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Hallo Woltersummers,

Uitgave:

Even leek het echt voorjaar, overal
krokussen en sneeuwklokjes in bloei.
Maar zoals altijd blijft het afwisselend.
Net zo afwisselend als deze krant hoop ik.
De jaarwisseling was wat mistig, wardoor
je het vuurwerk nauwelijks kon zien.
In het dorpshuis was een gezellige disco
met DJ Maarten.Helaas werden ook weer
vernielingen aangericht en verdwenen er
nogal wat verkeersborden.
Er wordt weer veel georganiseerd in het
dorp(zie de aktiviteiten kalender) jammer
dat in de kerk wat dingen op het laatste
moment niet doorgingen.
Naar aanleiding van het plotselinge
overlijden van Jacob Huizinga is er een
groep ontstaan die zich inzet voor een
Defibrillator in het dorp.Hierover meer in
de krant.
Helaas moesten we ook afscheid nemen
van Marijke Ter Veer, op een ontroerende
en indrukwekkende wijze werd ze herdacht
in haar Woltersum.Ze zal door velen
gemist worden.
Dita Strijk gaat onze redactie verlaten en
we bedanken haar voor de vele jaren dat ze
zich voor onze dorpskrant heeft ingezet.
Het gevolg is dat we nu op zoek zijn naar
een nieuw redactielid die het leuk vindt om
deze krant mee te helpen maken.

Vereniging voor
Dorpsbelangen
Woltersum e.o

Redactie:
Ingrid Stayen
Jos Vermeulen
Jaap Kiel
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
6 juni 2008
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Groetjes,
Ingrid Stayen
==============================
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Vereniging voor Dorpsbelangen
Woltersum e.o.
VAN DE BESTUURSTAFEL
OVERLEG MET B&W
Op 15 april was er het jaarlijkse overleg met
B&W. We spraken o.a. over de aanleg van een
trottoir bij de Hoofdweg ( wordt meegenomen
met onderhoud Hoofdweg), het onderhoud van
het Hoogholtje ( er zal met een bootje een
inspectie worden uitgevoerd), zwerfvuil (
bellen met de gemeente: 3028888 of met
Anton Drost: 3678538), missende
verkeersborden ( wordt bekeken wat er mist en
dan besteld), Eemskanaal N.Z. ( de bomen
zullen dit jaar nog niet gekapt worden, maar de
sloten worden deels al wel verlegd),
wegwerkzaamheden (de Kolleryweg en de
Hoofdweg zullen voor de kermis klaar zijn) en
het verdwenen speeltoestel ( voor de
zomervakantie zal wethouder Zwerver
daarover met ons praten). Dit was de laatste
keer dat wethouder Reint Jurjens erbij was. Hij
verlaat de politiek.

BEZOCHTE BIJEENKOMSTEN
- Op 18 maart was er een avond over jeugd- en
jongerenwerk in Ten Boer. Een stuitend slecht
bezocht geheel. Er waren 21 belangstellenden,
waaronder 9 jongeren.
Misschien tekenend voor de relatie: bij de
jeugd van Woltersum was de avond niet
bekend. Jammer, want het was best interessant.
Er is een Hyves-site van FLOOR waar
informatie voor jongeren te vinden is! Ga eens
kijken ( ouders ook) .
- 24 april nam Reint Jurjens afscheid van de
gemeente Ten Boer. Op de receptie in het
buurhoes is hem, namens alle
dorpsverenigingen, een horloge aangeboden,
waar hij erg blij mee was. In de toespraak die
de voorzitter van de dorpsvereniging
Garmerwolde hield, werd ook genoemd dat wij
, Woltersummers, hem de lucht in hadden
gestuurd ( ballonvaart na oplevering huizen
Dobbestraat)!

- En op 13 mei werd het afvalrapport van
de rekenkamer besproken en toegelicht. Er
waren mensen uit de gemeente Gaasterland,
waar de afvalscheiding een dikke 8 verdient en
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waar het afval niet meer kost dan bij ons. Een
avond die, waarschijnlijk, wel effect zal
hebben op het afvalbeleid van de gemeente
Ten Boer.

GIFPUTPERIKELEN
Op 10 april was er de bijeenkomst in de
Bongerd. De zaal zat vol, en als het eerste
elftal niet had moeten voetballen, waren er te
weinig stoelen geweest! Alhoewel ons
einddoel ( het volledig saneren van die ellende)
nog niet in zicht is, kunnen we redelijk
tevreden zijn met wat we bereikt hebben.
Inmiddels heeft de firma Witteveen en Bos
opnieuw peilingen gedaan en is de leeflaag en
het bitumen membraan onderzocht. De sloten
en slootkanten worden dit najaar gesaneerd (
dankzij een minuscuul wormpje betaald het
Rijk....). Deze zomer zal er een nieuwsbrief
komen van de Provincie. In 2010 worden
opnieuw monsters genomen uit alle peilbuizen,
slootbodems en slootwater. We houden je op
de hoogte!!!

