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Hallo Woltersummers,

Uitgave:

Vereniging voor
Dorpsbelangen
Woltersum e.o

Redactie:

Dieta Strijk
Ingrid Stayen
Jos Vermeulen
Jaap Kiel

Het lijkt wel lang geleden, maar wat
hadden we dit jaar een prachtige
kerstboom.
Het was wel even schrikken dat de
brandstapel door de weersomstandigheden
op het laatste moment nog verplaatst moest
worden. Maar veiligheid gaat voor alles.
En ik moet zeggen het was een prima
locatie bij het sportveld.

RedactieAdres:

Oplage:
e-mail:

Ingrid Stayen
Eemskanaal
Noordzijde 10
9795 TB Woltersum
050-3022266
220 stuks
tilproat@kpnplanet.nl

Ingezonden brieven en/of artikelen
worden ongewijzigd geplaatst buiten
de verantwoordelijkheid van redactie en/of de uitgever.Indien de inhoud
discriminerend of kwetsend is, wordt
niet tot plaatsing overgegaan.

Kopijsluiting:
Vrijdag
1 juni 2007
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Het schoolfeest nadert weer met rasse
schreden, iedereen is druk bezig.Het is
toch weer iets om naar uit te zien.
Ik mocht ook Carien Evenhuis ontvangen
bij mij thuis. Leuk om iemand te
ontmoeten die zoveel over Woltersum
weet.
Fijn dat er dit keer veel kopij binnen is
gekomen. Het is prettig om te weten dat er
steeds meer mensen zich betrokken voelen
bij de krant en ook leuke suggesties doen.
We zullen er zeker iets mee gaan doen.
Ook ben ik met een nieuwe rubriek
begonnen over bedrijven in en om
Woltersum.
Ik wens iedereen heel veel succes bij het
maken van versieringen, karren, bogen e.d.
En nu maar hopen op mooi zonnige dagen.
Groetjes,
Ingrid Stayen
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Nog steeds circuleren er verschillende data voor het schoolfeest,dat is erg verwarrend.
Daarom hierbij nogmaals de dagen dat er schoolfeest en kermis is in Woltersum:
vrijdag 22 juni + zaterdag 23 juni + zondag 24 juni
Graag het onderwerp van straat en/of wagen melden bij ondergetekende opdat niet iedereen hetzelfde
onderwerp kiest ,in overleg kunnen we dan proberen iets aan te passen.
In tegenstelling tot de maat die in de vorige Tilproat stond moeten bogen een doorrijhoogte hebben
van ten minste 4.20 meter.
Voordat er paaltjes in de grond geslagen worden (of diepe gaten gegraven worden) eerst bellen met :
KLIK-noord 0800 0080 opdat er geen kabels of leidingen geraakt worden.
Er zijn afspraken gemaakt over het verkrijgen van groen voor versieringen met Staatsbosbeheer.
Groepen die groen nodig hebben kunnen dit bij mij melden dan regel ik een vergunning voor zaterdag
16 juni.
Iedere straat (of groep) is zelf verantwoordelijk voor het opruimen en afvoeren van de gebruikte
materialen. De gemeente voert het niet meer kosteloos af .Oud groen (zonder andere spullen er tussen)
kan afgegeven worden bij Theo Verhoeven (Kollerijweg 7).
De optocht vertrekt zaterdag om 14.00 . Opstellen is vanaf 13.00 uur op de Hoofdweg .
Iedereen krijgt een vaste plaats aangewezen en ivm. de veiligheid moet deze volgorde ook onderweg
zo blijven.
De route is gelijk aan die van de laatste jaren,eerst richting Ten Boer daar keren,dan via
Dobbestraat,Hoofdweg,K.de Boer weg en Kollerijweg naar Wittewierum ,keren en terug naar de
Hoofdweg . Aanwonenden worden verzocht om de straat vrij te houden van geparkeerde voertuigen .
Delen van de route zullen tijdelijk afgesloten worden voor verkeer, hiervoor zorgen speciale
verkeersregelaars van Arriva.
Muziekvereniging Volharding gaat de gedeeltes binnen het dorp voorop.
Er zijn 1e+2e+3e prijzen per straat+boog+wagen+persoon/groepje ,de jury bestaat uit docenten
groen+kunst+techniek van de Groene School uit Winsum (AOC Terra) . De prijzen worden uitgereikt
in het dorpshuis om 17.00.
De regels voor evenementen zijn de laatste jaren veel strenger geworden.
Ook de verzekeringsmaatschappijen hebben aanvullende eisen (zie het artikel van Tycho Sparreboom
elders in deze krant).
Wagens moeten bij het opstellen opgeven :
• Het aantal kinderen en volwassenen op de wagen
• De naam van de (meerderjarige)toezicht houder
• Wie is de chauffeur van het voertuig of de combinatie
Individuele deelnemers,fietsers,groepen ruiters etc.moeten opgeven:
• Het aantal kinderen en volwassenen
• De naam van de deelname
• Het type vervoermiddel
Voor meer informatie en opgave van onderwerpen :
René Stayen
Eemskanaal nz 10
050 3022266
Dorpsbelangen.woltersum@kpnplanet.nl
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Nieuwe bewoners.
Soms blijken nieuwe bewoners al bijna”
oude bewoners’’ te zijn. Ik had al tijden
het voornemen om eens naar de
Bouwerschapsweg 51 te gaan. En eindelijk
is dat dan ook gebeurd.
Hier wonen Jurrien van den Berg en
Dennis Omtzigt.
Ik werd hartelijk ontvangen en in het
gesprek bleek dat ze er al 2 ½ jaar
woonden. Dus waren ze best al
ingeburgerd.
Jurrien werkt als recruter bij Shell en
Dennis als projectmanager bij de keuring
en werving vrijwilligers geneeskundig
onderzoek. Wel bekend van de
advertenties die vragen om mensen in
bepaalde gevallen mee te werken aan
onderzoeken van medicijnen enz.

Uiteindelijk vonden ze dit jaren 30 huis.
Het sprak hun geweldig aan. Ze hebben
behoorlijk wat verbeterd aan het huis. Er
zit een prachtige keuken in en ook de
badkamer werd aangepakt. Veel is er
geverfd en het resultaat mag er wezen.
De mannen hadden een totaal verschillende
smaak en ook heel ander soorten van
meubelen.
Nu moesten ze dat gaan mixen tot één
geheel. Nou dat is gelukt, het ziet er
sfeervol uit. De kat’, Bibi genaamd, een
prachtige muisgrijze Britse korthaar, zat
ook heel decoratief te wezen op een
prachtig rood kleed.
Aangezien ze geen paarden hebben of
wilden hebben verdween ook de
manegebak en hebben ze nu een
gigantische tuin.
Beiden zijn verrukt van het uitzicht dat ze
hebben, zowel naar de weg, weilanden als
het dorp.
Het is ook uniek om dat allemaal vanuit
één kamer te kunnen zien.

Hoe komen deze mannen nu uiteindelijk in
Woltersum terecht? Eén van hen heeft
ouders hier in de Regio wonen en de
weekendjes Groningen vonden ze wel heel
erg gezellig.
De rust en de ruimte vonden ze ook
Uitgaan vinden ze ook heerlijk en doen dat
geweldig.
ook regelmatig . Ook zij vinden het
Van oorsprong komen ze uit Haarlem en
prachtig om buiten te wonen en toch niks
Den Haag.
van de stad te hoeven missen.
En al wil je dan best graag in het Noorden
wonen, je moet er dan wel werk hebben.
Het was een leuk interview en we kunnen
Dat was dan ook de eerste prioriteit. Nadat
blij zijn met zulke prettige bewoners in ons
dat allemaal gelukt was werd internet
dorp.
ingeschakeld en begon de zoektocht. Als
overgang hebben ze nog tijdelijk in een
I.S.
vakantiehuisje in Zuid- Laren gewoond.
===================================================================
De biljartclub Het Groene Laken zoekt
nog enkele leden die gaarne op de donderdagavond in het café de Witte Brug bij
Jack een gezellig partijtje willen biljarten.
Wij spelen zowel interne competitie
alsmede ook af en toe een wedstrijd tegen
een andere biljartclub uit de buurt van
Woltersum.
Het gaat in de 1e plaats om de gezelligheid
en wij zullen het heel fijn vinden als U een
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keer bij ons komt kijken hoe het allemaal
verloopt.
Heeft U interesse kom dan langs of belt U
met onderstaand telefoonnummer zodat ik
U alle informatie kunt geven van onze
biljartavond.
Met sportieve groeten,
Jan Venema
Kollerijweg 38
9795 PN Woltersum.
Telefoon no: 050 - 3023062
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The Javelins
Terug in de tijd met de Javelins
The Javelins bestaan al meer dan 40 jaar in dezelfde samenstelling. Muziek uit de
zestiger jaren met een stevige beat, waarop flink kan worden geswingd. Op 17 maart a.s.
treden de Javelins op in café de Witte Brug.
Aanvang: 22.00 uur
Voorverkoop kaarten in café de Witte Brug à € 5,00 per persoon.

