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Hallo Woltersummers,

Uitgave:

Het is weer even wennen na de vakantie,
na het heerlijk niks doen op een bootje
moet je ineens weer aan de bak. Het gras
staat kniehoog en de appels liggen door de
hele tuin.
Maar we zijn weer met frisse moed
begonnen. Zo ook met onze dorpskrant.
Nieuwe bewoners meldden zich zelf aan,
waaruit blijkt dat de krant goed gelezen
wordt.
Een echte opsteker voor de redactie.
Verder is de defibrillator geplaatst,
hierover meer in de krant.
Helaas moesten we afscheid nemen van
onze oude dominee Joke van Mierlo zij
heeft zich altijd enorm ingezet voor
iedereen in Woltersum.
Let goed op de evenementen kalender,
want er is weer van alles te doen in ons
dorp.
De jeugd heeft de kar weer opnieuw
geopend, waarover een verslag van henzelf
in deze krant. We hopen dat het een succes
wordt.

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:
Zondag
7 december 2008
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Blijf uw nieuwtjes en belangrijke
wetenswaardigheden in sturen, zodat er
elke keer weer een leuke en informatieve
krant kan verschijnen.
Groetjes,
Ingrid Stayen
==============================
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Nieuwe Bewoners.
Dit keer kreeg een mailtje van Chris en
Inge dat ze met belangstelling onze krant
lazen en zich graag als nieuwe bewoners
wilden voorstellen aan de Woltersummers.
Dat vond ik natuurlijk geweldig, dus toog
ik na de vakantie nar de K.de Boerweg 23.
Ik was al eerder op dit adres geweest dus
zal ik de beschrijving van huis enz
achterweg laten
Chris Ruigendijk en Inge Prop vormen met
hun 2 kinderen Marijn van 21/2 en Simon
van 1 jaar en de hond Goblin een leuk jong
gezin
Chris is leerkracht in het basis onderwijs in
Grotegast, hij geeft daar les aan groep 4
Inge is manueel fysiotherapeute in
Winschoten en geeft ook
zwangerschapsgym.
Ze is opgegroeid in Duitsland in de buurt
van Keulen maar studeerde in Groningen.
Chris is opgegroeid in de Beemster in
Kampen en u raadt het al ook hij studeerde
in Groningen.
Logisch gevolg is dat ze zich daar
vestigden. En dat breidt het gezinnetje uit
en wordt het allemaal toch wat krapjes.

5

Beiden wilden graag buiten wonen en toch
niet te ver van de stad, dus toen ze dit huis
op Funda zagen zijn ze zo snel mogelijk
gaan kijken.
Inge houdt echt van tuinieren en heeft
inmiddels een kleine moestuin aangelegd.
Waar ook Marijn opzijn manier een
bijdrage aanlevert. Hij is regelmatig druk
in de weer met zijn eigen harkje. Hij heeft
het ook reuze naar zijn zin op de
peuterspeelzaal.
Inge heeft zich ook al aangemeld voor de
oudercommissie van de peuterspeelzaal.
Heel fijn dat deze leuke mensen zich gelijk
betrokken voelen bij ons dorp.
Tot nu toe bevalt het hen hier prima en ze
hebben in Donna ook een goede oppas
voor de kinderen gevonden.
Zoals bij alle nieuwe bewoners bestaan er
ook hier plannen voor nog wat verbetering
en uibreiding van het huis, b.v. de keuken.
Het was een leuk gesprek en ik hoop dat ze
het hier heel erg naar hun zin zullen
hebben
I.S..
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Een vreemde zaak...
’t Is nog vroeg op de avond, op
donderdag 28 augustus. In Stad vieren
ze Bommen Berend, maar in
Woltersum spelen andere zaken. Op
het sportveld lopen trainer Krijno en
bestuurslid Tjakelien te praten over de
dingen die komen. De bekerwedstrijd
aanstaande zondag tegen Groen-Geel,
bijvoorbeeld. En al pratend en
wandelend komen ze in buurt van het
doel aan de kant van Ten Boer, laten
we het maar het Westdoel noemen. Het
doel kijkt wat treurig voor zich uit. En
als Krijno en Tjakelien wat beter
kijken,begrijpen ze die treurnis. Want
het Westdoel is gewond, zijn net is
onherstelbaar beschadigd. Krijno voelt
zachtjes aan de wond in het net en
terwijl zijn vingers langs de snee
glijden, denkt hij: ‘Dit lijkt wel
doorgesneden, misschien wel
doorgeknipt...’ en verschrikt kijkt hij
naar Tjakelien. Als hij zijn gedachten
met haar deelt, kan zij niets anders dan
zijn bevindingen beamen.
Een vreemde zaak.... Het lijkt er op dat
iemand moedwillig het Westdoel
verminkt heeft. Gelukkig hadden we
vervanging voor het net in huis.
Dankzij een nettransplantatie kwam de
wedstrijd tegen Groen-Geel gelukkig
niet in gevaar. En het doel tuurde weer
vrolijk over het voetbalveld, alsof er
niets gebeurt was.