SMEERPIJP
Nu er in de buurt van Woltersum gewerkt
wordt aan de sanering, werd het op 15 mei zeer
gezellig en informatief in de Bongerd. De
uitleg was duidelijk en met foto’s ondersteund.
Er zou mogelijk een probleem kunnen zijn op
de hoek Kolleryweg en Eemskanaal N.Z.. En
verdraaid, dat klopt.... Maar met
voortvarendheid wordt de klus geklaard.
Alweer een punt gescoord!

DITJES EN DATJES
Het bestuur van de dorpsvereniging heeft Dieta
Strijk een bosje bloemen gegeven voor al haar
inzet voor de dorpskrant. Nogmaals: DANK!!!
Via de dorpsvereniging zijn een aantal zaken te
leen: aanhangwagen, fietskar, hakselaar voor
dunne takken.
LET OP: het e-mailadres van de
dorpsvereniging is veranderd:
woltersum.dorpsbelangen@kpnplanet.nl.
L.B.
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Nieuwe bewoners
Een bezoekje aan Ilona de Lang en Michiel
Sandee in de Bijbelgang.
Twee hele jonge mensen, die duidelijk heel
erg blij zijn met hun woning. Wie zou dat
nou niet zijn want het is een prachtig
pandje.
Michiel is vrachtwagenchauffeur en moet
elke ochtend al om 5 uur beginnen .Dat is
voor mij een vreselijk idee. Ik moet er niet
aan denken.Maar hij doet het met heel veel
zin.Wel is hij gestopt met internationale
ritten, omdat hij Ilona dan wel erg weinig
zag.

Michiel is echter dol op de stad en vindt
het heerlijk om er op zaterdag rond te
banjeren.
Waar ze wel over eens zijn, zijn de katjes
Olijfje en Jopie, beiden zijn ze er dol op en
de beestjes zijn al helemaal gewend.
De moeder van Michiel heeft dit huis
gekocht, met het idee er later zelf te gaan
wonen en verhuurt het intussen aan haar
zoon en schoondochter.
Zo konden ze dus samen gaan wonen. Je
moet maar geluk hebben!

Ilona werkt bij Blokker in Vinkhuizen en
Michiel houdt ook van voetballen, dus wie
volgt daar ook een opleiding voor
weet komt hij ooit SV Woltersum
waarnemend bedrijfsleider.
versterken.
In juni hoopt ze dat papiertje op zak te
hebben. Ze vindt het heerlijk als het heel
Ze moeten hun draai in ons dorp nog een
erg druk is in de zaak dan werkt ze het
beetje vinden, maar ik ben er van overtuigd
lekkerst.
dat ze dat vast wel zal lukken.
Ze komt oorspronkelijk uit Annen en
Michiel uit Deventer. Ze heeft nog in de
I.S.
stad gewoond, maar dat was het niet voor
haar.
===================================================================
De indeling is al volgt:
10.00 - 12.30 uur
1e ronde kaarten
12.30 – 13.00 uur
broodmaaltijd en een
kop soep
13.00 – 17.30 uur
2e ronde kaarten
17.30 – 18.00 uur
snert of bananensoep
18.00 – 22.00 uur
3e ronden kaarten
22.30 uur
prijsuitreiking

Rondje kaarten in café de Witte Brug
Op zaterdag 19 april verzorgd café de
Witte Brug klokje rond klaverjassen.
Wat is de bedoeling?
Er wordt gekaart van ’s morgens 10.00 uur
tot 22.00 uur ’s avonds.
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U kunt zich inschrijven als :
koppel , club of individueel.
De kosten bedragen € 12,50 p.p.
( te voldoen bij inschrijving)
Bij opgave dient u aan te geven hoeveel
rondes u meekaart.
Prijzen worden beschikbaar gesteld voor
de deelnemers die alle drie rondes hebben
meegedaan.
U kunt zich opgeven bij Jack, Hoofdweg 2
9795 PB Woltersum Tel: 050-3024515

Tilproat Woltersum
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Verslag werkgroep AED voor ons dorp.
Wij zijn als Euroclub sv Woltersum in
samenwerking met alle andere
verenigingen van ons dorp 16 januari
gestart met de aktie voor een AED voor
ons dorp.
Na de eerste brief door ons dorp 16 januari
kregen we veel reactie,op 22 januari
hadden we het eerste overleg met
bestuursleden van alle verenigingen van
ons dorp.
Op deze avond hadden wij Dhr: Griever
van het EHBO Ten Boer uitgenodigd voor
verder uitleg over de AED,deze had als
gast Dhr Schildkamp van het SOG
(Stichting Ondersteuning
Gezondheidsactiviteiten)meegebracht
Na enige discussie hoe verder,kwam
Dhr:Schildkamp met de mededeling dat de
AED volledig werd gesubsidieerd door het
SOG,dit was een mooie verrassing voor
ons. We hadden alle huishoudingen van
ons dorp gevraagd om een bijdrage van €
10,- maar dit kon nu € 5,- worden.
De Euroclub sv Woltersum geeft € 250,evenals Dorpsbelangen € 250,-ter
beschikking stelt voor deze aktie,waarvoor
onze dank. Op deze avond is er een
werkgroep samengesteld van 6 personen
voor het verder uitwerken van de plannen
en het op papier krijgen van vrijwilligers
voor de bediening van de AED.
In de werkgroep zitten
L.Brik/M.Steijvers/R.Stayen/G.KielSchoonveld/H.Laning/D.Roelvink.