van links naar rechts
Drums : JOOP HAMMING
Zang : JAN SUIVEER
Sologitaar : FRIES WOLMA
Basgitaar : WIM FEITH
Slaggitaar en keyboard : SIP PLUIM

Door een miscommunicatie in de planning
wordt er op zaterdagochtend 23 juni ,dus
tegelijk met ons schoolfeest, ook de
jaarlijkse Roefeldag van Ten Boer
gehouden. De optocht van Woltersum sluit
hierop aan maar veel tijd ertussen is er niet.
Roefelen sluit om ca.12.00 uur
Opstellen begint om 13.00 uur
Graag een beetje haasten, helaas.
9
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Met ingang van 1 maart 2007 is er in de gemeente Ten Boer het hondenpoep beleid
aangescherpt.
In het kort betekent dit het volgende :

1

Aanlijnplicht
Binnen de gehele bebouwde kom is men verplicht om een hond aan de lijn te
houden,hij mag dus nergens in het dorp loslopen.
Voor Woltersum geldt deze aanlijnplicht ook voor de eemskanaaldijk tot 100 meter
voorbij de laatste bebouwing.
Ook parken,plantsoenen,wegbermen,en sportvelden vallen onder de aanlijnplicht.

2

Verboden voor honden
Op kinderspeelplaatsen,schoolpleinen,speelweides ed. mogen honden helemaal
niet komen ,dus ook niet aangelijnd.

3

Opruimplicht
De eigenaar of houder van een hond is strafbaar als de hond zich binnen het onder
punt 1 genoemde gebied van uitwerpselen ontdoet. Deze strafbaarheid vervalt
wanneer deze uitwerpselen onmiddellijk worden verwijderd.
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Ondersteuning

Vanaf 1 maart zijn er op het gemeentehuis (voorlopig nog gratis) speciale schepjes
op te halen om hondenpoep mee op te ruimen en bijvoorbeeld in de sloot te
gooien.
Vanaf 1 maart zijn er op het gemeentehuis (voorlopig nog gratis) speciale zakjes te
verkrijgen om hondenpoep mee naar huis te nemen of in de speciale container te
deponeren.
Er komen speciale afvalcontainers voor hondenpoep (in zakjes) op plaatsen waar
in het verleden veel klachten over overlast zijn geweest.
Deze containers (waar niets anders ingedaan mag worden) worden wekelijks
geleegd met de normale huisvuilronde.
In Woltersum komt er één te staan op de kruising Hoofdweg-Kerkpad.
Voor meer informatie, alsmede voor klachten over loslopende honden en over
vervuiling door hondenpoep kan men contact opnemen met :
W.Oude Lohuis 050-3028864
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Univé tot uitbetaling van de eventuele
schade zal overgaan! .
Wat de handigste gang van zaken lijkt, is
de ondergetekende laten weten waar de
trekkers verzekerd zijn, waarop ik de
maatschappijen zal benaderen hoe zij
omgaan met eventuele claims.

De optocht bij het schoolfeest
anders bekeken.
Dat de optocht van versierde wagens bij
het schoolfeest hoort en zeker een bijdrage
aan het schoolfeest levert zal niemand
willen ontkennen Het gaat ook al jaren
goed, zonder schade.
Maar wat gebeurt er als er toch een
onverhoopt ongelukje plaats heeft?
Zolang het gaat om relatief kleine schade
zoals een paar blauwe plekken en een
gescheurde spijkerbroek zal niemand daar
echt van wakker liggen.
Dorpsbelangen Woltersum denkt echter
iets verder en is daarom op onderzoek
uitgegaan, wat gebeurt er met de
aansprakelijkheid als het wel om een
aanzienlijke schadepost gaat.
In dat geval krijg je te maken met de
verzekeraars, die niet tot uitkering willen
overgaan of hun snor willen drukken.
Globaal spelen twee soorten verzekering
mee n.l. de W.A.verzekering van de kaar
waarop de kinderen zitten en de
(ziektekosten) verzekering van het kind.
Alle ins en outs hier bespreken voert te ver,
maar wat hier wel van belang is dat de
W.A. verzekering van Univé (dus voor de
trekker) heeft aangegeven dat onder de
voorwaarden:
1. Deelname aan het evenement is
aangemeld
2. Kar heeft een omheining van
tenminste 40 cm.hoog
3. Er wordt niet harder dan stapvoets
gereden,
13

Dorpsbelangen Woltersum zal nimmer
aansprakelijk zijn voor welke schade dan
ook, opgelopen tijdens dit evenement.
Het is een duidelijk geval van deelname op
eigen risico.

Voor vragen kan U altijd bij mij terecht,
evenals het doorgeven van de verzekerings
maatschappijen van de trekker.
Tycho Sparreboom.
Ma.Di.Do. Za.Zo.tel. 050-3024665
Event.Woe.Vr. 06-44118517

==============================

Het laatste restant van 2006

voor de veiligheid op een nieuwe plek
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n Staark stroaltje.
Geradje Ludevedu nam even
pauze, omreden hai haar n dreuge haals en
sluig n pot bier achterover. Dou keek e
zwevereg noar boeten de störm in. Doar
zag e Hinnerk Raamp mit n koar brandholt
zeulen en hai vervolgde zien
sproakwotterval:.,, In tied, Geert,dat k hier
mit vreugde dien gaarstenat zit te klokkern,
kroot Hinnerk zien dattiende vracht holt tot
t Heubultjebuurster-bos oet. Aarms mouten
hom onderhaand wel ofvalen. Raampzoaleg nuim ik zuks. -Tap mie nog mor
even zo’n schoemerd in-. Riekje Raamp let
hom t bomenbestaand oetdunnen, d
ondergrui mout meer zun kriegen. Goud
veur vogeltjes, voskes en vlindertjes ja.
Dat t zol mie nait nijdoun, dat ze 22
november op Partij veur de Daaier stemt
het. Wat, k duurf der n glas gif op
innemen.”
Goudbloud gnivvelde , dat e touvalleg gain
gif in hoes haar en vruig of Geradje
meschain n hekel aan Riekje Raamp haar.
,, n Hekel? t Is n moordwief, dij Hinnerk
van heur mag haile winter bie mooi en
maal weer mit n rostege handzoag t bos in,
mor owee as e touvalleg n holtwurm
middendeur zoagd of n lasteg neefke
doodslagt. Den waait der wat, doar is dizze
störm, n glas wotter bie.. Proost!”
,, Doe as vrijgezel, zek mor zeggen, hest
makkelk proaten Geradje mienjong,”
temperde kastelain hom,,, waistoe wat
laifde mit n mens dut? Hinnerk is wies mit
Riekje, zai het hom,zek mor zeggen, drij
noakomelingen schonken!”
Geert roakde zien klaant,
zunder dat zuks bedoulen was, recht in t
haart. n Dikke troan drupde van Geradjes
kin in t alweer lege bierglas. ,,Joa ik bin
vrijgezel,” zee e verdraitelek,,, mor k heb
ervoaren in onbeantwoorde laifde. In mien
jonge joa-ren konden wichter gain sloek op
mie kriegen en hedentendoage nog betoal k
mie blaauw aan kontaktavvetenties.
k Hait ja nait veur niks Ludevedu, mor dat
alles Goudbloudje mienjong”( hai sluig mit
voeste op raand van tapkaast) ,, dat alles,
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heb k doezendmoal laivel as dlij kindel mit
Liekje Laamp!”

