panty' s in diverse soorten

Tevens groot asortiment voor
DIABETICI I

Telefoon
" 0 5 9 4 - 517417**

ANDRE
WESTERBEEK
Bijouterie-Lederwaren

Reparatie van sieraden
klokken en horloges.
Wij vervangen uw
horlogeband en/of
batterij.
Klaar terwijl u W a c h t
Kijk ook op www.awesterbeek.nl

MOLENWEG 4
RODEN
050-5012485

Wenskaarten
Hobbyartikelen
Stofzuigerzakken
Huishoudelijke art.
Schoenpoets en veters
UW HUISHOUDZAAK OP DE MARKT

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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Gladheidbestrijding
Omdat het onmogelijk is alle gladheid gelijktijdig te bestrijden voert de gemeente Ten Boer een zgn. selectief
strooibeleid.
Er wordt met 2 strooiploegen gewerkt. Deze bestaan uit vier medewerkers van Openbare Werken.
De periode waarin gladheidbestrijding plaatsvindt begint op 1 november en loopt door tot 1 april.
Strooibeleid
Er wordt onderscheid gemaakt tussen:
1. Gewone gladheid (het betreft hier vnl. opvriezen)
Er wordt in dit geval gestrooid op doorgaande wegen en busroutes volgens onderstaande routes en op
genoemde tijd en.
2. Glad heid door sneeuwval
Bij sneeuwval wordt geploegd en gelijktijdig gestrooid, het eerst op de doorgaande wegen en busroutes.
Daarna worden de overige wegen geploegd en gestrooid. Deze laatstgenoemde werkzaamheden worden
vnl. overdag uitgevoerd.
3. Extreme omstandigheden door ijzel, zware sneeuwval en sneeuwduinen
Onder deze omstandigheden worden a[le wegen in de gemeente geploegd en gestrooid. De doorgaande
routes en busroutes het eerst en vervolgens de overige wegen.
Wanneer er sprake is van gewone gladheid wordt er gestrooid tussen 5.00 uur 's morgens en 12.00 uur 's
avonds. Tussen 0.00 en 5.00 uur 's nachts wordt er dus niet gestrooid m.u.v. extreme gladheid door ijzel en /
of zware sneeuwval en sneeuwduinen.
Het streven is er op gericht dat bij gewone gladheid eerdergenoemde routes om 7.30 uur zijn gestrooid.
Voor alle duidelijkheid tussen het uitrukken van de strooiploeg en het strooien van de laatste straat zit ca 2
uur. Er is te allen tijde voorzichtigheid geboden bij (te verwachten) gladheid.
Routes.
Route / (Auto
Boltweg- Bouwerschapweg- Hoofdweg- Dobbestraat- Kerkpad- Kollerijweg- Eemskanaal N.Z.Medenweg (tot
aan Hoeksmeer)- Bloemhofweg- Rijksweg (van brug Ten Post tot brug Winneweer).
Ten Post
Ten Boer
Route 2 (Auto 2)
Boltbrug
Ten Boer
Garmerwolde

Tenslotte:
De gemeente Loppersum strooit de Stadsweg 'Ninneweer en een gedeelte van de Rijksweg.
De provincie strooit de Gaykingastraat in Ten Boer, het fietspad Woidjerweg, de weg voor Amca, het
Jaagpad in Ten Post en tenslotte de Hoofdweg in St.Annen.
De bruggen binnen de gemeente worden door omwonenden gestrooid.
Op de overige nog niet genoemde fietspaden wordt niet gestrooid.
De gemeente strooit repressief D.w.z. dat pas na signalering van gladheid wordt gestrooid.
De provincie strooit preventief. D.w.z. dat reeds bij de verwachting van mogelijke gladheid wordt

gestrooid.
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SOUTAIRE & GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer

MEREMSCAPPEl
Vaickestraat l a - Tel. 3021785 - Ten Boer

Tankstation

KulpeF

stadsweg 75 Ten Boer tel.: 050 - 3021000

APK keuringen
en reparaties
06-21496690

Geopend van 7.30 tot 20.00 uur.

Autoverkoop.

24 uurs service
Alle betaalpassen worden geaccepteerd

Aanhanger VerhuUr

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
D e S p e c i a l i s t in v e r s e
kipproducten

DICK BLOKZIJL

Hofman's
n o t e n b a r

Hoofdweg 89
9945 P C Wagenborgen
Tel.: 0596-542513

De allergrootste sortering
Noten (& Zuidvruchten

IEDERE DINSDAGMIDDAG OP DE MARKT IN TEN BOER
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Nieuwe bewoners.
Zoals velen in het dorp was ik best
nieuwsgierig naar de mensen die het huis
(van onze Belg) in de Bijbelgang hadden
gekocht.
Want wie had de moed om daar iets
bewoonbaars van te maken.
Laat ik jullie dan voorstellen aan Bart
Wiegers en Gerrie Schotman.
Een leuk jong stel met drie kinderen
nl.zoon Sterre van 2 jaar, die hier met
veel plezier de peuterspeelzaal bezoekt,
dochter Tes van 6 jaar en dochter Sam van
9 jaar, die beiden hier de lagere school
bezoeken.
Sam was nog op toen ik hen interviewde
en was heel nieuwsgierig hoe dat allemaal
ging. Ik hoop dat ze niet al te teleurgesteld
was, want het is natuurlijk niet een echte
joumaHst die komt.
Bart werkt parttime bij de nachtopvang van
daklozen in de stad en Gerrie is voor
dezelfde stichting parttime in dienst als
ambulant woonbegeleider.
Het geeft hen beiden de kans om het werk
goed te kunnen combineren met de
immense klus om hun nieuwe huis
bewoonbaar te maken.
Hiervoor woonden ze in een grote

boerderij bij Engelbert, aangezien ze die
huurden en het voor hen niet mogelijk was
deze te kopen, gingen ze op zoek naar iets
wat veel ruimte had en een bepaalde sfeer
uitademde.
Zoiets vindt je niet gemakkelijk en de
zoektocht heeft dus best lang geduurd.
Nu vraag je je misschien af, waarom dan
juist dit huis wel aan hun wensen voldoet.
Bart en Gerrie hebben het vermogen om
door de puinhopen heen te kijken en zich
voor te kunnen stellen hoe het eruit moet
gaan zien.
Ik heb dan ook enorme bewondering voor
hen, zeker als je het resultaat ziet wat ze nu
al hebben bereikt.
Ik mocht binnen kijken en was verbaasd
over de hoeveelheid werk die ze al verzet
hadden.
Klaar zijn ze nog niet, maar het ziet er van
biimen al uit als een echt huis.
Gelukkig hebben ze vrienden die heel hard
meewerken en ook de moeder van Gerrie
laat zich niet onbetuigd.
Ik wens hen dan ook enorm veel
woonplezier toe in Woltersum, ons dorp
wat ze in hun
hart gesloten hebben en waar ze zich heel
erg prettig voelen.
LS.