De AED zal midden in het dorp komen te
hangen in een buitenkast met alarm en
mededeling ,van welk telefoonnr. er gebeld
kan worden. Inmiddels hebben de mensen
van de buurtverenigingen gecollecteerd en
een lijst ingevuld waarop ieder kon
aangeven of ze vrijwilliger wilde worden
of dat ze de cursus AED bediening willen
doen. Dit met veel succes,daarvoor onze
dank.
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We hebben twee demonstraties gehad van
AED en zijn in overleg met EHBO Ten
Boer ,en het SOG welke AED en wanneer
de cursussen kunnen starten. Dan kunnen
we overgaan tot aanschaf AED,het streven
is dat er voor 1 april wordt gestart met
AED cursus ,en dat we een aantal
vrijwilligers op papier hebben die de AED
kunnen bedienen.
Hopende op een succesvolle afronding
van deze aktie en bij deze willen we alle
dorpsbewoners bedanken voor hun
bijdrage.
Namens de werkgroep D.Roelvink.

Tilproat Woltersum
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Toneelvereniging “Old Egypte”
Voor de toneelvereniging zit dit seizoen er
weer op. Nadat wij vanaf september 2007
wekelijks oefenden hebben we op de
zaterdagen 19 januari, 9 februari en 16
februari 2008 onze uitvoeringen gegeven.
Omdat wij de laatste jaren meer kaarten
konden verkopen dan we aan konden
bieden, hebben we besloten om bij wijze
van proef dit jaar 3 uitvoeringen te geven.
Gewoon om te kijken of we ook drie
avonden een zaal vol konden krijgen. Nou
dat is ons redelijk gelukt.
De eerste avond was niet geheel
uitverkocht, maar de laatste twee avonden
wel.

maart 2008

Als de wethouder toch wat voor deze
beroeps zeuren wil doen, krijgt hij de
klepel van de klok tegen zijn hoofd en
raakt hij helemaal in de war. Hij denkt dat
hij nog postbode is en haalt alles door
elkaar.
Ondertussen komt er een knotsgekke
professor logeren en komt er een dame op
bezoek die reageert op een
huwelijksadvertentie.
Tussendoor zijn er ook nog de bezoekjes
van de lichtgelovige Jans (winkelierster)
die haar klanten van het laatste nieuws op
de hoogte wil houden. Dit nieuws haalt zij
bij Siep, de gemeentebode, die haar allerlei
leugens op de mouw speldt.
Omdat Siep van liegen en bedriegen zijn
dagelijks werk heeft, komt uiteindelijk
alles op zijn pootjes terecht.
Op dit moment zijn we bezig om het
seizoen af te sluiten. We zullen kijken of
we ook volgend jaar weer drie
uitvoeringen gaan geven. Binnenkort gaan
we weer een stuk uitzoeken voor het
volgend jaar. Dit doen we door een
zichtzending toneelboekjes (ca. 20 stuks)
op te vragen en deze te lezen. We zoeken
de leukste uit en beginnen in september
weer met repeteren.

Opgevoerd werd de klucht
"Wat 'n smiesterd".
De klucht speelt zich af in een kleine
gemeente, waar iedereen elkaar kent en
waar je rechtstreeks naar de wethouder
stapt als je problemen hebt. Niks geen
afspraken maken of naar het grote
gemeentehuis.
Relus is zo'n wethouder. Hij heeft kantoor
aan huis en is nog van de oude stempel.
Vroeger was hij postbode. De goede man
wordt zachtjes aan stapelgek van twee
import-bewoners, die geregeld komen
klagen over geluidsoverlast. De import
heeft geen begrip voor het luiden van de
klokken, het kraaien van hanen en de
repetities van de blaaskapel.
15

Wij hopen dat u bij één van onze
uitvoeringen aanwezig was en hopen u
volgend jaar terug te zien.
Toneel vereniging “Old Egypte”.