Maar het blijft een vreemde zaak.
Want als club kunnen dit soort grappen
je behoorlijk wat geld kosten. En daar
zit deze club niet op te wachten. De
laatste jaren hebben we onze financiën
redelijk onder controle gekregen, maar
wat moeten we als ons veld
‘gesaboteerd’ wordt. Ik hoop dat dit
7
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iets eenmalig is geweest, wellicht iets
onnozels,misschien wel een kind dat
een schaar mee uit wandelen nam, wie
zal het zeggen.
Maar het is wel goed om je te
realiseren dat hier nog gekkere dingen
achter weg kunnen komen. Want
eigenlijk is het niet alleen dat doelnet.
Het gaat ook een beetje over hoe we
met z’n allen met het voetbalveld
omgaan. Voor de club is het
vanzelfsprekend heilige grond.
Daarom zijn we niet blij als we plastic
dopjes van Extran-flesjes in het gras
vinden. Niet alleen is het onzindelijk
om plastic in de natuur te laten
slingeren, maar voetballers kunnen
zich er ook nog lelijk aan bezeren. Stel
je dit eens voor: ’n gevecht om de bal,
’n glijpartij, een plastic dopje dat
gemeen grijnzend met z’n open deel
het naar zich toe glijdend been van de
voetballer opwacht, als een soort
scheermes......
Als we ons veld niet beter gaan
behandelen, als we het niet blijven zien
als een speelplein voor onze kinderen,
komt de sportvereniging voor een
lastige keuze te staan. Want wij
worden uiteindelijk afgerekend op de
conditie van ons veld en alles wat daar
bij hoort. Dus de club wil een schoon
veld, en geen ongelukjes met
doelnetten. Want dat soort zaken stelt
de sportvereniging voor de vraag of het
veld niet omheind moet worden. En
wie zou dat nou willen zien gebeuren?
Dus help ons om het voetbalveld
schoon te houden, en de netten heel.
Om maar niet te zeggen, laten we het
gezellig houden.....
Jos Vermeulen,
voorzitter SV Woltersum
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Terugblik op de kermis 2008
Zaterdagmorgen waren Asterix en Obelix
aanwezig om samen met de kinderen
spelletjes te doen. Het ging om het winnen
van de toverdrank . De kinderen werden
aangekleed als Galliërs of Romeinen en
mochten hun eigen schild verven.
Fantastisch mooie kunstwerken werden
dat. Daarna werden er bekertjes water naar
de emmer gebracht. Het tweede spel
bestond uit ballonnen zoeken die gevuld
waren met water. Elk team mocht de
ballonnen leegprikken boven de emmer.
Het laatste spel was een lang touw met een
ballon met water. Allemaal in de rij en de
ballon onder het shirt door! Het winnende
team mocht het water wat in de ballon zat
in de emmer doen. En toen…… de uitslag.

Zaterdagmiddag werden de volwassenen
verdeeld in twee groepen. Nederland tegen
België.
De opkomst was hoog, 42 personen deden
mee! En aan publiek ook geen gebrek.

Eerst werd er hard gestreden bij het
schuiven met de bierpul. De Russen gingen
aan de leiding. Nederland vocht terug bij
het latlopen en behaalde hier de
overwinning.