Dronkemanstoal is muilek te
volgen, mor kastelain van de Waaiden is
deskundeg. ,,Graddus zien R vaalt vot,”
dochde Geert,,, hai zit op zien taks.” Mit n
schuun oog gloop e noar laai, woarop e
verterens biehuil. Vieftien. ,, Zolt nait
verstandeg wezen, zek mor zeggen, dastoe
nou mit dien bainewoagen op hoes
aangaaist, wind wordt aal roppeger.” ,, n
Goud velstoandel het moal n haalf woold,”
brobbelde Geradje,,, meneel de slietel wil
mie slieten.”
Hai puulde knipke veurndag, betoalde en
stapde onvaast de roe-zege störm in. Deur t
venster huil Geert hom in t oog. Ludevedu
zigzagde weg over, frommelde aan zien
snel en vereerde ain van de lindebomen
laangs t daip mit n stroale goldgeel vocht.
n Nood- kiek, mor goud dat der in dit
hondeweer gain volk bie t pad was. Nee,
toch, Hinnerk Raamp kwam der, mit
zoveulste vracht holt, overtou. Op dat
aigenste ogenblik kreeg n onverwachtse
windstöt vat op de wildpizzer. Geradje wol
zuk nog vastgriepen, mor lindeboom, dij
aaiwenlaank störms overleefd haar, ging
kroakend ondersteboven. Boomworrels
kwamen tot grond oet en trokken hom mit
daip in. Hinnerk zetde koar deel en trok
mit n laange tak pechvogel aan vaste waal.

Tilproat Woltersum
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Aan stamtoavel van de Waaiden kon dij in
n pere-deken biekomen mit n
groanjenevertje.,, Mie ducht, t mos mor
gain bier worden,”oetsde Geert, ,,aans
migst nog meer ,zek mor zeggen, kapitoale
lindebomen van monumentenliest of. Man,
k heb ja nooit waiten dastoe, zo n druk op
bloas hast. Woarom gingst hier ook nait
even in ale rust noar w.c?”
Geradje, al gaauwachteg ontnuchterd
laagde zoerzuit:,, k Haar ja gain valhelm

maart 2007

bie mie, dus t leek mie nait gezond as
tegels mie doar om oren stoven! Mor woar
hangt mien redder oet? Hinnerk het ook
wel n steveg borreltje verdaind ja.”
Geert Goudbloud vertelde, dat dij wieder
goan was mit zien vracht holt, omreden
Riekje haar verlet van hom. Geradje
schudde mit kop en zuchtde: ,, Zugst nou
wel, net wat k al zee raampzoaleg!”
d Heubultjebuurster
kastelain keek doar wat positiever tegen
aan.,, Hinnerk Raamp het die in aal dien
zoaleg-haid, zek mor zeggen, redt van n
wizze dood en doe bezörgst hom hier, vlak
bie hoes, veur haile winter brandholt. Dat
bespoart hom, kilometers kroden. Doar is
niks raampzoalegs aan , zek mor zeggen.
Luuk Houwing

Wist u dat::
- Pieter en Marijke onlangs een rondje
Wittewierum wandelden en een plastic
boodschappentas meenamen om afval te
rapen?
- zij op het stuk langs Kees Westeneng, De
Fonzyhoeve, Muilwijk tot de
Bloemhofbrug bij Pieter Hofman een volle
tas plastic flesjes, snoepzakjes, blikjes,
lege sigarettenpakjes enzovoort
verzamelden? En bij de laatste ons vuilnis
hebben gelost.
- zij op het stuk langs het Eemskanaal tot
de uitrit van Van der Zande vervolgens nog
een tas vol raapten en toen onverhoopt het
laatste stuk moesten laten voor wat het was
omdat ze niet meer konden meenemen?

- op dit stuk van het traject ook diverse
volle vuilniszakken zijn gedeponeerd en
iemand bovendien zijn uitgewerkte
wietplanten aan de gemeenschap heeft
overgeheveld?!

- dit laatste stuk goed is voor minstens nog
twee volle tassen?

-zij zich afvroegen welke milieubarbaren
onze omgeving zo vervuilen?
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Berlijn, 15 oktober – 15 december 2006