Tilproat Woltersum
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formulieren waarop de verwachtingen
kunnen worden ingevuld. Net als vorig
jaar moeten álle formulieren weer
ingeleverd worden, ook als er géén
namen op zijn ingevuld. De
formulieren worden vanaf 3 maart
verspreid en moeten uiterlijk op 18
maart weer ingeleverd zijn.
==========================
COLLECTE GEHANDICAPTENSPORT

TWEEDE KINDERWAGENRACE
VAN TEN BOER

De meeste van ons staan er niet
dagelijks bij stil, dat we gezegend zijn
met een gezond lichaam en dus lekker
kunnen gaan sporten. Voor
gehandicapten is de drempel om te
gaan sporten veel hoger, temeer omdat
er nog steeds maar weinig faciliteiten
voor gehandicapte sporters zijn. Van 6
tot en met 14 april wordt de landelijke
collecte ten bate van
gehandicaptensport gehouden. We
vragen u allemaal gul te geven, en niet
in alleen omdat 15% van de opbrengst
van de collecte in Woltersum naar
onze sportvereniging gaat.
==========================

Voor de tweede keer organiseert SV
Woltersum een kinderwagen-race door
de gemeente Ten Boer. En net als
vorig jaar gaat dit evenement op
paasmaandag, 24 maart, om 10 uur van
start in Garmerwolde bij de Agrishop.
De route gaat via alle dorpen van Ten
Boer naar Woltersum. De finale is bij
het Dorpshuis, waar ook de winnaars
bekend zullen worden gemaakt.
Het idee achter de kinderwagenrace is,
dat iedereen, tegen betaling van € 5,00,
kan gokken op de tijd die het tweetal
ERIC BRAAMHAAR IN WOLTERSUM
‘racers’ nodig heeft om de
eindbestemming te halen. Het team
Op donderdag 18 april houdt Eric
van vorig jaar, Gert van Dijk en Jan
Braamhaar, topscheidsrechter van
Bouwman, deed er drie uur, elf
nationale en internationale wedstrijden,
minuten en negentien seconden over.
een lezing over zijn ervaringen op de
Het is de vraag of het team van dit jaar,
voetbalvelden. Vanaf 20.00 uur is
Johan en Frans van Loenen, deze
iedereen van 14 jaar en ouder welkom
prestatie kunnen evenaren of
in dorpshuis ‘De Bongerd’om deze
verbeteren.
ongetwijfeld interessante thema-avond
Er is wel een groot verschil met de
bij te wonen en om vragen te stellen
race vorig jaar: dit jaar spelen we om
aan Eric Braamhaar. De toegang is
drie geldprijzen. De hoogte daarvan
gratis.
wordt bekendgemaakt op de
=============================================================
Strontvervelend!!!!!

Overlast hondenpoep….

Bij- naast en vooral voor het schoolplein ligt overal hondenpoep.
Het is zo verschrikkelijk vies als de kinderen in de hondenpoep
moeten spelen.
Ik denk dat U zelf (hondenbezitter/ster) ook niet graag in de
hondenpoep wilt lopen.
Doe mij een plezier en laat uw hond buiten het dorp poepen.
Janny Hoving.
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Graauwe aarten mit spekdobbels:

Wat mout der in ;
Graauwe aarten en spek in dobbeltjes .Houveul te
meer aarten heuveul te meer spek zeg ik mor .
Hou mout je t doun:
De aarten kinje dreug kopen ,den mouten ze eerst
ain nacht in de waike zet worden veurdat ze kookt
worden kinnen.Ik zulf bin aan t waark en neem
maistieds aarten uut n pot hôr !
De spekdobbeltjes lekker stoandegaan uutbakken
totdat ze knapperig binnen.Ondertied de aarten
koken .Dèn: de aarten op n bord en n slaif glinhaide
dobbeltjes spek der over.
Veur t gezond kinnen ie der ja nog beetje sloa bie
moaken…!

Ik heb ook nog een paar tips :

Voor haaruitval bij honden:
Salysilzuur in spiritus oplossen en wasschen.

Ook wel nuttig misschien:

Bij honden met ongedierte;
Met slaolie inwrijven na een uur afwasschen met
zeep.
Nog een tip voor ongedierte:

Oetsmieter op zien grunnegs.

Zooals wandluizen te verdrijven neme men
Blaauwzuurgas ,vraag bij de drogist om het klaar te
maken.

Wat mout der in :

Jaap K .

Vaaier hounderaaier,paprikoa {dou moar n
rooie},ain klain siepeltje ,tomoatje , n onze
rookspekjes,peper zolt en stoet natuurlijk mit botter
en ham.
Hou mout je doun:
Snie de tomoat,de paprikoa en de siepel klain.Intied
dat ie doar met aan de loop binnen zetten ie alvast n
pankoukspaan mit n kloede botter op t stel.De
sneden gruinte in de paan mit de spekkies en de
haile brut mooi broen bakken .Nou de vaaier
houderaaier der op ,wel n beetje kaalm aan ,de
dooiers mouten hail blieven.Intied smeren joe n
beetje botter op de plakjes stoet en den n plakje
ham der op .As de aaier kloar binnen loaten ie de
haile brut veurzichtig oet de panne op joen plakjes
stoet glieden.