Z aterdag 25 November 2006 .Mijn vrouw en ik zijn
naar de kerk geweest ,om te luisteren naar liederen van
Wad enWater.
Een projectkoor Woltersum o.l.v.Janet Harsta-Kuipers
begeleid door Reitze Siebesma .We wisten niet ,wat ons
te wachten stond. Het nagelaten werk van Willem
Harsta.
Liedjes van een trio,afgewisseld door het projectkoor
.Voor ons was het een beetje anders ,dan we gewend
zijn.In de loop van de voorstelling kregen we er een
beetje grip op.Mee zingen ging niet, wat we toch een
beetje misten
Over het algemeen was het toch een leuke avond .Jaap.
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Biljart
Poolbiljart

<^ Ruime dartbanen
Prima keuken aanwezig!
Ook voor uw bruiloften en partijen
f-

Iedere $^ zaterdag v.d. maand vrij klaverjassen.

** Hoofdweg 2 9795 PB
**

Tel: 050-3024515

Woltersum **

www.cafedewittebrugJk

**

He^-studlo Solitaire
Wlgtioldstraat 6 - Ten Boer

T e i B f o o n fOSOl 3 0 2 Et 5 1
lnfo@hacirstudlasolltalre!.nl
ifimnw.liter5tiMiMtfl^e.nl

H A A R S T U D I O

TEN BOER
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Intocht mit hindemizzen,(dec 2006)
Hai is der weer, Sunterkloas,
mor hou laank is e zien leven hier nog
vaileg. Onze premier ken preken wat e
wil over odder en regel, mor as n
goudhailege t in Heubultjeburen al veur
koezen krigt, wat staalt hom den te
wachten in steden, woar t staarft van
aanstormende pubers, dij deur n
tougeefse opvouden, of haildaal gain
opvouden, nait waiten woar grenzen van
t touloat-boare liggen? Mor terzoake,
Sunterkloas kwam aanvoaren
deur t Heubultje-buursterdaip en
stuurde vief Pieten veuroet op snorfiets
mit n körfke streugoud achterop. Bie t
jachthoavenke, woar goudhaileg man
aan laand wol, wummelde t van kinder.
Snorfietsen op stander, korven open en t
grode graaien begunde. Wuppie Tolerant, aggewaaierde zuk mit ogen vol
aalbegeer en n plastieken puut noar
veurste rieg, heur sukkeloa-en
sukerallergie even vergetend. O foi, je
konden der op wachten, n Pieterboas,
kalieber laange hoalen, gaauw thoes,
stopde wichtjes puut aan kop en oren
tou vol mit sukkeloaden sigretten,
sukerbaiskes en aander onrain. Ain
brokje deur t haalsgat en n uurtje loater
zol Wuppie mit schele kopzeerte op kop
in ber stoan.
Gelukkeg, dat bruier Wimpie dij
schandoalege misdoad zag.. Hai grisde t
onneuzel wicht puut oet handen, dekde
Sunterkloas zien knecht der ain op en
roasde op zien Wesley Snieders:,, Doe
blinde tiefuslieder-, n slecht veurbeeld
dut slecht volgen, ja-, doe
schousmeerkop, wolstoe mien zuske
vergeven, wolst heur van kaant moaken
of zo? t Is Snijwitje nait!"
Hai wenkde vaar kammeroaden,
wees noar de korven streugoud en
bölkde:,. Weeromgeven aan Sunterkloas
dij rommelpot, eer hier dooien valen!"
Hall even begrepen zien pazziepanten
hom nait, mor dou Wimpie n snorfiets
11

besprong en votjakkerde, volgden
ze hom, as n stel geprogremeerde robots.
De pieten keken riddersloagen op heur
zwaarde neus.
En Sunterkloas? Hai schrok zuk
honderd joar older, dou vief jongkerels
hom oetscholden, nait mooi meer en tot
overmoat van raamp mos e bukken
onder n hoagelbui van aigen streugoud.
Overhoasteg vluchtde hai t roefke in.
Mieter knalde tegen boven kaant van
kezien en korrelde onder t olee, olee-van
zien beloagers t daip in.
Gelukkeg veur t welsloagen van
de Sunterkloas-intocht kwam der op t
aigenste mement n plietsiebuske aan. De
jeugdbende zag t gevoar en vluchtde mit
achterloaten van snor-fietsen en lege
korven polder in.
Plietsieman haar zo zien
prioriteiten:„Kinder mengen nait te
laank meer wachten, criminailen vangen
ken altied nog, want zo op t oog is der
gain t.b.s-er bie." Mieter wer opvist en
via n mobieltje kwam Brechtje Orgel
mit n nije veurroad sukkeloa en
sukerwaark.
|
n Haalf uur verloat kon
Sunterkloas mit knikken-de knijen en t
eendekreus nog op de mieter zien
ongeduldeg wach-tende schoapkes
stichtelek touspreken.
t Is veur Heubultjeburen te
hopen, dat dij lichten schoapkes zuiter
blieven wil as Wimpie Tolerant en zien
mitlo-pers. En dat ken ook, as as heur
oUu nait reageren zoas Wimpies moe.
Dij gaf heur zeun n scholderklopke, dou
plietsie hom, mit n halt-projekt aan de
boksem, tegen oaventied bie hoes
ofleverde. Ze drukde hom tegen borst en
zee:,. Wel hoalt t nou in zien dom-me
teringkop om ons Wuppie suker en
sukkeloa in mond te proppen, k Bin wies
mit mien held!"
Luuk Houwing
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Verkoop van nieuwe
en gebruikte fietsen
Wij doen alle reparaties
Dealer van:

december 2006

AmbAclitcIijkc
SlA5crij

'tKoopmanshoekje

Gazelle
Sparta
R,LH.