Chorinerstrasse, vòòr en na restauratie, naast elkaar

Onze woonkamer in de Chorinerstrasse 36

Kraanvogels; 50 km ten noorden van Berlijn vliegen vele honderden kraanvogels de snelweg over. Ik ken de
vogel eigenlijk alleen maar van dierentuinen en heb nog nooit zo veel tegelijk gezien.
Wij waren van half oktober tot half december in Berlijn als volgende in de reeks in het kader van ons voornemen
om een aantal van de belangrijkste wereldsteden te leren kennen. Na Parijs en New York was Berlijn aan de
beurt.
We hebben een appartement in de wijk Prenzlauerberg gehuurd. Dat was een bewuste keuze. Tijdens eerdere
bezoekjes aan Berlijn waren we enthousiast over deze buurt omdat hier de charme van de vroeg twintigste eeuw
herkenbaar is met de duidelijke kenmerken van een arbeidersbuurt in Oost-Berlijn, niet in de laatste plaats
dankzij de verschillende vooroorlogse industriële objecten. Vooral bierbrouwerijen. Die maakten gebruik van het
hoogteverschil van de (nauwelijks waarneembare) ‘berg’ en de mogelijkheden die dat bood om ondergrondse
koele kelders te realiseren voor de opslag van de vaten bier en van bronwater voor het brouwersproces.
Vandaag de dag zien we hoe zich er Yuppen, kunstenaars en studenten gevestigd hebben. Het grootste deel van
de woningcomplexen is opgeknapt. Dat leidt tot veel prachtige gevels waarin vaak elementen van Art Deco zijn
te onderscheiden. Maar her en der kom je opeens een grauwgrijs gepleisterde en afgebladderde gevel tegen
waarin de kogelgaten van de tweede wereldoorlog nog zichtbaar zijn. Ook die complexen zijn bewoond. Hier en
daar ruik je zelfs nog de geur van verbrandde bruinkool. Dat ruikt pas echt naar het voormalige Oost-Duitsland!
De ruimtes op de begane grond en aan de straatkant zijn ingericht als winkeltjes, cafés met terrasjes,
restaurantjes en kantoren. Kleinschaligheid (in die zin) overheerst. En daarmee de gezelligheid.
Veel straten met groen, parkjes, kinderspeelplaatsen. Kollwitzplatz en de Kastanienallee met de daarop
uitkomende straatjes zijn de bekendste voorbeelden daarvan. Dan is de Kulturbrauerei op steenworp afstand van
ons. Een fabriekscomplex waar, zoals de naam al zegt, voorheen een bierbrouwerij was gevestigd. Die is
omgebouwd tot een cultureel centrum met bioscoop, zaaltjes, ateliers, restaurantjes, kunstwinkeltjes en alles wat
er in deze branche verder te vinden is. Erg mooi gedaan, stijlvol en met respect voor de oude gebouwen en
functies. In Art Deco stijl. Prachtig!
Ons appartement ligt dus aan de Chorinerstrasse. Nummer 36. Het is een type woongebouw dat je hier, maar ook
in Parijs, veel tegenkomt. Een grote brede voordeur, daarachter een hal met een trap die je naar de appartementen
aan de straatkant brengt, tot op 6 verdiepingen hoog. Daarachter een binnenplaats met achterin een trappenhuis
dat de rest van de appartementen bereikbaar maken. Totaal wonen op nr 36 ongeveer 30 huishoudens. In het
aangrenzende woongebouw, dat uitkijkt op de naastgelegen binnenplaats - van de onze gescheiden door een
tuinmuur - ongeveer hetzelfde aantal. Wij zitten aan de binnenplaats, achterin, op de begane grond. Er komt geen
sprankje zon op de binnenplaats; om te zien hoe het weer is moet je voor het raam gaan staan en naar boven
kijken om een stukje lucht te zien. Dat is wel even wennen.
Onze straat is een rustige straat. Geen bomen, maar wel aan weerszijden geparkeerde auto’s. Sommige panden
staan in de steigers om opgeknapt te worden, de meeste zijn dat al. Maar er zijn ook nog enkele panden die er uit
zien als in de DDR-tijd. Gepleisterd , afgebladderd, grijs, alle kleur is er af, zelfs de kogelgaten uit de 2e
wereldoorlog zijn soms nog zichtbaar. Her en der ligt een stuk bouwgrond braak en zijn panden in aanbouw,
aangeprezen als ‘Hochwertige Eigentümerwohnungen’.
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Zaterdag is in principe onze ‘thuisdag’. ‘Thuis’, opgevat als Prenz’lberg, zoals de ingezetenen het noemen. De
Markt am Kollwitzplatz is uitgangspunt. We willen er ten slotte ook een beetje bij horen. Niet dat we dat echt
doen, want we kennen hier niemand. Als je wilt, kun je hier volstrekt anoniem leven. Net als in Parijs en New
York hebben we geen flauw idee wie onze buren en bovenburen zijn. De twee appartementjes naast ons staan
kennelijk leeg; die zullen ook wel voor de verhuur zijn. Boven ons woont wel iemand, die horen we zo nu en dan
lopen. In ons trappenhuis staat een buggy, dus moet er boven ons ook een gezin met kind wonen. Op de
binnenplaats staan 25 fietsen, maar de eigenaren daarvan laten zich niet vaak zien. Soms neemt iemand een fiets
mee, maar dat gaat zo snel dat we nauwelijks een gezicht zien. En regelmatig wordt vuilnis geleegd in de
vuilcontainers die op de binnenplaats staan. Meer merken we niet van onze huisgenoten. Van contacten in de
buurt, hoe vluchtig ook, is helemaal geen sprake. Maar daar gingen we al van uit. In Parijs vond ik dat nog een
probleem, hier verwacht ik niet anders.
Berlijners zijn vriendelijk. Dit in tegenspraak met de vooroordelen die daarover de ronde doen: “Schnauzers”.
We hebben nog geen onaangenaam gedrag gezien of ervaren en geen scheldwoord gehoord. Een enkele keer
krijgen we het aanbod om geholpen te worden, maar omdat we zelden echt zoekende zijn, is dat nauwelijks aan
de orde. In de winkels, café’s en aan de loketten worden we vriendelijk en keurig geholpen. En als je wat wilt
hebben terwijl meerderen met jou dat willen, sta je in de rij. Zelfs bij de marktkraam of de curry-worstenverkoper van Konnepke (de curry-worst-uitvinder van Berlijn) bij de U-Bahnhof Eberswalde.
Markten zijn in Berlijn geen (toeristische) attractie als in Parijs. Er zijn er niet veel en het assortiment is beperkt.
Die van de Kollwitzplatz is vermoedelijk de beste. Daar kun je ook minder alledaagse producten krijgen. De
‘Turkenmarkt am Maybachufer’ in Kreuzberg is een verhaal apart. Dit is immers de markt en de wijk van en
voor Turken.
Een andere constatering betreft de ‘gezelligheid’. Berlijn is een stad van de grote schaal. Anders dan de
grootschaligheid van New York, maar het mist de (stedenbouwkundige) kleinschaligheid van buurtjes als in
bijvoorbeeld Parijs of Amsterdam. Daarmee is de gezelligheid van Berlijn, zo je daar al over zou kunnen of
willen spreken, een heel andere, namelijk die van de eindeloze mogelijkheden om ‘uit te gaan’. En dat is een
vorm die ons wel aanspreekt en waar we veel van hebben genoten.
‘Als je de deur uitgaat, weet je dan dat je in Duitsland, in Berlijn bent?’
Ja, uiteraard. De reclame op de gevels, de bussen en de taxi’s is in het Duits. En de auto’s hebben Duitse
nummerborden. Maar vervolgens? Ja, want alle auto’s zijn van Duitse makelij. VW, Mercedes en BMW
verdelen de markt. Voor ons gevoel elk een derde deel. Er zijn wat Audi’s, een enkele Porsche, een paar Franse
auto’s, een zeldzame Japanner en soms een Volvo of een Saab. Gisteren zagen we zelfs een Citroën XM.
Het valt op dat er veel dure types rondrijden zowel van Mercedes als BMW. De laatste is in de meerderheid. Of
dit is een selectieve waarneming, omdat P een BMW-fan is? Maar, let op: er zijn bijna geen SUV’s. Vreemd.
Heel anders dan in New York. Zou dat over een paar jaar nog zo zijn?
Het verschil tussen Oost en West Berlijn zie je nog steeds in één oogopslag.
- In de grote straten in West bestaan alle gevels op straatniveau uit grote glazen vlakken en in gebruik als
winkeletalage. In Oost is de onderste woonlaag ook in gebruik genomen door de commercie, maar de
puien zijn nog van voor de Wende.
- ’s Avonds als de straatverlichting aan is, is die in Oost maar de helft van die in West.
- In Oost zijn de mensen iets minder chique gekleed, net zoveel dat het opvalt.
- Ten slotte moeten we af van het vooroordeel dat de Duitser dik en te zwaar zou zijn. Duitsers, c.q.
Berlijners zijn slanker dan Nederlanders en zien er fitter uit. Vooral de jongere vrouwen zijn scherp en
slank en zien eruit alsof ze veel aan fitness doen.
Bij de wandelingen op straat valt het op hoe de zichtbare achterstand van de DDR-tijd steeds verder wordt
ingelopen. Bijna alle gevels zijn opnieuw gestuukt en geverfd. Vaak ook compleet gefacelift en door balkons en
lofts op de topverdiepingen in totaal nieuwe panden omgevormd. De trams zijn gerenoveerd. En de volgende
keer dat we hier zijn, zullen er zoveel auto’s bij zijn gekomen dat er een echt parkeerprobleem zal zijn.
Prenzlauerberg is een jongerenwijk, beter: een wijk voor jonge mensen. In krant lees ik dat het kindertal
procentueel in deze wijk het dubbele van het stadsgemiddelde bedraagt. Het straatbeeld en onze portiek wordt
overheerst door moeders met kinderen in buik , aan de borst of in de buggy. Het is een spannende wijk met
eindeloos veel kroegjes en terrasjes. Veel kleinere winkels van kennelijk startende ondernemers die wat
proberen. Ook winkels met mooie spullen. En iedere zaterdag ambachten- en boerenmarkt op Kollwitzplatz.
Een paar huizen bij ons vandaan is zo’n kroeg die wij onze stamkroeg noemen. Gezellig oud bruin, maar vooral
jonge mensen. Je kunt er een biertje drinken, maar ook smakelijk eten. We zijn er nu al vier keer geweest,
waarvan twee keer met eten. Een ½ l Jever-pils kost er 2.80 € en 3 dl 1.90 €. Je eet er lekker en genoeg voor
minder dan 10 € pp. Voor dat bedrag kun je bijna niet zelf koken.
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Wij zijn geopend:
Dinsdag t/m vrijdag
9.00-12.00 en 13.00-18.00 uur
Zaterdag
9.00-17.00 uur
Boeken
Mocht uw boek er niet tussen liggen, kunnen wij het altijd voor u bestellen.

Kraamcadeautjes
Prachtige collectie (exclusieve) kraamcadeaus, bijvoorbeeld van Kaloo en Liliputiens,

Kindercadeaus
Kleurrijke collectie voor verschillende leeftijden

Cadeau-artikelen en kaarten
Bijvoorbeeld derde- wereld-artikelen van Kinta, zoals schalen en tassen.

Snoep
Ouderwetse en nieuwe lekkernijen. Tevens (luxe) thee-/koffieboeketten en
themaboeketten.