Langs deze weg willen we iedereen graag
bedanken,voor de mooie bloemen,de kaarten en alle
attenties van onze 50 jarige Huwelijksdag!! Jaap en
Aaf Kiel!
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WANNEER

WIE

WAT

WAAR

zat 15 mrt 21,00

Addy Dost

The Javelins

café

daarna disco

zat 22 mrt 15,00

SVW

kindermiddag

café

eierzoeken en bingo

zat 22 mrt 20,00

Witte Brug

klaverjassen om eieren

café

ma 24 mrt 10,00 SVW

Kinderwagenrace

Agrishop

ma 24 mrt 15,00 Witte Brug

Neutenschaiten

café

zat 29 mrt 22,30

Witte Brug

Disco jaren 70/80/90

café

zon 6 apr 14,00

culturele commissie

Erik v.Dort vertelt

kerk

zat 12 apr 08,30

Witte Brug

Muziekale Jordaan Tour

café

vr 18 apr 20,00

SVW

lezing Eric Braamhaar

Dorpshuis

zat 19 apr 10,00

Witte Brug

Rondje klaverjassen

café

wo 30 apr 13,00

VVV

Vrijmarkt

kerkplein

zon 4 mei 14,00

culturele commissie

Erik Bulthuis vertelt

kerk

ma 2 juni 14,00

culturele commissie

Big Band speelt

kerkplein

di 24 juni

school

Musical

dorpshuis

Dit overzicht komt in iedere dorpskrant.
Eventueel uitscheuren en op je prikbord hangen.
Iedereen die iets organiseert geeft het door!!!
Aan: tilproat@kpnplanet.nl.
Of aan Ingrid Stayen tel: 0503022266
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????

finish Dorpshuis

terug om 19,45

tot 22,00

+ orgelmuziek
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Vereniging Jeugdsoos ‘de Kar’
In de herfst- en kerstvakantie van 2007
is een grote groep ‘nieuwe’ jongeren
begonnen met het repareren, verven,
schoonmaken en opnieuw inrichten van
jeugdsoos ‘de Kar’, achter bij het
voetbalveld. ‘De Kar’ is toen ook
helemaal afgekomen, het is heel mooi
en netjes geworden! We mochten er de

En we hebben een
activiteitencommissie met Miquel
Hofman, Tabe v/d Laan en Arenda
Steenhuis.
‘De Kar’ wordt ondersteund door de
Gemeente Ten Boer en begeleid door
de jongerenwerker Allard Nieborg.

eerste week van het nieuwe jaar in.

Vereniging ‘de Kar’ heeft nu zo’n 16
jeugdleden!

“Oude KAR”

Daarna zijn er tal van vergaderingen
geweest met het volwassenbestuur van
de vereniging en het jongerenbestuur.
Dit is het volwassenbestuur:
Luit Ruben (voorzitter), Sien Steenhuis
(secretaris), Saskia Bothof (penningjuf)
en Willem Lalkens, Kor Kuiper en
Linda Dijkema (algemene
bestuursleden).
Daarnaast hebben we zelf een
jongerenbestuur gevormd: Dennis
Ruben (voorzitter), Joep Vermeulen
(secretaris), Melissa Roelvink
(penningjuf), Ennie Lalkens en Denise
Kiel (algemene bestuursleden).
En er zijn nog een paar bijrollen
afgesproken:
Nieck Kuiper (schoonmaakhoofd) en
Marieke Ruben (barhoofd).

23

“Nieuwe KAR”

Het is nu echt heel mooi geworden en
het is er ook heel gezellig. We zitten er
nu elk weekend in.
Dit zijn de openingstijden van
‘de Kar’:
Vr: 18.00 t/m 22.00 uur
Za: 18.00 t/m 23.30 uur
Zo: 14.00 t/m 20.00 uur
Ma t/m do: gesloten (m.u.v. vakanties)
In de vakanties zijn de tijden van ma
t/m do: van 14.00 t/m 21.00 uur.

En natuurlijk zijn er ook een aantal
regels waar we ons met z’n allen aan
moeten houden, deze zijn:.