Bob Tweewielershop
koopmansplein 18
9791 MA Ten Boer

icoopmansplein 16
9791 MA Ten Boer
tel:050-3023700

Gaykingastraat 43
\

LUC
b

I O e m s

Ten Boer
T(050) 302 5058

i e r k ü 4 ,is\i\

\

F (050) 302 5059
Maandag vanaf 13.00 uur
Vrijdag tot 20.00 uur

Voor al uw bloemwerk, zoals:

% i Gelegenheids- en bearljfsbloemwerk
% i Woon- en tuindecoraties
^é^Lid Euro Rorisi, bezorgdienst door iteel Naierbnd
Vraag vrijblijvend naar de mogeiijldieden

tucet bloemsierkunsf
MEER DAN BLOEMEN ALLEEN!
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Recept van de maand

EEND MET WHISKEY
Koop een eend van ongeveer 5 kg.twee grote flessen Schotse whiskey.Spekreepjes en een fles
olijfolie.De eend larderen en de binnenkant inwrijven met peper en zout.De oven 10 minuten
voorverwarmen op 180 graden.Een longdrinkglas voor de helft vullen met whiskey.De whiskey
opdrinken tijdens het voorverwarmen van de oven.De eend op een vuurvaste schotel leggen en een
tweede glas whiskey inschenken. Het tweede glas opdrinken en de eend in de oven zetten.Na 20
minuten de oven op 200 graden zeten en 2 glaven vubben met whiskey .De glaven opdlinken en de
scherven van et eeiste glas oplaapen.Nog een haiff glav insjenkee en opdlinke.Na en haiff uui, de
hoven opedoen om eend te
sjekken.Blantwonezalf in de
padkamer ganaale en op de
povekand van de linkerand
toen.Denove opedoen naadatet
eerste glaf leeggis en de sjotel
vastpakke.De blantwondezalf op
de binnekand van de
regtehantoenen deent
oprape.Deent nogis oprape en
met nen nantdoek de
bwantwondesalv van deent
vege.ze bande ontvete me visky
en de tupe ssalf
veeroprape.Tkapotte
galzzopvege endeent terug in
dove eers opedoen.De
dehove doen.Deheent oprape en
overeindzette.opstjaan van de
tweeeeiede fjes biski pedoen en
vege.Nogis opstjaan van d evjoer
vjoer ent vetsspek onder de kas
en tochma blijve zjitte.de bles op de gjondzette.Uide fjes djinke wande glave sijn opof
kabot.Denove aftette deooge sljuite en omvalle.De volgende late voormiddag de eend aansnijden
met het zilveren feestbestek en degusteren met citroen en mayonaise.De hele rest van de middag en
vroege avond de rotzooi in de keuken opruimen en de muren en het plafond schoonmaken.Het glas
bij elkaar vegen en naar de glasbak brengen, naar het medijnkastje lopen en een paracetamoUetje
pakken ,innemen en naar bed gaan en slapen.De volgende dag een nieuwe eend kopen en twee
flessen whiskey kopen en opnieuw beginnen
Eet smakelijk...
L.B.
:

Agenda van de V.V.V. voor de kerst 2006
19.00 uur

20.00 uur

21.00 uur

15 December: Rijtoer met de kerstvrouw door het dorp.
Zij controleert alle versierde tuinen !
Leuke prijzen voor de mooiste kersttuinen.
WK - Kerstbomen werpen.
Voor jong en oud op de Jeu de Boules baan.
Er zijn leuke prijzen te winnen.
Prijsuitreiking versierde kersttuinen en
WK - Kerstbomen werpen in Café de Witte Brug.
Zaterdag 16 december:

Reis per bus met de V W naar de Kerstmarkt in Oldenburg.
Vertrek uit Woltersum om 8.30 uur. Terug in Woltersum 18.30 uur
Opgave en vertrek bij Café de Witte Brug.
Graag tijdig opgeven i.v.m het aantal beschikbare plaatsen.
13
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Bij ons dagelijks te verkrijgen:
VERSE

EIEREN

van Freilandhennen
Dat zijn kippen die ook buiten kunnen schanelen
Het geeft net iets meer aan tiet ei
Tevens op afspraak thuis t>ezorgd
of op te tialen bij ons stalletje

Hoofdweg 23
9795 PA Woltersum
Tel.: 050-302 15 55

DIJKMAN
IERENSECIAALZAAK

Stadsweg 143 - Winneweer-Tel: 050 3022581

Fam.W.Lalkens

Eemskanaal nz 4 9795 TB Woltersum
tel: 050-3022028

PLUS
STORTEBOOM
Supermarkt en
Drogisteri[

Wij bezorgen iedere
donderdag gratis bij u thuis

Ten B o e r
Tel: 050-3021497

14

Tilproat Woltersum

24* jaargang nummer 2

december 2006

WOLTERSUM IN VROEGER TIJDEN : oude tradities (5)
De Potverteeringen van de Zangschool in de herberg van Dertien, en ook grappenmakerijen
als de 'groupvail' kwamen al in eerdere afleveringen ter sprake. Maar Woltersum kende meer
tradities. De jaarlijkse stoetloterij bijvoorbeeld bij de bakkerij van Siepke Martje. En
oudejaarsavond natuurlijk, als alles wat los en vast zat naar de til werd gebracht, de dorpstil
die overigens op alle andere dagen van het jaar markt-, klets- en vergaderplaats tegelijk was.
De til: 'vergaderplaats' van het dorp
De dorpstil was vroeger niet meer dan een klein houten bruggetje over het Woltersummer
Diepje. Maar het was wel de enige goede brug die de beide delen van het dorp met elkaar
verbond. Er was verderop, richting Ten Post, wel een hooghoutje, maar dat was alleen een
hoge voetbrug: twee jukken in het water, met daaroverheen een platte balk met leuningen.