En net als in het stripverhaal hadden de
Galliërs en de Romeinen geen verliezers!
Het water in de emmer was voor beide
teams gelijk dus iedereen een medaille en
een beker toverdrank met spekje, en een
munt je voor de kermis!
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Het stropdas schieten moest een winnaar
opbrengen. Het bijna doelpunt van Donna
werd helaas streng ( maar rechtvaardig)
afgekeurd. De teams hebben daarna de vijf
beste spelers nogmaals aan het bierpul
schuiven gezet. En….Rusland behaalde de
overwinning. Zij kregen niet de beker maar
een munt voor een consumptie bij Jack of
in het dorpshuis.

Een kleine honderd man hebben gezellig
met elkaar gebruncht! We hebben hierover
veel tevreden geluiden gehoord en
sommigen wilden er zelfs een jaarlijkse
traditie van maken.

Een voorteken? ’s Avonds werd s ons
oranje team ook verslagen.

We willen ook graag iedereen bedanken
die bijsprong als het nodig was.

Zondagmiddag om half één kon men
aanschuiven voor de brunch bij Janny in de
appelgaard.

Bestuur VVV
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Al met al kijken we als bestuur terug op
twee geslaagde dagen!
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Jeu de Boule

5 september 2008, een dag om niet
snel meer te vergeten. De opening van
de Kar. Het was een leuke dag met een
beetje regen.

Wethouder Zwerver was er ook om het
lintje door te knippen, nadat Joep een
speech had gehouden. Wethouder
Zwerver mocht als eerste naar binnen.
We hebben een paar cadeaus gekregen:
een spelletje een disco lampen. Ook
hebben we spelletjes gedaan, zoals
koekhappen en ballon trappen

Onze jeu de bouleclub deed dit jaar
ook mee aan de sportrecreade van Ten
Boer.
Doordat er te weinig banen in Ten
Boer aanwezig zijn ,gaat de helft naar
Ten Post .Drie teams van ons werden
ingedeeld in Ten Post ,Twee teams
moesten spelen in Ten Boer.
Op de eerste avond werden drie
partijen gespeeld,op de tweede avond
een.In totaal deden er 30 teams mee
,waar wij als middenmoters zijn
geëindigd.
Op 18 september komt Ten Post hier
bij ons spelen,zijn er mensen ,die
willen kijken hoe het spelletje wordt
gespeeld ,zijn van harte welkom.Een
hapje en een drankje,zullen we voor
zorgen

Daarna was het alweer ongeveer half 7
en zijn de meeste naar huis gegaan. De
paar die bleven zijn een half uur later
naar huis gegaan. ’s Avonds hebben
we zelf nog een feestje gehad. Het was
een zeer geslaagde dag.
Groetjes, alles en iedereen van de Kar
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Graag tot ziens !!!!
JK
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Zomerkampje 2008
Nu ik zo naar buiten kijk, zie ik dat er een
gouden zon schijnt en het regent tegelijk.
De eerste bladeren worden goudkleurig en
vallen van de bomen. Hoe ver weg lijkt de
zomervakantie nu. Aan het eind van de
vakantie leek het wel of alles van goud was
wat er blonk. Dat was niet zonder reden
want er waren een hele troep alchemisten
neergestreken bij de Woltersumse molen
Fram.

Niet te vergeten werden er grote buidels
gemaakt om al dat goud in te bewaren.
Tevens werd er geoefend in het mengen
van water, gifstoffen en drakenbloed met
een erg verassend resultaat.

Ook dit jaar is het weer mogelijk het
kampje te organiseren mede door giften
van de Woltersumse vereniging
Dorpsbelang en de sponsering van de
Rabobank.

Alchemisten zijn een soort gifmengende
tovenaars die van oudsher proberen om
goud te maken van steen, rood poeder of
een purkje uit je neus. Het maakt niet uit
waarvan, als het maar goud wordt. De
jonge alchemisten uit ons dorp wilden
maar wat graag leren om goud te maken.
De jonge alchemisten werden voorbereid
op wat er komen zou door middel van een
vertelling over de herkomst van alchemie.
De opleiding begon met het maken van
beschermende gewaden voor elke
alchemist en werden al dan niet voorzien
van bezweringen, versieringen of
amuletten.Er waren voor alle kinderen
door Aaltje van lakens gewaden in elkaar
genaaid. Ook werden er veiligheidsbrillen
geprepareerd voor wanneer er iets te veel
van het goede in het mengsel zit.
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En niet te vergeten; er werd goud
gemaakt. Dit alles werd onder deskundige
begeleiding van de vrijwillige alchemistenleraren uit ons dorp. Een traktatie was het
bij de familie Schoonveld gaan halen van
een ijsje.
In de tent uit het Ten Post afkomstige
bedrijf Koster waren allerhande potjes,
flessen in vreemde vormen en met
pruttelende, ploppende en vreemde kleuren
hebbende vloeistoffen erin, uitgestald. Ook
waren er op magische en duistere wijze
overal zeepbellen en ontstonden er
regelmatig flarden mist in de tent.