Tilproat Woltersum
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Huisregels jeugdsoos “De KAR”
De toegang is voor jongeren vanaf 12 jaar (t/m 16 jaar)
In ‘de Kar’ word niet gerookt
Buren en omwonende mogen geen last van ons hebben
Alcohol, drugs en energiedrankjes zijn niet toegestaan
Er mag geen vuur in de buurt van ‘de Kar’ zijn
Er mogen geen pornografische plaatjes en films zijn
Gokspellen met echt geld zijn niet toegestaan
Van de spullen van ‘de Kar’ en de spullen van elkaar blijven we af
Lijfelijk of mondeling geweld wordt niet getolereerd
Bestuursleden (andere geïnteresseerde ouders en dorpsbewoners) kunnen ieder
moment een kijkje komen nemen
Het lidmaatschap van vereniging ‘de Kar’ kost per maand € 3,50
Houden we ons niet aan deze regels houden kan het volwassenbestuur ons
schorsen of ons lidmaatschap van de vereniging beëindigen.
De activiteitencommissie is op dit moment bezig om samen met de
jongerenwerker een activiteitenplan op te zetten. Hierover kun je vast meer lezen
in de volgende Tilproat.
We hopen nu weer een beetje een beeld te hebben gegeven van wat er op dit
moment allemaal gebeurt in ‘de Kar’.
Ben je zelf tussen de 12 en 16 jaar en nieuwsgierig naar hoe het in ‘de Kar’ is dan
kun je natuurlijk altijd een keer komen kijken.
Er komt nog een officiële heropening wanneer het tegelpad er ligt.
Groetjes van de jeugd van Jeugdsoos ‘de Kar’.
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Mammout mag.
Actievoerder Raint Vos was rood aanlopen.
Hai ston veur n stampvolle zoal
vol aanbrande Heubultjebuursters.
t Kwam dizze raais nait allain omdat Geert
Goudbloud vanwege verteerderij zien kachel
glend stookt haar, nee, d’r zat rebulie in lucht.
,,Mag ik even joen aandacht lu?, knitterde
Raints stem deur geluudsmesien.
,, k Wol joe t perbleem schetsen. Ambtenoaren
in t gemaintehoes liggen te sloapen en
börgmeester Maainderts lop zuk hoaken oet
kont om onze honderd-joaregen geluk te
wensen.,,Heb wie te daanken aan gezonde
lucht in Heubultjeburen,” ropt e aan elk dij
oren aan kop het. Gain wonder, dat
bestemmensplan boetengebied sloeren blift en
mit dij gevolgen, dammeet stinkt t as de moord
in Heubultjeburen. Börgmeester, wie
binnen,”—boegeluden oet zoal—,,wie binnen
bie mekoar, omdat wie hier gain swieneboudel
willen. Op opa Potter zien boerenploatske
zollen 150.000 swienen komen. Betaikent per
inwoonder 150 swienen. As wie al nait
vertrampeld worden deur roze poten, den goan
wie wel onder in n zee van swienemis. Loat
wie zuks over ons komen? Nooit toch?
In zoal brak n orkoan van
protesten lös. Voesten gingen lucht in en t
regende scheldwoorden richten opa Potter.
,, Even centroal lu, even centroal,”bölkde
Raaint in mikerfoon,,, wie mouten hier
spiekers mit koppen sloagen, van roazen krieg
je allain mor dörst. t Is nait, dat k Geert
Goudbloud zien omzet nait gun , mor wie
mouten wieder. Noast mie staait n blok mit
scheets, of hou dat pepier ook hait en hierop
stoan twij vroagen. Vroag ain: Willen wie
swienerij in ons dörp? En twij: Welke stappen
ondernemen wie?
Veur joe op toavel liggen zedels mit dijzulfde
vroagen derop. Ie zitten der mit pakweg tien
man omtou. Ain van joe noteert, wat der oet de
groep komt.
Aan toavel bie opa Potter ging t
van haard holt zoagt men spiekers en dat nait
allain omdat ol boas stokdoof was. ,, As ie
veureg joar joen ploatske aan Jan Revier gund
haren, was dizze haile rebulie nait neudeg
west.” ,,Tja, tja,” zee opa,,, zo waarkt dat, dij
Broabander bood €500 meer as buurman Jan.”
,,Dat geld vervaalt toch aan t bejoardenhoes.
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Doar zit ie dammeet op joen koamertje te
kniezebieten mit n wasknieper op neus. Stank
overal! En börgmeester mok ie der waarkloos
bie, want olde knarren- opa Potter incluis-,
hoalen de honderd nait meer, hebben t loodje
legd vanwegens ammoniakdampen.”
Opa sputterde beschaiden tegen: ,,Tja, tja k
wol oetzicht holden op mien boerderij en Jan
Revier was van plan hom plat te gooien en der
baauw-laand van moaken.”
,, Swienelucht zel joen oetzicht grondeg
verpesten Potter, man, ie haren dij koper
vroagen mouten, wat e der mit veur haar.”
,,Tja, tja, hai beloofde mie der n
mammoutmesterij mit drij verdaipens in te
begunnen en dat zag k wel zitten. Doar komen
ja touristen opof. Inkomsten en waark. As ze in
Emmer daaierntoene grif € 2,50 veur n
eulifantskeudel betoalen, dochde ik, betoalen
ze veur zo’n mammoetskeudel toch minimoal
€5. Tien moal schieten en Jan Revier het n
bunder laand bemist.” Hoongelaag was zien
dail. ,,n Mammoetmesterij,”tetterde Riekje
Raamp,,, betaikent bloots, dat ze der
doezenden van dij aarme swientjes in kwiet
kennen, doe gozzel, hast toch deurvroagen
mouten.” ,,Tja, tja, k dochde al, hou wil dij
boer zien mammoeten drijhoog kriegen, mor
ach in dizze moderne tied zel der wel n lift aan
te pas komen en t was mien perbleem ja nait.”
n Ketaaier loater werden ale aantaikens
verzoameld en Raaint Vos trok konkluzies. De
roze golf mos stopt worden. Gain swienen,
koien of hounder, bloots as dij Broabantse boer
eernsachteg wieder wol mit mammoeten, ja
den kon der over proat worden.
Mit rechte ruggen verluiten de demonstranten
de vergoaderzoal en zöch-den heur vaste stee
aan tapkaast van Geert Goudbloud. Ze waren t
ains en dat drinkt lekker vot. Zulfs Opa Potter
bleef.,, Eulifanten, giravven, mammoeten,”zee
e,,, wat ken mie t veröttekonten, k heb mien
geld binnen! Geert, n rondje van mie veur ale
rebuliemoakers hier, aans gaait t bejoardenhoes
der ja mit strieken!”
Luuk Houwing
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Bedrijven in en om Woltersum.
Op de koffie bij de familie Lalkens met de
bedoeling meer te weten te komen over het
bedrijf en ook geïnteresseerd hoe je zoveel
kippen houdt.
Veel hoefde ik niet te vragen, want als
Wim over zijn bedrijf begint glimmen zijn
ogen en vertelt hij vanzelf alle dingen die
je weten wilt.
Wim is dus geen boer van oorsprong,
maar wilde het wel altijd worden .
Hij werkte vroeger vijf dagen per week bij
Nacap, waar gasleidingen en riolering,
pijpleidingen enz. werden aangelegd.
Daarna werkt hij in 5 ploegendienst bij
Smurfit de Ham in Hoogkerk. Hij had toen
al meststieren.
In 2002 werd hij bedrijfsleider bij een
melkveebedrijf en begon in 2004 met de
kippen.
Nu werkt hij nog 10 tot 15 uur per week
voor de agrarische bedrijfsverzorging, dat
houdt in dat je als oproepkracht invalt, daar
waar het nodig is door ziekte of andere
omstandigheden.
In 1988 kwam de familie in Woltersum op
de K.de Boerweg wonen,Klaaske zag
alleen het wat kleine huis en het vele
onkruid. Wim zag alleen de grote schuur
en droomde toen zijn tractor erin en was
bij wijze van spreken al begonnen.
Tja in een huwelijk worden compromissen
gesloten dus ging Klaaske het onkruid te
lijf en begon Wim zijn droom om te zetten
in werkelijkheid.De eerste vraag die ze in
Woltersum kregen, was of ze wilden
voetballen!
En nu dus aan het Eemskanaal met 20.000
kippen en 20 meststieren.De kippen zijn
van het ras Decalb Amberling, het is een
witte kip die bruine eieren legt, toch
bijzonder dus
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Als ze met de kippenstal laten zien klopt
Klaaske eerst op de deur, dat doet ze omdat
de kippen dan niet schrikken als er iemand
binnenkomt. Mensen denken dat zo’n stal
enorm stinkt, maar dat was beslist niet het
geval.
Klaaske legde met het systeem van het
verzamelen van de eieren uit. Die komen
vanuit de leghokken op een lopende band,
die voor mij even speciaal gestart werd.
Zo’n twee uur per dag moet er met twee
man aan de band gewerkt worden. De
eieren gaan automatisch in de trays en dan
worden die weer opgestapeld .Ze zijn dan
ook gestempeld.
Het is een indrukwekkend gezicht.