De til, ook wel Zeugentil genoemd, was van iedereen. De Woltersummers zorgden
aanvankelijk zelf voor het onderhoud. 'Het was vanouds de vergaderplaats', schrijft Hendrik
Evenhuis. 'En vooral 's zomeravonds, en zaterdag- en zondagavond was er zo'n soort
dorpssocieteit. De mensen stonden in groepjes om en bij de til, of zaten op de leuning.
Vroeger waren er zelfs banken tegen de leuningen aangebracht om er op te kunnen zitten.'
Het was er altijd druk. 'Zelfs bij laat op de avond, bij donker of bij kou, waren er altijd nog
wel enkelen aanwezig. Pratend, lachend, de zaken van de dag besprekend. Passerenden
werden ongemoeid gelaten, maar wel volop besproken en bekritiseerd.'
Kortom: wie de laatste schandaaltjes wilde weten, of gewoon wilde horen over wie met wie
verkering had of juist niet meer, wie met wie ruzie had en had gevochten, die ging even naar
de til: dan was je in een mum van tijd weer bijgepraat.
Oudejaarsavond
Dat Oudejaarsavond in Woltersum een lange traditie heeft weten de meeste Woltersummers
wel. Ook Hendrik Evenhuis vertelt er over, met smaak en enthousiasme. 'Alles wat los was
bij de burgers en de boeren werd naar de til gesleept of gedragen. De doorgang over de til was
daardoor zo goed als geheel gestremd. Alles kwam er op voor. Kruiwagens, hekjes, planken
en mestposten. Zelfs hele varkenshokken, wagens en karren. Eens lag er een roeibootje
midden op de til, en een andere keer een groot houten kippenhok.'
15
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KRABBENDAM

TIMMERWERKPLAATS
Kollerijweg 7A
9795 PL Woltersum
Telefoon 050 - 3022899

Loonbedrijf SMINIA
WERKPLAATS v o o r
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:

C A F E

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

* Ruime Bar.
* 2 Dartbanen.
* Prima keuken.
* Weekends geopend \o\ uur.
* Terras met bediening.

16

Tilproat Woltersum

24^ jaargang nummer 2

december 2006

Wat er verder precies gebeurde, zo rond de klok van 12 uur 's nachts, vertelt Hendrik niet.
Liepen de Woltersummers dan het huis uit, naar de til - waar je dus niet over heen kon - om
elkaar hard roepend gelukkig Nieuwjaar te wensen? Hoe ook, op Nieuwsjaardag werden de
meeste spullen weer van de til af gehaald of terugbezorgd. Ook het driehoeks-varkenshokje
bij de Fram dat samen met het hekje daar elk jaar steevast naar de til was gesleept.

Hendrik Evenhuis herinnert zich deze oudejaarstraditie als een spannende gebeurtenis. De
gemeente dacht er echter anders over. Jn het Boek Woltersum (1982) worden jaarverslagen
van de gemeente Ten Boer aangehaald die spreken over een jaarlijks terugkerend schandaal
op oudejaarsnacht. De marechaussee komt er zelfs aan te pas, maar kan de eerste jaren nog
van de til worden weggehouden door 'medeplichtigen', hi 1928/29 komt het tot een treffen
met de rijksveldwachter, en er worden zware boetes uitgedeeld. Het volgend jaar,
oudejaarsnacht 1929/1930 neemt de gemeente harde maatregelen: er wordt in Woltersum een
heuse sterke politiemacht gestationeerd om de jaarlijkse brugversperring te voorkomen. Dat
helpt: het blijft rustig. En dat is dan meteen het roemloze einde van deze Oudej aarstraditie.
Jaarlijkse stoetloterij en stoetsnijden
Eens per jaar was er een stoetloterij - een dobbelpartij -, en een wedstrijd stoetsnijden. De
stoetloterij was een simpel spelletje. Eerst kochten alle deelnemers samen de hoofdprijs, een
stoet, bij bakker Siepke Martje. Dan werd er een bak neergezet, waar iedereen 2 dobbelstenen
in gooide. Wie uiteindelijk de hoogste ogen gooide kreeg de stoet.
Stoetsnijden was ingewikkelder en vergde ook de nodige handigheid. Hoe het precies in z'n
werk ging is niet echt duidelijk. Het gebeurde in de schuur: een lange stoet werd vooraf van
de kleine spitse eindjes ontdaan, en het mes moet er aan de lange kant uitkomen. Je hield het
mest in de volle hand, of met twee handen of tegen de pink. Het afgesneden stuk moest om
het overblijvende deel heen kunnen, anders was de snede niet geldig.
Wie kan het nog volgen? Ik niet, maar Hendrik beschrijft het als een kostelijk vermaak,
waarbij veel stoet werd versneden. En was dat niet het belangrijkste?

Carien Evenhuis
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Een thuis voor u hond
* Uw hond krijgt hetzelfde voer als thuis.
* 4 keer per dag wandelen.

'6

umw

* 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

Voor al uw snijbloemen,
potplanten, kadoartikelen
Bloemenhuls

ff

koopmansplein 4
9791 ma Ten Boer
fel. 050-3022150

Ook verzorgen wij uw
Graf. Bruids en andere
Gelegenheidswerken
18

9792 TH Wittewierum
Tel: 050-3023989

AGRISHOP
divers i n groenten &

fruit

Directe boerderijverkoop
# groenten & fruit
# aardappelen
# scharreleieren
# vlees
'
# boerenzuivel ^'
# salades & rauwkost
# brood
1 Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 / 5418462
Fax (050) 4042922
üoxps^e^

Goed en gezond van de boerengrond

e'
c
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Dorpsbelangen

e.o.