Tilproat Woltersum
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Het maken van goud heeft als gevolg dat er
veel te verhalen valt. Er ging in het
verleden nogal eens wat mis in de
zoektocht naar de ultieme rijkdom.
De bekende verhalenverteller uit de regio,
Erik Bulthuis, kwam langs om een van zijn
verhalen met ons te delen. Alle kinderen
zaten muisstil en gespannen te luisteren
hoe Erik vertelde over toverij, witte wieven
en hoe twee kinderen elkaar kwijt raken en
weer terug vonden door een heldendaad.

september 2008

afkomstig van de molen De Weert te
Meppel geschonken door molenaar Bertel
Zomer.
Ook dit jaar kan het niet op en werd er
avonds rond een kampvuur stokbroodjes
gebakken. (met witbroodmix geschonken
door Atlanta uit Groningen)

Ook dit jaar was de kabelbaan door Theo
opgezet en werd er druk en enthousiast
gebruik van gemaakt om van de molenkant
over het diepje te scheren en op het kampje
in de strobalen terecht te komen. Dit
gebeurt uitsluitend wanneer er twee
volwassenen bij het broezen aanwezig zijn.
Tevens kwamen er avonds verschillende
dorpsgenoten kijken en de sfeer proeven.
Er stond naast de fakkeloptocht ook nog
een activiteit geplant. Er werden door Joep
en Ramon een knap staaltje praktische
chemie geshowd. Zo werd verontreinigd
water weer helder en drinkbaar, werd er
vuurwerk gemaakt. Ook hebben de jongens
een lampion als een luchtballon het
luchtruim laten kiezen.
Na een dag lang bezig te zijn geweest met
experimenteren en alchemie bedrijven
werden er enkele pannen vol
pannenkoeken aangeleverd, welke door
vrijwilligers zijn gebakken. Het meel is
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Daarna was het donker genoeg om met
fakkels en ratelwerk door het dorp te
lopen. Tijdens de luidruchtige wandeltocht
werd er even gepauzeerd om en ijsje te
eten, dat de kinderen kregen van cafe de
Witte Brug.

Daarna werd het kamp afgesloten door te
zeggen dat het maken van goud was gelukt
en dat alle jonge alchemisten daardoor
geslaagd waren en zich voortaan volleerd
alchemist mochten noemen. Alle kinderen
werden bedankt voor twee geslaagde
dagen.
De oudste kinderen bleven slapen op het
kampje om de volgende ochtend vrolijk
en“ fris “zich weer te storten op de
serieuze bezigheden van het zomerkampje.
Op zaterdag werden de kinderen
onderverdeeld in groepjes en fietsten of
werden ze per auto naar het Ten Boerster
bos gereden.
Hier stonde de vossen, Wemke, Pien en
Moniek al klaar om, door middel van
opdrachten, de kinderen zich verder te
laten bekwamen in de kunsten der
alchemie.
Rond het middag uur kwamen zij weer
terug op het kamp en konden de
voorbereidingen beginnen voor de bbq met
fruit, geschonken door De Agrishop uit
Groningen.
De kinderen konden broezen en ranja
drinken tot de bbq heet genoeg was om het
vlees te bakken en de kinderen konden
gaan eten.