De kinderen Ennie van 15,Jurrien van 13
en Berend-Jan van 12 helpen regelmatig
mee en hebben zelf de zorg voor hun
geitjes en schapen. Allemaal bezoeken ze
de groene school en zijn alle drie fervente
voetballers.
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Bedrijven deel 2
En dan is er nog 30 ha. land voor het hooi,
voor eigen gebruik en verkoop. En als je
nu denkt dat het daarmee klaar is, nee hoor
er zijn ook nog paarden. Het begon met
één paardje voor Ennie, maar dat was zo
zielig, want één is maar alleen en dus
kwam nog een paard en voor je het weet
heb je er drie.
Ook is er gelegenheid voor mensen hun
paard daar stallen, ze worden gevoerd door
Wim en Klaaske, maar het uitmesten
moeten de mensen zelf doen.
Naast het huishouden, het meewerken met
de kippen doet Klaaske ook nog de
boekhouding, hoezo hard werken?
Zelf vindt ze dat allemaal heel gewoon,
maar ik heb enorme bewondering voor
deze mensen.

Op zaterdag is het soms net een
kinderboerderij want dan zwerft er heel
wat jeugd rond, die ook wel genegen zijn
om te helpen met het rapen van eieren die
op de grond gevallen zijn, want die mogen
natuurlijk niet blijven liggen.
Ik vond het een boeiend bezoek en heb
weer het één en ander bijgeleerd.

I.S.
.==================================================================

OPROEP GEVRAAGD
Het Zomerkampje 2008 heeft een
thema waar witte beddenlakens en
laboratorium / apotheek –achtige
flesjes (pipetjes) nodig.
Wie kan deze voor ons verzorgen of
heeft deze al in huis en kan ze
kosteloos afstaan?