VAN D E B E S T U U R S T A F E L
Hoi, allemaal!
Wij zijn alweer druk bezig met
voorbereidingen voor de komende zomer.
Misschien sta je er niet bij stil, maar in
2007 is er weer schoolfeest! Dat betekent
dat alle creativiteit weer van stal gehaald
mag worden, want de straten moeten
versierd en de kinderen zullen, verkleed en
wel, op wagens worden gehesen.
De thema's kunnen, onder strikte
geheimhouding, bij Rene Stayen worden
gemeld.
Dat doen we om te voorkomen dat het hele
dorp, bijvoorbeeld, blauw wordt vanwege
overal toegeslagen smurfgedrag.
Op dinsdag 14 november is een
bestuursdelegatie naar Ten Boer getogen
voor de dorpenronde over veiligheid en
leefbaarheid. Er waren nog een paar
mensen uit Woltersum, gelukkig. Ook al
vonden we het weinig zinnig te praten met

Ten Boer en Sint Annen, het was geen
zinloze avond.
hl de Bijbelgang hebben we onderzocht
hoe men denkt over auto's in de straat. Het
merendeel vindt dat bestemmingsverkeer
moet kunnen. We hebben onze
bevindingen bij de verkeerscommissie van
Ten Boer neergelegd.
Het nieuwe kerkhof heeft een andere
onderhoudsman, namelijk Henk Evenhuis.
Het ziet er weer netjes uit!
Er zal ook dit jaar weer een kerstboom op
Smidshoek worden opgericht. We proberen
dit keer er lampjes in te hangen i.p.v. de
lichttube. Daar was toch erg veel
commentaar op. Het punt is dat het wel
veilig moet zijn en dat niet onze
stroomleverancier regelmatig zelf in het
donker zit!
Lenneke Brik.
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Hoofdweg 23 9795 PA Woltersum 050-3021555

OOK

ADVERTEREN
IN

DIT

DAT
DE

BLAD
KANTEGEN

VOLGENDE

TARIEVEN

114 ADV 14 EURO
112 ADV 25 EURO

I

ADV 50 EURO

a STAYEN
A, DOST
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Hoe stemde Woltersum?
De verkiezingen hebben voor veel
verwarring gezorgd in Nederland.
Duidelijk is dat het beleid van CDA,
en W D niet beloond is door de
kiezers. Het CDA kwam er beter af
dan hun liberale coalitiepartner, maar
verloor ook licht. De SP en PvdV
wonnen, de SP het meest. Het belooft
een lange formatieperiode te worden.
Maar hoe stemde Woltersum nu
eigenlijk?
Van de 277 kiesgerechtigden kwamen
daadwerkelijk 243 naar het stembureau
om hun rechten uit te oefenen. En dat
betekent een opkomst van 87,73%.
Duidelijk hoger dan het landelijk
gemiddelde, maar binnen onze
gemeente tamelijk gemiddeld. Hoogste
opkomst was hier in Thesinge
(91,28%).
In Woltersum gingen de meeste
stemmen naar de PvdA: 90. Goede
tweede was de SP met 78 stemmen.Als
derde kwam de W D uit de bus met 24
stemmen. Daarna volgde met 15
stemmen Groen Links. Het CDA

haalde in ons dorp maar 13 stemmen.
De opkomst van de PvdV werd in ons
dorp gesteund door 8 kiezers. D'66,
Christen Unie en SGP waren alledrie
goed voor 4 stemmen. De Partij v/d
Dieren kreeg 2 stemmen en dan was er
nog 1 "overige" stem.
Samenvattend: Woltersum heeft, zoals
meestal, voomamelijk rood gestemd.
187 van de 243 stemmen gingen naar
links, als je D'66 links kunt noemen,
termiinste. De PvdA en D'66 zijn bij
ons de grootste verliezers ten opzichte
van de verkiezingen in 2003. De SP is
ook bij ons de grootste winnaar ten
opzichte van toen. De PvdV heeft het
aardig gedaan en zelfs de W D klom
een beetje vergeleken met de vorige
landelijke verkiezingen, en dat geldt
ook voor de Christen Unie. Al met al
een beeld dat redelijk overeen komt
met de landelijke trends.

J.V.

Stemmen in Woltersum
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Stemmen in Woltersum
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PvdA
SP
VVd
Groen Links
CDA
PvdV
D'66
Christen Unie
SGP
PvdD
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VAKMAN

*

DINSDAGAVOND - TEN BOER - THEORIEAVOND

Rijksweg 185 - Ten Post
carl

050-3024305 - c a r f f a p i n 050-3024306
Graag tot liens
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Kerknieuws.

Activiteiten Café de Witte Brug.

Zondag 10 december 2006:
Om 10.00 uur kerkdienst in de kerk van
Woltersum,
Tevens kindemeven dienst.

9 december
20.00 uur

Zondag 24 december 2006:
Kerstnachtdienst om 21.00 uur
Met medewerking van een zangkoor uit
Ten Boer.
Allen welkom!

Zondag 14 januari 2007:
Om 10.00 uur kerkdienst in de kerk van
Woltersum
Ook dan is er een kindemeven dienst.
Elke 2^ zondag van de maand is er
kerkdienst in Woltersum en
kindemevendienst.
Ook is er dan oppas voor de aller kleinsten
aanwezig.
Allen een mooi 2007 toegewenst in goede
gezondheid.
Groeten,
De kerkenraad van Woltersum.

KERSTBOMEN VERKOOP
SV WOLTERSUM
De verkoop van kerstbomen is al jaren een
vaste activiteit van onze plaatselijke
sportvereniging. En voor u is het dé
mogelijkheid om snel en makkelijk een
prachtige kerstboom in huis te halen.
Dit jaar worden de bomen verkocht op
zaterdag 9 december, vanaf 13.00 uur bij
"De Hosta" aan de Hoofdweg in
Woltersum. Daar kunt u ook gelijk wat
andere sfeervolle kerstartikelen
aanschaffen, om uw kerst extra feestelijk te
maken.
23

vertrek dropping om

15 december
prijsuitreiking WK
kerstboom werpen 21.00 uur
16 december
Oldenburg

Kerstmarkt in

vertrek 8.30 uur, terug
in Woltersum 18.30 uur
24 december
Bert Kor

Kerstnachtbal m.m.v
aanvang 23.00 uur

25 december

gesloten

26 december
prijzen

klaverjassen om fraaie
aanvang 20.00 uur

31 december

tot 20.00 uur open

1 januari

gesloten
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Onderhoudsbedrijf

R o e l v i n k
U kunt bij mij

A

terecht voor;

Schilderwerk. Beglazingswerk.
Wandafwerking,
Verf en Behang,
Renovatiewerkzaamheden,
Kozijnen, Deuren, Dakramen, Enz, enz.
Badkamers. Keukens. Sauna's.

^^AlfMo^^a-it

Isolatieglas

€ 32,- pm2 excl b.t.w.