19

Wat me dan elk jaar weer opvalt, is dat het
kamp zo soepel en snel weer is
opgebroken. Met vereende krachten
werden alle materialen, aan ons uitgeleend
door Simplon, Firma Pot en alle anderen
verzameld en verdeeld.
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De legertent lag in een mum van tijd op de
aanhanger en het stro lag netjes
opgestapeld op de kar klaar om opgehaald
te worden.(Bijna) alle kinderen werden
opgehaald en de eendjes en kikkers konden
langzaam weer bezit nemen van de
kampplaats.

september 2008

Sponsoren gezocht

Zo is er weer een eind gekomen aan een
leuk zomerkamp voor alle kinderen uit het
dorp. Een mooie traditie die gelukkig bij
veel dorpsbewoners leeft en in ere wordt
gehouden.

Ik loop voor kanker,
wie sponsort mij?
Op zondag 2 november loop ik mijn eerste
halve marathon op Terschelling. D.m.v.
sponsors wil ik geld inzamelen voor het
KWF kankerbestrijding.

Hierbij wil de organisatie van het
zomerkampje 2008 eenieder bedanken die
heeft meegeholpen om ook dit jaar het
kamp tot een succes te maken. Dus ook de
vele mensen die ik niet in naam genoemd
heb: BEDANKT.
Namens de organisatie van het
Zomerkampje 2008
Madeleine Vaags
Foto’s gemaakt door: Alwin Hidding

Ik heb gekozen voor het KWF omdat in
mijn familiekring het afgelopen jaar 3
mensen de strijd tegen kanker hebben
verloren.. Dit heeft mij diep geraakt en ik
vind dat ik daar iets voor moest doen.. Ik
ben nu druk aan het trainen voor de halve
marathon en vraag aan u als
dorpsbewoners of u mij wilt sponsoren en
daarmee het KWF steunt.
Als u een donatie over wilt maken dan kan
dit op rekeningnummer:1024.55.899 t.n.v.
G. van Heuveln inz. Rieta loopt voor
kanker. Alvast mijn dank hiervoor.
In het volgend nummer van Tilproat kunt u
lezen hoe mijn actie is verlopen.
Rieta van Heuveln
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Jaarvergadering begrafenisvereniging.
Nieuws van de begrafenisvereniging.
Op 10 juni werd onder bescheiden
belangstelling de jaarvergadering van de
begrafenis vereniging gehouden.
Je zou kunnen zeggen dat is een goed
teken: als er weinig mensen naar de
jaarvergadering komen dan kun je dat zien
als een teken dat het goed gaat.
Kennelijk is iedereen tevreden met de gang
van zaken.
Het is toch jammer. Daardoor mis je de
mogelijkheid om nieuwtjes en
wetenswaardigheden met de leden te delen.
Veel Woltersummers zijn lid van de
begrafenisvereniging. Zij voorziet in een
behoefte van iets wat op enig moment
komt. En het is dan ook goed te weten dat
ook deze voorziening is georganiseerd.
Van deze jaarvergadering zijn met name
twee zaken van belang. In de eerste plaats
het afscheid van Joop Dreize las
bestuurslid. Joop Dreize is vele jaren actief
geweest als bestuurslid. Ook na zijn

verhuizing naar Ten Boer is hij deze
functie blijven vervullen.Hij vond dat nu
de tijd was gekomen om te stoppen. En dus
hebben we hem uitgeluid en afscheid
genomen onder dankzegging van alles wat
hij voor de vereniging heeft gedaan.
In de tweede plaats is er nieuws met
betrekking tot de dragers. Jan Dijk en Jan
Engel zijn gestopt als dragers. Ook hen
veel dank voor de bewezen diensten. Ons
dragers-gilde besatat nu uit drie vrouwen
en drie mannen: Irene Dost, Saskia Bothof,
Anette Ramaker, Henk Evenhuis, Bart
Ruben en ondergetekende.
We willen graag komen tot een uitbreiding
naar acht beschikbare dragers Ons nog
jonge gezelschap is niet altijd inzetbaar,
omdat hun baan het niet altijd mogelijk
maakt.
Verder willen we proberen om in de
toekomst weer met zes dragers op te
treden.
Dus vrijwilligers voor.
Pieter ter Veer.