Hendrik Westerstraat 26b Ten Boer 050-3024646
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Vanmorgen kwam P thuis met een paar Duitse hardbroodjes voor 16 ct per stuk (!) van het bakkerswinkeltje een
paar deuren verder. Ik weet niet precies hoeveel die bij ons kosten, maar ik schat al gauw 50 ct. Een taartje koste
90 ct, bij ons het dubbele? Elders in de buurt zien we dezelfde broodjes voor 23 ct en in West zelfs voor 50 ct.
Als je er op let, blijken Oost en West er nog steeds een eigen economie op na te houden.
De tv heeft een behoorlijk aanbod. Maar het is wat zoeken. De bekende Duitse zenders, een paar nieuwszenders
waaronder ook enkele specifiek gericht op Berlijn en voor de blik op de wereld: CNN en BBC World. Goed
genoeg dus. Ook genoeg om het gesprek van de dag op te pakken. Radio Brandenburg Berlijn is de actuele
zender van Berlijn van zowel de stedelijke als de Bonds-politiek:
- Hot item is de onderklasse. Statistici hebben ontdekt dat 5 tot 10% van de samenleving afgehaakt is. Ze leven
in armoede, zien het niet meer zitten, zijn kansloos op de arbeidsmarkt en hebben daar ook geen perspectief.
Kurt Beck, de SPD-voorman heeft de kat de bel aangebonden. Hij krijgt bijval, vooral van zijn partijgenoten,
maar ook het verwijt dat het zijn schuld is vanwege Hartz-IV. Dat is een hervormingsplan voor de sociale
verzekeringen, waardoor fors op sociale voorzieningen is gekort. Het CDU wijt het uiteraard aan 8 jaar roodgroen. Ondertussen zit iedereen er mee in zijn maag, want het feit is niet te ontkennen en politiek gaat het zowel
Links als de NPD in de peilingen voor de wind.
- Een tweede punt is de schuldenlast van de stad Berlijn: 60 Miljard en geen zicht op hulp van de
Bundesregierung. Het Hof in Karlsruhe heeft aldus vonnis gewezen. Er zal dus flink bezuinigd moeten worden
door een stadsregering die nog in formatie is.
Van broer/zwager Fokko (Pied à Terre) hadden we een boekje meegekregen: ‘Fietsen langs de muur’. Er is een
gemarkeerde ‘mauer’route van in totaal 160 km langs de muur. We hebben het hele traject door de binnenstad
afgelegd en deels ook ten noorden van de stad. Je blijft je verbazen. Wat een ingreep, wat een inspanning om
DDR-burgers te verhinderen hun land te verlaten. Wat een politiek systeem!
Bij onze fietstocht langs de muur moeten we elke keer weer op het kompas kijken om te weten wat West en wat
Oost is. Verwarrend: de nieuwe gebouwen langs het muurtraject staan in Oost en de verouderde complexen met
afbladderend stuukwerk zijn de wooncomplexen van Kreuzberg.
Ik realiseer me dat veel bouwkranen uit Berlijn zijn verdwenen. Bij één van onze vele eerdere bezoeken aan
Berlijn telden we vanaf het perron van de Lehrter Bahnhof, nu de plek van de net geopende Hauptbahnhof, 70
kranen. De Spree was omgelegd en rondom de Potsdammer Platz lag één grote bouwput annex zandvlakte. Nu is
bijna alles daar klaar. De façade van de Brandenburger Tor is klaar. Ook overal elders in Berlijn is het grote
bouwen afgerond.
De DB heeft niet alleen een nieuwe Haubtbanhhof gebouwd van grote architectonische waarde. Ook de
Ostbanhhof is mooi gerestaureerd. Rondom de Ostbahnhof staan grote hotels van o.a. Ibis. De Alexander Platz
lijkt in de verste verte niet meer op de tochtige grauwe plek van 20 jaar geleden. En langs de Spree is een
havenfront vrij gemaakt voor alweer een nieuw (cultureel?) gebouw. Hoe moet het verder de komende twintig
jaar nu de grootste bouwkoorts waarschijnlijk is uitgewoed?
Het duurde even voordat we de cirkels van onze ontdekkingstocht tot het West-deel hadden uitgebreid. Nadat we
ons genoeg hadden verwonderd over de charme van de Prenzlauer Berg, namen we de bus naar Zoölogischer
Garten en Kudamm. Zoölogischer Garten is geen eindstation meer nu het Hauptbahnhof gereed is. Maar de
drukte is er nog steeds groot. En op de Kudamm kun je over de koppen lopen. Ook al omdat Nederlanders met
herfstvakantie de meute versterken.
Zodra je je in het gewoel begeeft weet je het. ‘Oost is oost’ en ‘West is West’ en “never the twain shall meet”,
zoals Parkinson Kipling citeerde. Hier is het kristallisatiepunt van West. Hier is de welvaart exhibitionistisch.
Hier zijn alle dure merkwinkels en de grote galerieën. En hier is ook de schoonheid om de schoonheid.
Bijvoorbeeld in de Taschenwinkel waar de duurste en prachtigste kunstboeken en kunstfoto’s worden verkocht.
Welvaart is synoniem met consumeren. Welvaart vergt consumptie en consumptie stimuleert de welvaart. Het is
waar. En of die waarheid triest is? Schoonheid vergt zijn prijs, maar schoonheid verwerven verschaft genoegen.
Wat echter nooit zal wennen is de gretigheid waarmee wordt geconsumeerd.
Hoeveel cultuur (opera, muziek en theater, maar ook beeldende kunsten) kan een stad verwerken en
onderhouden? Berlijn telt ongeveer 3,5 miljoen inwoners (tegenover New York c.q. Manhattan 10 en Parijs 8
miljoen), maar onze indruk is dat het aantal culturele voorzieningen in Berlijn minstens zo groot is als in New
York en Parijs. Bij het verzamelen van informatie over wat er te doen is, zijn we iedere keer verbaasd weer
nieuwe theaters en kunstvoorzieningen op het spoor te komen. En niet alleen voor ons nieuw, maar ook feitelijk
nieuw. Een voormalige fabriekshal, broodfabriek, bierbrouwerij of bandenfabriek heeft als meest voor de hand
liggende bestemming kunst of cultuur. En er zijn hier (vooral in Oost) nogal wat van dat soort gebouwen
waarvoor niet gemakkelijk een andere goede bestemming kan worden gevonden.
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De meeste van dit soort theaters zijn van een ander type dan die van New York. Daar ligt het hoofdaccent op
show en musical, terwijl hier juist veel klassiek of zeer modern repertoire wordt geboden. Bijna niet te geloven
dat hiervoor voldoende publiek is.
Hoe zit het met de autochtonen-problematiek? We krijgen niet het gevoel dat hier veel ‘Ausländer’ zijn. Alle
Turken (en dat zijn er erg veel volgens de berichten) blijven blijkbaar keurig in Kreuzberg. In de bus, tram of
ondergrondse komen we ze vrijwel niet tegen. Maar er zijn zeker weinig gekleurde buitenlanders. Duitsland heeft
weinig of geen banden met bijvoorbeeld Afrika. Er komen wel veel vluchtelingen, maar vooral uit Oost-Europa.
Buitenlandstaligen waarvan niet duidelijk is of het toeristen, tijdelijke inwoners of illegalen zijn. Ze zien er net zo
uit als Duitsers of als wijzelf. Je hoort bij een aantal aan de taal dat ze uit Oost-Europa komen, maar daar is alles
mee gezegd. Hierover zouden we graag eens met een goedgeïnformeerde Berlijner willen praten. Ook in de
Berliner Zeitung, de krant die tot ons tijdelijk lijfblad is uitgeroepen, lees je er weinig of niets over. (Een
toevoeging: een krantenbericht meldt dat een plan voor de bouw van een moskee in Pankow ernstig omstreden is.
Er is ook een bericht over rellen in Kreuzberg vanwege het politieoptreden bij de arrestatie van een 12 jarige
Turkse jongen die zich nogal gewelddadig had gedragen.)
Er is echter wel veel te doen over de NPD-opmars, de nieuwe rechts-radicalen. Mag of moet die partij worden
verboden? Ze zitten ondertussen mooi wel in de landsdag van Meckelenburg-Vorpommern en ook in een aantal
deelraden van de gemeente Berlijn. De overige politici volgen deze ontwikkelingen met argusogen, bang als ze
zijn voor een opkomend nazisme. Begrijpelijk en terecht, lijkt ons.
We zien vrij veel bedelaars en daklozen op straat. Er worden ook regelmatig straatkranten te koop aangeboden.
Bijna iedere dag komt wel een dakloze tijdens onze rit in de ondergrondse om een aalmoes te vragen of spelende
muzikanten die om een bijdrage vragen. Of om één van de vele straatkranten te veropen. Eens per week koop en
lees ik zo’n krantje. Zeer informatief, het laat een andere, donkere kant van Berlijn zien.
Een aantal punkers maakt de indruk van dakloosheid hun professie te maken. Die staan op bepaalde punten,
bijvoorbeeld bij de uitgang van de U- of S-Bahn om bijvoorbeeld ongebruikte of nog niet verlopen OV-kaartjes
op te vragen. Hoe ze die te gelde maken, is onduidelijk. Desgevraagd zei één van hen die door te geven aan
‘vriendjes’. Tegen betaling of niet, dat is dan de vraag.
Onder de punkers zijn honden populair. Het blijft dan meestal niet bij één, nee, soms zelfs drie of vier. Afgezien
daarvan komen we weinig hondenbezitters en dus ook nauwelijks hondenpoep tegen.
Parijs was voor ons de stad van de romantiek: een openluchtmuseum in de goede zin van het woord. New York
staat voor de rationaliteit van het heden en de toekomst. Want wat vandaag nieuw is, is morgen alweer
verouderd. In Berlijn is het de geschiedenis van Duitsland en Europa die je niet kunt ontlopen. Alles bouwt voort
op het recente verleden: na Bismarck en Kaiser Wilhelm, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, de
bombardementen van de geallieerden en ten slotte, maar niet in de laatste plaats de Muur en de koude oorlog.
Het heden van Berlijn wordt bepaald door de nieuwe gebouwen en de facelift van de stad. De naaste toekomst is
het Duitse voorzitterschap van Europa in 2007. Dan kan Duitsland laten zien dat ze er weer helemaal bij horen.
Met Angela Merkel als politiek leider van de toekomst en voorzitter van Europa. Een vrouw nog wel, de eerste
vrouwelijke Bundeskanzler, opgegroeid in de koude oorlog, in de DDR. Die even vloeiend Russisch spreekt als
Engels en die als scholier al Roemenië, Bulgarije en Moskou bezocht.
Wij zullen in ieder geval de toekomstige ontwikkelingen, zolang ons de tijd wordt gegeven, met veel
belangstelling volgen!