H.R.GIas

€ 43,-pm2

excl b,t,w,

H.R,++Glas

€ 59,-pm2

excl b,t,w.

Vraag vrijblijvend

offerte.

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

ü>onbedn|fVan

cler Laan

Cultuurtechnische

werken

Grondverzet
Agrarisch

loonwerk

Eemskanaal z,z. 8, 9625 T K Overschild
{©(050) 3 0 2 12 15 of 0 6 - 5 1 122231

24

Tilproat Woltersum

24* jaargang nummer 2

december 2006

Kerstverhaal
Er waren eens, lang geleden, een oud mannetje
en een oud vrouwtje. Ze woonden samen in een
knus, houten huisje dat langs het water stond.
Het water lag in een dorpje, een dorpje dat we
allemaal heel goed kennen. Het was bijna
Kerstmis en het water was, net als elke winter,
bevroren . Daar gingen het oude mannetje, het
oude vrouwtje, en de rest van het dorp op
schaatsen. Maar het oude mannetje en het oude
vrouwtje waren vanaf deze winter nog niet op
het ijs geweest, want hun ouderdom maakte het
niet mogelijk. Het mannetje kon niet schaatsen
omdat hij reuma had en het vrouwtje moest hem
helpen verzorgen, eten koken, hout hakken,
wassen en de rest van de huishoudelijke dingen.
Maar op een dag kwam er een vrouw van rond
de 40 bij hun aan de deur, een heks. Die zei, dat
zij het oude mannetje wel kon genezen. Maar het
oude vrouwtje zei dat ze er eerst over moest
denken.
Twee dagen later ging het oude vrouwtje naar de
heks en zei dat zij en haar man het goed vonden
om het oude mannetje te laten genezen. En zo
gebeurde het: die dag nog was het oude
mannetje genezen en kon weer hout hakken, de
kachel aanmaken en weer lekker schaatsen. Het
oude mannetje en het oude vrouwtje hadden
besloten om te laten zien dat het oude mannetje
écht genezen was door de heks. Ze spraken af
met hun dorpsgenoten dat haar moesten belonen
met ie ts heel s peciaals, ie ts d at n ooit v ergeten
zou worden door de mensen in dit dorp.
Na 2 dagen waren de dorpelingen er uit, maar ze
moesten eerst vragen hoe de heks heette. Ze
zagen het huis dat erg groot en erg mooi uit zag,
dat langs het water stond, even verder dan het
oude vrouwtje en het oude mannetje hun huisje.
Ze vroegen hoe de heks heette. De heks zei:" Ik
heet Ingaa Woltersum." De dorpelingen zeiden
dat ze over 7 dagen om 3 uur naar het kerkplein
moest komen om te horen wat de dorpelingen
hadden besloten.
En dus 7 dagen om 3 uur later was het zover, ze
gingen het geheim vertellen aan de heks. Maar
de heks kwam niet opdagen, maar de
dorpelingen zeiden dat ze wel zou komen. Maar
tevergeefs, om 5 uur had iedereen de hoop
opgegeven en ging iedereen naar huis om dat ze
het heel erg koud hadden. Zelf het oude
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mannetje en het oude vrouwtje gingen naar huis.
Maar toen ze binnen in huis kwamen lag er een
papiertje op de grond met er op "Hoi oudjes, het
gaat vandaag niet lukken, maar morgen kan ik
wel om 3 uur 's middags! Tot dan, Ligaa
Woltersum."
Dus iedereen ging de volgende dag om 3 uur
naar het kerkplein om de verassing te vertellen.
Maar tot hun verbazing had de het de heks een
verassing voor hun! De heks had een kerstboom
van wel 5 meter hoog neergezet, opgetuigd met
kaarsjes en rode kerstballen. Ze zei dat ze hun
verassing al had gezien in haar glazen bol, die ze
in de kamer had staan. Dus had ze een verassing
voor hun bedacht als bedankje. Die avond was
het kerstavond en had de heks ze allemaal
uitgenodigd voor een kerstdiner in haar huis.
Iedereen kwam lekker eten van het door haar
gemaakte diner. En toen maakten ze de
verrassing van de dorpelingen bekend. Het oude
mannetje vroeg om ieders aandacht en zei: "De
wil graag de verrassing van de dorpelingen
bekend maken. We noemen het dorp naar Ingaa
Woltersum, dus het dorp heet vanaf nu
Woltersum."
En tijdens oud en nieuw hadden ze de kerstboom
afgetuigd en hem op een grote brandstapel
gelegd. Maar ja, daar kwam de gemeente aan en
die zei, dat die boom weg moest, anders zou de
brandstapel te groot zijn. Maar de heks zei, met
gekruiste vingers, dat het wel in orde kwam. En
tot de dag van vandaag hebben we nog steeds de
naam Woltersum en word er nog steeds een
kerstboom op dezelfde plek opgetuigd en op
dezelfde plek verbrand.
Einde.
Joep Vermeulen
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VVONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383
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Woltersum, zaterdag 2 december 2006
Het is buiten guur en kil als Sinterklaas
met twee van zijn Pieten stipt op tijd om
half twee in het dorpshuis arriveert, terwijl
luidkeels Sinterklaasje kom maar binnen
met je knecht wordt gezongen. De Pieten
zijn helemaal In de stemming en kunnen
niet stilstaan. Het lijkt wel of hun armen
benen en niet te vergeten hun achterwerk,
helemaal los zitten. Er wordt door de
Pieten flink gedanst en ze krijgen zelfs
heel even de iets oudere jeugd aan het
dansen. Stoer hoor!

2006/12/02

De meeste kinderen worden bij de Sint
uitgenodigd en mogen een liedje zingen.
Sint heeft zich goed voorbereid, want hij
weet verassend veel van het plaatselijke
voetbal af. Ook twee geblesseerde

SVWspelers mogen bij Sint komen en hen
wordt heel duidelijk gemaakt dat het toch
niet handig is om geblesseerd te raken.
Opvallend waren de vermanende woorden
van de Sint voor Marco, die heel eerlijk
bekende het ondeugendste kind van de
klas te zijn. Marco was er even stil van en
dat maak ik niet vaak mee met onze
rasartiest. Toen Sint weg was, was hij
alweer bezig een vriendje als voetbal te
gebruiken...