AED
Iedereen moet inmiddels op de hoogte zijn van de plek waar
de defibrillator hangt.
Nog even voor de goede orde, dat is dus bij Janny Hulshof
aan de Hoofdweg 16.
Velen hebben de cursus reanimeren gevolgd en dus zullen
er genoeg vrijwilligers in ons dorp zijn.
Het lijkt mij echter verstandig zo af en toe
een”opfris”avond/middag te houden, zodat het geleerde
goed blijft hangen.
Bij het maken van de krant waren er nog geen verder
mededelingen van de commissie.We hopen spoedig van ze
te horen.
I.S.
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Nieuwe borden in Woltersum en bij de kerk

In de zomer waren er geen optredens in en
bij de kerk, bijna iedereen nam vakantie.
Wat te doen?? Hé er hangen nieuwe
bordjes bij de kerk, iets met een schelp
erop.
Volgens ons zijn het Jacobsschelpen en die
vinden we heerlijk om te eten.
Maar wat nu, de bordjes wijzen twee
kanten op, de Kollerijweg richting
Wittewierum en langs onze kerk de
Bouwerschapsweg af. Biche en ik houden
ervan om ieder onze gang te gaan dus we
spraken af dat zij de Kollerijweg afreed en
ik de Bouwerschapsweg en de bordjes
zouden volgen. Maar dan ook tot het
einde……….. Nou dat heeft gevolgen
gehad !!!
Eind Juni hebben we ieder de fiets gepakt:
Biche haar tocht eindigde na een paar uur
in Uithuizen en de mijne na vele weken in
..Santiago de Compostella in Noord
Spanje. Het was een geweldige ervaring
ook al heb ik niet alles gefietst hoor. Het
echte klimwerk bewaar ik voor later
misschien. Onderweg heeft Biche me met
de auto ingehaald en heben we in Frankrijk
en Spanje veel gezien en beleefd. We
hebben de kathedraal van St. Jacob bezocht
en zijn zelfs de bordjes gevolgd naar Capo
Finisterre, wat zoveel betekent als “Kaap
25

van het einde van de wereld”. We hebben
dus een pelgrimsroute gevolgd. (De
pelgrimsweg wordt soms de zoektocht naar
de kostbare parel genoemd. De schelp op
de hoed van de pelgrim verwijst naar de
pareloester. De parel is symbool van het
doel van de pelgrimstocht.)
Iedereen is weer terug en de culturele
commissie wil u weer maandelijks
verrassen met een optreden in de kerk. De
uitdaging is een afwisselend seizoen te
brengen en jullie af en toe een nieuw
geluid te laten horen.
Elders in dit blad staan de eerste optredens
aangekondigd, we hopen u veel plezier,
gezelligheid en cultuur te bieden.
Zo weet u waar de nieuwe bordjes naar
leiden en wat de gevolgen kunnen zijn als
u ze gaat volgen.
Maar u zult zeker onze kerk zonder borden
vinden meestal op de eerste zondagmiddag
van de maand om 14.30 uur.

Boudewijn ’t Sas
Culturele commissie kerk Woltersum
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WAT

WAAR

????

5-okt Cult.Com.

Wies Bouma & Helen Buwalda

kerk

14.30 uur

3-okt SVW

Jaarvergadering

dorpshuis

20,00 uur

31-okt SVW

Bingo

dorpshuis

20,00 uur

2-nov Cult.Com.

Rudy Bremer verhalenverteller

kerk

14.30 uur

6-nov de Kardinaal

vogeltentoonstelling

dorpshuis

7-nov de Kardinaal

vogeltentoonstelling

dorpshuis

8-nov de Kardinaal

vogeltentoonstelling

dorpshuis

7-dec Cult.Com.