Unter der Linden in kerstsfeer

Pieter en Marijke Ter Veer-Bos
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Hier komt de opleiding van Tineke(HBO
informatica) dus erg goed van pas,
bovendien vindt ze het leuk om te doen.
Voor de pensionprijs hoef je beslist geen
kapitalen te bezitten, ze rekenen € 9.00 per
dag , bij twee honden rekenen ze slechts €
15.00.

Bedrijven in en om Woltersum.

Al heel lang had ik me voorgenomen om
eens iets te schrijven over het
“bedrijfsleven”in onze omgeving.
Tenslotte betekenen ze best veel voorons
allemaal. In dat kader heb ik een bezoekje
gebracht aan de”Fonzy Hoeve”
Voor vele hondenbezitters in ons dorp niet
onbekend. Bovendien nemen Tineke
Huizinga en haar partner Arend Philips
intens deel aan ons dorpsleven. Tineke is
begonnen met het lezen en studeren over
het gedrag van honden, haalde
trainingspapieren en gaf adviezen. Arend
trainde ook paarden (Tineke heeft hem ook
op de manege leren kennen) en is een
natuurtalent in de omgang met honden
Beiden hebben er nog een baan
naast.Tineke bij Arriva als regio manager
en Arend doet allround werk in de
groenvoorziening van Annen,
Wanneer je het bedrijf bekijkt is het eerst
wat je opvalt dat alles er zo schoon en
verzorgd uitziet
De paarden die ze hebben zijn stuk voor
stuk prachtige dieren. Ik werd er terplekke
verliefd op één. Een geweldige kroeler.
De gasthonden hebben allemaal een hok
met uitloop naar buiten.. Er zaten er nu een
stuk of zes.
Elke hond wordt tijdens z’n verblijf
gefilmd en de eigenaren krijgen wanneer
ze het dier weer ophalen in dvd mee. Een
geweldig initiatief vind ik
27

Ze geven ook toe dat het de liefde voor
dieren is die hen drijft.Dat is in huis ook te
zien honden en katten slapen samen op één
matras en zijn zeer sociaal in de omgang.
Wanneer je je hond brengt mag je mee
naar binnen en kan dus ook goed zien hoe
jouw dier tijdens je vakantie verzorgd
wordt. (in menig pension kan dat helemaal
niet) .
Het hoogseizoen is dan ook topdrukte. Zelf
gaan ze niet zo vaak weg, maar als dat
gebeurd hebben ze goede vervangers die
dan tijdelijk de beestenboel runnen.
Er komen niet alleen honden uit de
provincie, maar echt uit het hele land. Ik
begrijp ook, nadat ik alles gezien had, dat
je als klant daar graag terug komt.
Petje af voor deze twee ontzettend aardige
mensen die hun hart en ziel in het bedrijf
storten.
Voor mij wat het heel erg leuk om alles te
bekijken en we hebben onder het genot van
een wijntje nog lekker nagekletst.
Arend en Tineke bedankt!
..
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Dikkema heeft alles in huis

NOVALUX
DIKKEMA
H.Westerstraat 17
Ten Boer
Telefoon 050 3021498

IEDERE DINSDAGMIDDAG
OP DE MARKT IN TEN BOER
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Veilig Verkeer
.Maandag 19 Februari s´ avonds om half
acht ,ben ik naar veilig verkeer geweest in
het dorpshuis.De opkomst was heel
goed,we waren er met 25 personen.Zelf
heb ik mijn rijbewijs 49 jaar.Er is in
tussentijd al heel veel veranderd.We
hebben nog een theorieboekje
gekregen,.om de laatste veranderingen
door te nemen Het was voor mij niet voor
niets.

Modeshow in Woltersum!
Alleen spectaculaire modeshows in Parijs
of Milaan? Dan heeft u het goed mis, nu
ook in Woltersum!
De nieuwe voorjaarsmode van
kledingwinkel Gemini uit Ten Boer wordt
in een verrassende show gepresenteerd.
We kunnen u reeds verklappen dat de
mannequins die over de catwalk lopen uit
ons eigen mooie Woltersum komen!

Jaap Kiel
.

Jeu de Boules

Gemini heeft leuke betaalbare mode voor
elke maat en leeftijd. Misschien is er voor
u een leuke outfit bij of doet u ideeën op!
Waar:
Wanneer:
Aanvang :

Café “de Witte Brug”
vrijdag 30 maart 2007
20.00 uur
(zaal open 19.30 uur)
Entree:
€3,50
(inclusief kopje koffie + plak cake)

Aanmeldingen bij Irene Dost
(0503023234) of Tineke Huizinga
(0503023989)
29

Op gericht op 20 Maart 2001 .
Maandag 2 April ,gaan we weer van start
met de competitie ,om 19.15 uur.
We kunnen nog wel wat leden er bij
gebruiken.Heeft u zin om mee te doen, of
nog even de kat uit de boom te kijken ,kom
dan deze avond gerust langs.Er liggen nog
wel een paar ballen ,om het uit te proberen
Op Maandag is er competitie,op Woensdag
en op Zondag avond gaan we weer oefenen
,voor betere prestaties
Jaap K
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meer informatie kunt vinden. Hoewel de
website vooralsnog hoofdzakelijk op
voetbal is gericht, hopen we daar in de
loop van dit seizoen ook de andere sporten
wat uitgebreider op te gaan presenteren.

Sport in Woltersum
De plaatselijke sportvereniging,
toepasselijk Sport Vereniging Woltersum
geheten, is ontstaan door de samenvoeging
van de voetbalvereniging en
gymnastiekvereniging. Dat gebeurde
grofweg een halve eeuw geleden. In die
tijd was er nog een brug in Woltersum, en
lagen de sportvelden aan de zuidkant van
het Eemskanaal. Na de verbreding van dat
kanaal, eind vijftiger jaren, werden die
velden naar de huidige locatie verplaatst.
Toen werd ook het dorpshuis annex
gymzaal gebouwd. Sindsdien is het
dorpshuis ook de thuisbasis van S.V.
Woltersum.
Voetbal is weliswaar de meest in het oog
springende activiteit, maar de vereniging
heeft meer te bieden. Laat me even
opsommen:
* Voetbal, voor pupillen, junioren en
senioren
* Gymnastiek voor kinderen
* Gymnastiek voor ouderen
* Volleybal
* Jeu de boules
* Badminton
* Steps
Daarnaast organiseert de vereniging twee
keer per jaar het “Woltersum Open Dart
Kampioenschap”. En ook zijn er af en toe
kaartmiddagen (op zondag) en –avonden,
wisselend gecombineerd met een
sjoelcompetitietje, bingo, tombola of
loterij. Kortom een gewone, gezellige
vereniging. Laat ik er tenslotte op wijzen
dat de club een eigen website heeft
(www.svwoltersum.com), waar u wellicht
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Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname
aan een of meerdere van de genoemde
takken van sport, schroom dan niet om
contact te zoeken met S.V. Woltersum. Dat
kan natuurlijk digitaal
(info@svwoltersum.com), maar u kunt ook
terecht bij onze secretaris, Gerda Kiel
(3021543). We zien u graag terug op of om
ons veld, dan wel in de gymzaal of
‘kantine’.
J.V.
============================