2006/12/02

Gert en Elina zongen, maar dan veel
muzikaler dan het duo Roef en Marian, het
Groninger volkslied voor de Sint. Geweldig
ik krijg er altijd weer tranen van in de
ogen, van dat volkslied.
Ondertussen deelden de Pieten hun
pepernoten en snoepgoed met gulle hand
uit, waarbij ook de allerkleinsten speciale
aandacht kregen. Er waren erg veel
hulppieten in de zaal, Daniëlle, Patrick,
Meryem, Marcel, Anne, Marco, Danel en ik
vergeet er zeker nog een paar op te
noemen. Ze waren allemaal prachtig.
Sien speelde haar rol als hulppiet geode
en verwende ons ook regelmatig met
snoepgoed.
Piet vond dat de ouderen achter in de zaal
niet moesten roken waar kinderen bij zijn
en daar had hij natuudijk gelijk in. Hij liet
Sint de rokers vermanend toespreken,
waarna ze op het podium werden
ontboden om een liedje te zingen. Vreemd
genoeg verschenen er slechts vijf dappere
dames en zeker niet alle rokers.

Compliment voor deze dappere dames die
ons trakteerden op een luidkeels "Zwarte
Piet ging uit fietsen"!
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Wie woonden er vroeger in mijn huis?
Altijd al willen weten wie er al eerder in uw huis hebben gewoond? Wie er vroeger in uw
slaapkamer sliepen? Wie in uw keuken de afwas deed? Wie in uw tuin aardappels pootte en
knollen raapte? Voor de 20* eeuw is dat nog wel na te gaan, bij de Burgerlijke Stand. Maar de
tijd daarvoor is een zwart gat.
Maar nu is uw kans! Hendrik Evenhuis beschreef alle huizen in en rond Woltersum tussen
1850 en 1900 mét hun bewoners. Het waren geen helden, het waren geen heiligen, maar
gewone mensen, met deugden en ondeugden. Hendrik van Driessen bijvoorbeeld, een oudzeekapitein, een typisch driftig man. Of Doris Boer met zijn vrouw Harmke, 'mooi lelijkje'
genoemd. Of Jan Engel, een echte nette wijze snieder. Of anders Derk Everts, die pleisters
maakte van hars van de planken op het erf van de molen.
Meld u bij higrid Stayen, redactie Tilproat, met uw adres. Wij sturen u dan de gegevens, met
een kopie van de plattegrond die Hendrik Evenhuis maakte van Woltersum in de tijd van toen.

Vanuit de school:
Zo vlak voor Sinterklaas heerst er een
gezellige sfeer in school. We zijn bezig
met het voorbereiden van het bezoek van
Sinterklaas aan onze school.
Er wordt weer gezongen en gedanst.
Daarna gaan we de school in kerstsfeer
brengen. Altijd gezellig.
Het kerstdiner is daar ook een onderdeel
van. Dat doen we op donderdagavond 21
december.
Dit schooljaar zullen er 56 kinderen
meedoen aan het kerstdiner.
Luc Bothof, Roan Bouwman, Denise van
der Struik en Luuk van der Struik zijn er in
oktober en november bij gekomen. Ze zijn
allemaal vier jaar geworden. We wensen ze
een fijne, gezellige en leerzame tijd toe bij
ons op school.
Vrijdag 22 december sluiten de
schooldeuren om twaalf uur. Dan begint de
kerstvakantie.

De leerkrachten wensen u allen fijne
kerstdagen toe en een heel gezond en
gelukkig 2007
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De cultuurprimair prijs:
Voor de zomervakantie kregen we bericht
over de cultuurprimairprijs. Er werd
gevraagd naar bijzondere
cultuureducatieprojecten in het
basisonderwijs. Ons leek het project
Nederland Marokko wel erg bijzonder en
dus hebben we ons aangemeld.
Later bleek, dat er nog 325 inzendingen
naast die van ons binnengekomen waren.
Vlak voor de zomervakantie werd ons
gevraagd om toch wat materiaal op te
sturen, zodat de jury ons project nader kon
bekijken.
Daama hoorden we een hele tijd niets en
dachten dat dit het was. Toen kwam er toch
nog een mail, we waren nog steeds in de
race.
Nu kregen we vorige week bericht, dat we
bij de overgebleven 30 genomineerden
zaten.
We worden woensdag 13 december
verwacht in Utrecht. Daar zal minister van
der Hoeven de prijs uitreiken. We wachten
in spanning af en u hoort uiteraard van ons.
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SLAPEN
GGDgezondheidszorg
Ved ouders hdibeni vragen over het onderwerp 'slapen'. Bijvoorbeeld: hoe laat moet mijn kind
naar bed? Of: mijn kind valt »> modlijk in slaap, wat kan ik daaraan doen?
In dit ijchoolkiantartikel leest u informatie over slapen en slaapprablamen.
Hoeveel slaap hecfit een kind nodig?
Het is belangrijk dstf kinderai voldoende nachtrust krijgen. Hoeveel dit precies nK>et zijn, is
lastig aan te gcvoi. De slas^bchoefte vorsdiilt van kind tot kind. Het ene kind moet daarom
eerdor naar bed dan het andere kind.
Toch karaia» we zeggen dat de meeste kinderen in de ba.<(isschoolleeftijd tussen de 10 en 12 uur
slaap nodig hd>ben.
Kinderos die voldooKic nachtrust krijgen, worden \s op tijd wakker. Zc zijn dan fit en
uitgerust Zc fcumiöi daardoor overdag goed hun aandacht houden bij wat zc aan het doen üijn.
U kunt aan het gedrag van uw kind zien of het genoeg slaap krijgt Sommige kinderen die te
wcirïig slaap krijgen, zijn moe of sloom. AtJdarm zijn juist over-actief, vcrveletjd of prikkelbaar.
Wat is belangrijk?
De onderstaande tips zijn belangrijk voor alle kinderen.
1. Bepaal een vaste böJtijd en houdt u daaraan.
2. Vertel 10 minuten van tevoren dat het bedtijd wordt. Uw
kind kan zich hier dan op voorbereiden.
3. Maak van het naar bed gaan iets plezierigs. Lees
bijvoorbeeld samen een veriiaaltje of zing nog even een
liedje. Neem daarbij alle aandaciit voor uw kind.
4. Houdt een vaste volgorde aan bij het naar bed gaan. Bijvoorbeeld plassen, tanden poetsen, voorlezai. Uw kirtd
weet dan precies waar het aan toe is.
Mocht uw kind toch nog moeite hebbai met in slaap valloi, dan kunt u het volgeande proberen.
MoeiUJk In siaap vaUen?
Mis.schicn heeft uw kind minder slaap nodig. Is het overdag voldoende fit en niet verveloid?
Breng het dan eens iets later naar bed.
Rtist ea ontspanning zijn belangrijk om goed in te kurmen slapen. Houdt uw kind daarom
een uur voor bedtijd rustig. Dus ge«i wilde spelletjes, spannotde tv-programma's of griezelverhalen.
Een warme douche of een rustig spelletje kan helpen. Ze geven ontspanning.
Zorg voor een frisse slaapkamer. Lucht de slaapkamer overdag. Zet een raam open als het
kind slaapt En zet de verwarming aan als het in de slaapkamer kouder wordt dan 15 graden.
Bij lagere temperaturen wordt het namelijk te vochtig in de slaapkamer. De vmvanning zet u
aan om de vochtdeeltjes af te voeren (door het op«ffl raam).
Praat nog een poosje voor het slapen gaan met uw kind. Zo ktmnen problemen, vragen of
spanningen van overdag nog even besproken worden.
Lees een poosje voor. Of laat uw kind zelf nog een kwartiertje lezen. Lezen ontspant,
kinderrai vallen er gcmakkelijkar door m sla^.