Gaarne inleveren bij:
Tjakelien van Dijk-Rillema
Kolleryweg 50
Woltersum
050-3023021 of 06-20284312
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’t Mandje
Er was eens een mandje dat gebruikt werd
als oud papier mandje.
Op een regenachtige zaterdagochtend werd
’t mandje buiten gezet om geleegd te
worden.
Mar tot ontzetting van het baasje is het
mandje gaan lopen en niet terug gekeerd.
Heft iemand mijn mandje gezien?

Pien,
Kerkpad 5 .
0610595481
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Het vuurwerk boven Woltersum door Arwin Hidding
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De verdwenen glijbaan
deel 2
Na de nogal onbegrijpelijke
brief die
“mevrouw Sparreboom”
(= Lilian uit groep 5)
van de afdeling
Voorlichting,Communicatie
en Kabinet ontving als
antwoord op haar briefje
naar de burgemeester over de
verdwenen glijbaan (zie
Tilproat van december
2007), heeft zij een voor haar
begrijpelijke brief ontvangen
van burgemeester Pot met
uitleg waarom de glijbaan
weg moest.
Ook heeft zij ingesproken in
de vergadering van de
gemeenteraadscommissie die
over de speelplaatsen ging.
Ook daar heeft zij namens
alle kinderen van Woltersum
om een nieuwe glijbaan
gevraagd.
===================================================================

Vanuit school.
Terwijl het regent dat het giet, spelen zich
binnen school toch een aantal vrolijke,
gezellige zaken af. In april verwacht juf
Hendrina haar tweede kindje. Ze zal er een
periode uit zijn, maar gelukkig hebben we
dat goed opgelost. Juf Marije neemt de
groep helemaal voor haar rekening.
Daarnaast zal juf Anneke ook nog een
aantal uren extra gaan werken.
We zijn ook weer bezig met de musical. In
de loop van deze maand beginnen we met
oefenen. Op dinsdag 24 juni kunt u allen
komen kijken, het belooft weer een leuke
avond te worden.
Er zijn op dit moment veel kleuters, kort
geleden zijn Indi en Sem Rozema erbij
gekomen, en nu komt Sterre Schotman
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erbij. Dan zitten er 17 kleuters in de
onderbouw. Dat brengt ons totaal op 57
kinderen.
De kinderen uit de bovenbouw hebben de
citostress alweer achter zich gelaten. De
uitslag is binnen, en nu op weg naar het
voortgezet onderwijs.
De groepen 5 t/m 8 gaan ook weer naar
Kardinge om schaatslessen te volgen.
Evenals voorgaande jaren krijgen ze dit
aangeboden door de supportersvereniging.
Heel erg bedankt daarvoor, want met deze
winters, leren onze kinderen geen
schaatsen meer.
Veel leesplezier
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Kleinschalig
4 keer per dag wandelen
Zelfde voer als thuis (m.u.v. dieetvoer)
Spelen op de speelweide
Bij verblijf van minimaal een week :
DVD met uw hond in de hoofdrol
Wij zijn gediplomeerd in hondengedrag / training
Arend & Tineke
Kollerijweg 82
9792 TH Wittewierum
Tel. 050 3023989
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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 :
woltersum.dorpsbelangen@kpnplanet.nl
Stichting Dorpshuis “De Bongerd”
Secretaris: S.Lubberts
050 –3023500
Sportvereniging Woltersum
Secretaris: Gerda Kiel 050-3021543
Wedstrijd-Secr: F.van Dijk 050 – 3023393
E-mail: bestuur@svwoltersum.com
Supportersvereniging Woltersum
Secr:S.Steenhuis-Hoving 050 – 3023558
IJsvereniging
Secretaris: Bert Punter 050-3023435
VVV Woltersum
Secretaris: T.Huizinga

050 - 3023989

Stichting peuterspeelzalen Gem.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
Begrafenisvereniging
Secr:I.Dost-Hamminga

050 – 3023234

Begraafplaats Woltershof
Secretaris: E. De Boer
050 – 3021913
40

Kerkenraad Woltersum
Scriba: J Everts-Fluks
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050 – 3021416

Vogelvereniging “De Kardinaal”
Secretaris: G.H.Woltjer
Biljartclub Het Groene Laken
Secretaris: J.Venema
050 - 3023062
Biljartclub
Secretaris H:.Schoonveld
Dartclub Woltersum
Secretaris: H.Knol

050 – 3021350

050-3022204

Klaverjasvereniging “Ruiten Troef”
Secretaris: P.Nieborg
050 – 3022823
Jeugdsoos “De Kar”
Sec.: Joep Vermeulen
050 - 3023277
Hulpsecr:Sien Steenhuis
050 - 3023558
Buurtvereniging Hoofdweg
Secretaris : M.Roelvink
050 – 3024082
Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris: H.Blink
050 – 3094547
Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris: E.Kiewiet
050 – 3021138
Buurtvereniging Het Kerkpad
Secretaris: M.Steijvers
050 – 3024253
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End’
Secr:T.van Dijk – Rillema 050 – 3023021
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok”
Secretaris: I.Dost.
050 - 3023234
Straatvereniging K.de Boerweg
Secretaris: B.Kaper
050 - 5423440