Voedselbank Eemsmond met
kerstpakket van start
Na een opstartperiode van enkele maanden
was het dan zover de eerste
voedselpakketten zijn uitgedeeld vanaf
locatie Coleurop.
Dankzij een actie opgezet door Janet
Klinkhamer konden wij de cliënten een
goed gevuld kerstpakket aanbieden met
gevarieerde bruikbare goederen.
Door onze cliënten werd zeer positief
gereageerd op het kerstpakket, en het was
voor ons als vrijwilligers dan ook een zeer
geslaagde dag. De vrijwilligers van de
Voedselbank Eemsmond willen dan ook
iedereen die aan deze actie heeft
meegedaan heel hartelijk bedanken.
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De acties die vorig voorjaar gedaan zijn tegen een te grote populatie roeken en kraaien in het
dorp zijn niet erg effectief geweest. De verkregen vergunning was zeer beperkt in
mogelijkheden en ook het mooie weer van het laatste jaar heeft het aantal vogels fors doen
toenemen. Als wij niet snel ingrijpen verdubbelt dit aantal in 2007 (en nogmaals in 2008)
zodat we dan weer overlast hebben op de beide kerkhoven ,het sportveld en de
Eemskanaaldijk . Ook achter de Kollerijweg beginnen ze nu te nestelen met alle gevolgen
voor de omwonenden zoals: lawaai,vervuiling,schade enz.
Met de huidige vergunning kan er alleen iets effectiefs gedaan worden door het nestelen (en
dus vermenigvuldiging) te verstoren.
Daarom liggen er op beide begraafplaatsen zg. klepperplanken,door deze tegen elkaar te slaan
vliegen de vogels op en duurt het een tijd voordat zij weer verdergaan met bouwen en eieren
leggen. Dit moet regelmatig worden herhaald tot de nestelperiode voorbij is.
Alleen zo kunnen we de uitbreiding van de groep afremmen tot er volgende winter een meer
uitgebreide vergunning kan worden aangevraagd.
De roeken horen erbij , maar niet in een te groot aantal.
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Biljarten

Vanuit de school.

In de maand december en januari heeft
Biljartclub Het Groene Laken twee
wedstrijden gespeeld tegen de Biljartclub
van Douwe uit Ten Post.

We zien uit naar de lente en de zomer,
weer lekker buiten spelen. Nu gebeurt het
nog wel eens, dat de kinderen in de pauze
binnen moeten blijven, omdat het regent.
Dat is best vervelend, maar de lente komt
eraan. Bij de familie Qualm zijn alweer
heel wat lammetjes geboren, het teken van
het voorjaar.
Alles gaat weer groeien en bloeien.
Op school is het leerlingaantal inmiddels
gegroeid naar 58.
Marinus en Anne zijn vier jaar geworden
we wensen ze een hele fijne tijd toe bij ons
op school.
Het is fijn, dat we qua leerlingenaantal
weer wat groeien, wat straks in juli zal er
een grote groep van 10 kinderen de school
gaan verlaten. Ze hebben inmiddels de cito
eindtoets gemaakt en zullen binnen
afzienbare tijd ingeschreven worden bij het
voortgezet onderwijs.
Net als voor alle andere mensen in het
dorp, speelt ook op school de komende
periode het dorpsfeest een grote rol.
Altijd leuk, goed voor het wij-gevoel.

In december was de wedstrijd in Cafe de
Wiite Brug en na een spannende strijd
wonnen wij deze wedstrijd met een
voordeel van 9 - 7.
We gingen dan ook met een goed gevoel
richting Ten Post maar in een druk café vol
rokende mensen kwamen we achter te
staan met 8 - 2.
Gelukkig werden de laatste drie partijen
door onze mannen gewonnen en zodoende
werd de uitslag in Ten Post 8 - 8.
Door deze uitslagen is het totaalklassement
gewonnen door de Biljartclub Het Groene
Laken met 17-15.
De volgende personen hebben gezorgd
voor dit succes namelijk :
Jakob Huizenga ( captain ) , Leo Valk ,
Rene Stayen , Danny Roelvink ,
Kees Steenhuis, Fokko van Dijk, Freddy
Bosman , Jan Venema en stand in Rinus
Schoonveld van de dinsdagavondgroep.
Al met al twee leuke avonden die zeker
voor herhaling vatbaar zijn !!!
Verder gaat de club in de maand april en
mei weer in het strijdperk tegen de
dinsdagavondgroep.
Jan Venema.
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Het bestuur van Woltersum inspecteert de
brandstapel op nieuwjaarsdag.
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Toneeluitvoering “Old Egypte”.
Na vier maanden van intensief oefenen
(vanaf half september) was het dan
eindelijk zover. Op de zaterdagen 20
januari en 3 februari j.l. hield de
toneelvereniging “Old Egypte” haar
jaarlijkse uitvoeringen. De kaartjes waren
zoals gewoonlijk weer te koop (voor de
donateurs gratis af te halen) bij mevrouw
A. Kiel. Tot onze grote verbazing ontstond
er een run op de kaartjes. Na één week
waren de kaartjes voor de 2e avond al
totaal uitverkocht. Ook de eerste avond zat
de zaal behoorlijk vol.
Omdat de toneelvereniging dit jaar 25 jaar
bestaat, wilden wij dat een beetje vieren.
Daarom werd aan alle toeschouwers een
gebakje aangeboden.
Om ongeveer half acht hield de voorzitster
Elina van Dijk haar openingswoord en om
ongeveer kwart voor acht kon het spel
beginnen.
Zoals gewoonlijk werd er weer een klucht
gespeeld. Dit maal werd opgevoerd “’n
Misreken”. Een klucht in drie bedrijven.
Korte inhoud:
Aan de dokter wordt een vakantiereis
aangeboden door al zijn patiënten. De
organisatie had de kosten iets verkeerd
begroot en kwam een bedrag te kort van €
1.500,00. De buurman van de dokter (één
van de organisators) wist hierop wel raad
en besloot het huis van de dokter
gedurende veertien dagen te verhuren. Als
de huurders in het huis zijn getrokken en
de dochter van de dokter onverwachts thuis
komt, moet de buurman zich in allerlei
bochten wringen. Ondertussen komen er
ook nog patiënten. De huurders die voor
elke kwaal wel een zeer ouderwetse
remedie hebben, geven hun raad graag aan
de patiënten. Ondertussen komt ook nog de
vriend van de dochter haar bezoeken. De
huurster vindt dit zeer verdacht en
beschouwt de vriend als een inbreker.
Samen met haar man en de buurman wordt
de vriend enkele malen overmeesterd en
35

maart 2007

zelfs nog een keer aan de politie
uitgeleverd.
Na diverse verwikkelingen en
spraakverwarringen komt uiteindelijk alles
nog weer goed. Vooral omdat er toch nog
enkele giften voor de dokter binnenkomen
en de buurman zo zijn tekort weg kan
werken.
Na afloop van het spel kregen de spelers,
souffleur, toneelmeester en de regisseur
allemaal een bloemetje aangeboden van het
dorpshuis. In de pauze werden er door
enkele dames lootjes verkocht en een groot
aantal prijzen werd na afloop verloot.
Hierna kon er nog een tijdje gedanst
worden. De muzikale omlijsting was in
handen van “One for you”.
Omdat de kaartjes als zo vroeg uitverkocht
waren en wij zelfs een aantal mensen
teleurstellen moesten, hebben we besloten
het volgende jaar 3 uitvoeringen te houden.
Dus noteer de volgende data alvast in uw
agenda: Zaterdag 19 januari, 9 februari
en 16 februari 2008.