Meer informatie
H^ft u nog vragoi of problemen? Neem dan contact op met het team Jeugdgezondheidszorg
dat werkzaam is op de school van uw kind. Het telefoonnummer is: 050 367 40 00.
Informatie over gezondheid en opvoeding is ook te krijgen bij het Informatie Centrum
Gezondheid van de GGD. Het Informatie Craitmm is op werkdagen geopend van 10.00-16.30
inir.
Bezoekadres: Hanzepldn 120, Groningen.
Telefoonnummer. 050 367 41 77.
E-matt: icg(a)Jivd.groningen.nl
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HET DONKERE STEEGJE.

Hallo, wij zijn Nicole, Mike en Gerald.
Nkole is heel vaak bang, Mike is heel erg dapper en Gerald is egt een schoonmaak koning.
Op een dag waren Mike en Gerald de straat aan het opruimen.
Toen vroeg Gerald: "waar is Nicole?"
"Weet ik niet"Mi Mike.
De ATolgeiKie dag was Nicole cr weer niet
En daarop die dag ook niet
Een dag tat« vroeg Mike aan Gerald: "waar is Nicole?**
"Daar!! Riep Gerald.
Nicole kwam er net aangerend.
Toen ze bij Mike en Gerald was, was ze helemaal uitgeput
"He jongem!''riep Nicole.
"Weten jullie al dat we het donkere steeg op moeten ruimen!?"
"Nee"zciden Mike ea Gerald.
"Moet het echt?"
'Maah!!"2e) Nicole.
*
Toen gingen ze naartetdonkeresteegje.
"Durfjij?"vroeg Nicole aan Gerald.
"Nee"zei Gerald.
"En jij"vroegNicola aan Mike.
"Natuurlijk"zei Mike, "hetiseen makkier
"Maarrr.. .jij moet eerst"
"Waarom?" vroeg Nicole.
Gerald en Mike keken eUcaar eventjes aan.
ÖMdat .jij... varunorgen en gisteren te laat kwam, en dit is je straf* zei Gerald.
"Nee!!, ik durfniet!" zei Nicole.
"Bangeschijtert, baagesohijtett*', zeiden Gerald en Mike.
"Nou...goed dan...4naardan moeten jullie nMteen achter mij aan, oké?"
"Goed"zieden Mike en Gerald.
Uiteindelijk glom twt steegje helemaal.

Geschreven door Jip Frank
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Aan alle dorpsbewoners.

Ik vind tet beel leuk op mijn nieuwe school .de kinderen uit het dorp zijn heel aardig tegen
mij ik heb al veel vrienden. het is wel anders dan op mijn ouwe school. maar toch is tet beel
leuk. et zijn ook veel meer kinderen dus hoefik me niet zoo vaak meer te vervelen .maar als
ik toch een keer niemand te spelen heb dan heb ik altijd de donald duck nog .
Sam

Ik mis mijn owm school wel een beetje. maar ik vind het ook welteukhier op school. ik
vind het ook heel leuk in groep3maar ik vitvi het wel een beetje moeilijk. lilian is mijn beste
vriendin enmichelle vind ik ook wel aardig.
Tes

dropjes van Sam en Tes Schotman.
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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@kpnplanet.nl
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o.
Secretaris:H.Wassing
050 - 3022807
E-mail:
dorpsbelangen.woltersum@kpnplanet.nl
Stichting Dorpshuis "De Bongerd"
Secretaris: S.Lubberts
050 -3023500
Sportvereniging Woltersum
Secretaris: J.Huizinga
050 - 3021390
W edstrijd-Secretaris:
F.vanDijk
050-3023393
E-mail: bestuur^svwoltersum.com

Begrafenisvereniging
Secretaris:
I.Dost-Hamminga

050 - 3023234

Begraalplaats Woltershof
Secretaris: E. De Boer

050 - 3021913

Kerkenraad Woltersum
Scriba: J Everts-Fluks

050 - 3021416

Vogelvereniging "De Kardinaal"
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
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-Hoving

Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris: H.Blink
050 - 3094547

050-3023558

IJsvereniging
Secretai-is: S.Lubberts

050 - 3023500

V V 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:J. Klinkhamer
050-3024797
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Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris:
Buurtvereniging Het Kerkpad
Secretaris: M.Steijvers
050 - 3024253
Buurtvereniging Kollerijweg "Op 't End'
Secretaris:
T.vanDijk-Rillema
050-3023021
Buurtverband Bouwerschapweg "Lombok"
Secretaris: I.Dost.
050 - 3023234