Gezocht:!!!!!
Op dit moment zit de toneelvereniging wat
krap in mannelijke spelers. Graag zouden
wij één heer meer willen hebben. Wij
oefenen altijd op maandagavond in het
dorpshuis.
Dus als u vanaf half september tot en met
januari op de maandag avond niets te doen
hebt en u voelt hier wel voor, aarzel dan
niet en neem contact op met Sien
Steenhuis, tel. 302 35 58.
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Culturele commissie
Zoals u wellicht allemaal wel weet is bij de
overdracht van de kerk aan de Stichting
Oude Groninger Kerken in het dorp een
plaatselijke commissie benoemd door de
Stichting. Deze commissie regelt de
dagelijkse gang van zaken van de kerk en
het Voorhof. Ook het onderhoud van het
“oude Kerkhof” wordt door de plaatselijke
commissie geregeld. De plaatselijke
commissie moet het kostenplaatje rond
zien te krijgen van de kerk. Dit kan alleen
als er een aantal activiteiten in de kerk
georganiseerd wordt. Dit kan de
plaatselijke commissie niet allemaal
regelen. Wij hebben een aantal mensen uit
ons dorp bereid gevonden ons hiermee te
helpen en we hebben ze de naam culturele
commissie gegeven. Zitting hierin hebben
o.a. Marrie Boer, Henk Bothof en
Boudewijn ’t Sas.
Vorig jaar zijn de kerk en het Voorhof
gerestaureerd. Na de restauratie was het
eigenlijk pas mogelijk om de kerk voor
allerlei doeleinden te gebruiken. De kerk is
nu uitgerust met een toilet, de banken zijn
verstevigd en hangen iets achterover,
m.a.w. ze zitten beter. In het voorhof is een
moderne keuken aangebracht en er zijn
koffiekannen, kopjes, glazen etc.
aangeschaft. Ook is er in het Voorhof een
invalidentoilet geïnstalleerd. We kunnen
nu de kerk echt gaan gebruiken.
Dit is al enige malen gebeurd: o.a. de
groep Törf heeft al een keertje opgetreden
in de kerk. Bij de groep Törf hebben we
een groot aantal bezoekers ontvangen. In
de pauze en vooraf aan het optreden kon er
in het Voorhof koffie of thee of een ander
drankje genuttigd worden.
Maar ook u kunt de kerk of het Voorhof
af huren voor activiteiten. Een huwelijk,
een feestje, een tentoonstelling of wat u
wilt. Voor inlichtingen en reservering kunt
u contact opnemen met de heer J. Dijk.
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De culturele commissie organiseert op1
april 2007 het eerste concert. Deze middag
wordt zeer bijzonder omdat er enkele
bijzondere goederen geveild zullen worden
en waarschijnlijk ook de pastorie als die
dan nog niet verhuurd is.

Ook tijdens het schoolfeest zijn de kerk en
’t voorhof op zaterdag 23 juni open. Als de
optocht uit het dorp verdwijnt om te keren,
kunt u terecht in de kerk. Er zal dan een
organist spelen.
Verder leek het de culturele commissie
leuk om op zaterdag oude foto’s en ander
beeld materiaal van oude schoolfeesten te
exposeren in de kerk en in het voorhof. Als
u hiervoor nog materiaal hebt en u wilt dat
exposeren kunt u hierover bellen of mailen
met Marrie Boer tel 302 3501 of
marrieboer@wanadoo.nl
Graag zien wij u binnenkort wat vaker in
de kerk.
Plaatselijke commissie.
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O.B.S. De Huifkar Woltersum
wint een cultuureducatie prijs.
Zo’n twee jaar geleden hebben we als
school meegedaan aan het project “Dries,
Driss, Katja en Kadija”. Het dagelijks
leven van kinderen in Marokko en in
Nederland werden in beeld gebracht.
Zowel in de stad als op het platteland.
Twee fotografen verwisselden drie
maanden van standplaats. De Marokkaan
Ali Chraïbi kwam in Nederland wonen en
de Nederlandse Bernice Siewe trok naar
Marokko. Zij legden het leven vast van de
schoolkinderen waarmee ze samenwerkten.
Chraïbi deed dat in Amsterdam en in
Woltersum. Siewe ging naar Marrakech en
Rislane in het noordoosten van Marokko.
De schoolkinderen fotografeerden onder
hun leiding over de thema's spel en
zelfportret.
De resultaten geven een genuanceerd beeld
van twee landen - Marokko en Nederland en binnen die landen van het stadsleven en
het dorpsleven.
Dat alles is tentoongesteld in verschillende
steden in Nederland en Marokko
Met dit project hebben we gehoor gegeven
aan de oproep om mee te dingen naar de
cultuurprimair prijs en met succes.
Tijdens een feestelijke bijeenkomst met
leerkrachten en leerlingen van alle
genomineerde basisscholen, werden
woensdagmiddag 13 december de
winnaars van de Cultuur Primair Prijs
bekend gemaakt. De winnende projecten
waren geselecteerd uit 326 inzendingen
van basisscholen uit het gehele land. We
hebben samen met nog 15 andere scholen,
de vierde prijs gewonnen. Goed voor een
bedrag van €1000.00.
We zijn er trots op.
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Kus

lilian sparreboom.

Ik wil een
kus van een mus.
Geen lik van eenhond.
Geen tik van een hond
En ook geen zoen van mjin zus.
Geen schop van een
schaap.
Geen klap van een aap.
Geef mji maar een
kus van
een mus.
Dat wil ik dus.
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Kunstenaar.
Donderdag was er een kunstenaar op
school.
Hij vertelde dingen over hout.
Maandag gingen we naar de molen.
We zijn bovenin geweest
We zijn buiten bij de wieken geweest, het
was Heel glad op de planken.
Sommige kinderen mochten proberen hout
te zagen, met een hele oude zaag.
We hadden een grote kar mee. Daar zaten
we met zijn allen op.
Alwin en Nieck gingen de kaar
trekken.Toen we terug naar school gingen
Namen we 2 grote planken mee. We weten
nog niet wat we met de planken gaan doen.
Maar daar komen we nog wel achter
Het is tot nu toe in ieder geval leuk!
Groetjes Amy enSam.

Bezoek aan de molen.
Donderdag(15-02-2007) begonnen we met
een soort kunstproject, toe en met
donderdag(23-02-2007)
De tweede dag gingen we omstebeurt met
een groepje naar de molen.
Je kon steeds je groepje herkennen door
buttons op je had.
Bijvoorbeeld: groepje 1 had een groene
button.
In de molen was een man(de molenaar) die
alles uitlegde wat voor een molen het was
en hoe ze het hout zaagden.
We mochten ook helemaal boven in, zo
kan je haast heel Woltersum zien.
Ieder groepje kreeg een eigen stuk van een
boomstam en daar gingen we de volgende
keer iets mee doen.
De boomstammen legden we op een kar en
gingen we de kar trekken.
Sommige kinderen zaten op de kar.
* Geschreven door Romy en Jip.
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Naar de Molen.
Maandag 19-02 gingen wij groep 3 tot en
met groep 8 naar de molen.
Wij gingen in groepjes naar de molen.
Wij kregen allemaal een button op onze
jas.
Ons groepje had roze.Wij zaten iln
hetzelfde groepje.Wij gingen op een
trekker naar de molen.
Een paar kinderen moesten trekken maar
dat zwaar zeg.
Tigo was een beetje boos op Chris en
Berend-jan want die wilden niet trekken.
Maar toen ging Tigo even de kar trekken.
Toen gingen we nar binnen.
Daar was een man die molenaar was.
Hij vertelde eerst wat over de molen.
Toen mocht je met een oude zaag zagen en
dat was zwaar.
We gingen naar boven.
En het was ook een steile trap!
We waren op het balkon.
We mochten ook op de zolder.We gingen weer nar beneden.
Naar buiten.
We moesten per groepjes een plank op de
kar tillen.
Toen waren we weer op school.
De plank moest de school in getild worden.
Donderdag 22-02 gaan we weer verder met
het project
**Geschreven door:Lianne en Marieke**.
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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

Begrafenisvereniging
Secretaris:
I.Dost-Hamminga

maart 2007

050 – 3023234

Begraafplaats 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

Stichting Dorpshuis “De Bongerd”
Secretaris: S.Lubberts
050 –3023500

Dartclub Woltersum
Secretaris: E. Kiewiet

Sportvereniging Woltersum
Secretaris: J.Huizinga
050 – 3021390
Wedstrijd-Secretaris:
F.van Dijk
050 – 3023393
E-mail: bestuur@svwoltersum.com

Klaverjasvereniging “Ruiten Troef”
Secretaris: P.Nieborg
050 – 3022823

Supportersvereniging Woltersum
Secretaris:
S.Steenhuis-Hoving
050 – 3023558

Buurtvereniging Hoofdweg
Secretaris : M.Roelvink
050 – 3024082

IJsvereniging
Secretaris: S.Lubberts

050 – 3021437

Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris: H.Blink
050 – 3094547
050 – 3023500

VVV Woltersum
Secretaris:
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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Jeugdsoos “De Kar”
Secretaris: J.Darneviel

06 -44756559

Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris:
Buurtvereniging Het Kerkpad
Secretaris: M.Steijvers
050 – 3024253
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End’
Secretaris:
T.van Dijk – Rillema
050 – 3023021
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok”
Secretaris: I.Dost.
050 - 3023234