Gemengd koor Ten Boer

kerk

14,30 uur

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

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Hoofdweg 16
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
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In Memoriam
.Johanna Adriana van Mierlo van Kuipers;
Geboren;4 oktober 1916, Rotterdam
.Overleden 28 Augustus2008,
Groningen.Predikant Hervormde
Gemeente Woltersum 1981-1991.
Joke,zoals ze werd genoemd,en haar
echtgenoot Harry van Mierlo woonden in
de pastorie.
Het dorp Woltersum en omgeving werd
haar werkterrein.Alle inwoners ,zo zag zij
dat ,waren aan haar geestelijke zorg
toevertrouwd.De van Mierlo’s bleken al
snel zeer betrokken bij alles wat zich in het
dorp en daar buiten afspeelde.
Door haar spontane en gemakkelijke
omgang met mensen had zij al snel
toegang tot hun woning en het hart van de
bewoners .Zij maakte zich in de tien jaren
,dat ze hier werkzaam was ,geliefd bij de
overgrote meerderheid.
Waar ze eigenlijk maar een dag betaald
kreeg per week ,werkte ze bijna alle
dagen.Was je ziek Dsr.van Mierlo stond bij
je op de stoep.Ook in het ziekenhuis wist
ze je snel te vinden.Of je wel of niet bij de
kerk betrokken was ,speelde voor haar
geen rol.
Lopen kon ze als de een kievit Even naar
Appingedam of naar Slochteren lopen
,daar zag ze blijkbaar niet tegenop.Het
gebeurde, dat zij een verkeerd laantje
binnendoor had genomen enbij ons in de
buurt voor een niet zo smal slootje kwam
te staan.Een eind terug lopen of er over
springen was het alternatief Ik zag haar in
de verte staan en maakte een gebaar ; en ja
hoor ,ze belande met droge voeten aan de
overkant.We hebben er nog vaak om
gelachen.
In mijn ogen was ze een heel bijzondere
dame.Zo schreef ze verhalen en
boeken.Een rotsvast geloof .Volledige
inzet .Voor anderen zo veel over hebben
en de moed die ze ten toon spreidde.
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Zo kwam mij ter ore,dat ze in het vroegere
Oost-Duitsland als ongewenst persoon te
boek stond,nadat zij daar ,om mij niet
bekende redenen was geweest .Zij was
echter niet iemand die een blad voor de
mond nam.
In het “Voorhof “ gaf Mevr. Van Mierlo
Engelse les aan beginners en
gevorderden.Men ging dan ook wel eens
een uitstapje maken zoals een weekend
naar Londen.’s Zondags daar samen naar
de kerk.
Waar Ds. Van Mierlo moeite mee had was
,het geringe aantal personen tijdens de
Eredienst.Daar viel maar geen vooruitgang
in te krijgen.In haar vorige gemeente Oude
Pekela was dat wel anders .
Alleen als er wat bijzonders te beleven viel
, liep de kerk vol ,zoals bij het jaarlijkse
lekespel.Harry van Mierlo ,die tijdens de
kerkdiensten vaak als organist fungeerde,
wat hij op zeer verdienstelijke wijze deed
,was in alles een trouwe partner.Zo leidde
hij een gespreksgroep,waar alle mogelijke
onderwerpen werden behandeld .Ook
persoonlijke problemen kwamen soms
haast ongemerkt aan de orde.Het jaarlijkse
lekespel ,geschreven door zijn vrouw,vond
plaats onder zijn regie .De kerk vol .Het is
dus toch berijkt.Maar onze vroegere
Emeritus Predikant heeft het bewust mee
kunnen maken .
Met Ds van Mierlo is een goed mens en
een sterke persoonlijkheid heen gegaan
.Als zodanig zal ondergetekende zich haar
blijven herinneren

J.E F.
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Bedrijven in en om Woltersum
Een bezoekje aan Pien levert altijd wel
kopij op. Maar dit keer wilde ik de
creativiteit van deze dame wat nader
belichten.
Het begon allemaal met het vermaken van
rokjes, broeken enz.
Maar door de mond op mond reclame
groeide de werkzaamheden. Er moest dus
in huis een echt atelier gecreëerd worden.
Dat is inmiddels ook gebeurd.
Het is niet meer alleen het maken van
gordijnen of het inzetten van ritsen, nee er
worden hele creaties gemaakt, van mantels
tot bruidsjurken.
Ik kan daarover meepraten, want ook voor
mijn dochter maakte ze een supercreatie.
Het knapste is, dat je iets aangeeft: zo van
dit en dat heb ik in gedachten en dan komt
Pien opdraven met precies datgene wat je
bedoelt.
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Ze plukt het van internet of spit vele
plaatjes en patronen door, maar ze vindt
altijd wat jij zoekt.
Weet je nog niet wat voor stof het moet
worden, zij wel. Binnen een mum van tijd
heeft ze de juiste materialen bij elkaar.Dus
al met al een aanbeveling.
Wat is het toch heerlijk om zulke creatieve
mensen in ons dorp te hebben.
I.S.

Tilproat Woltersum
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Sport recreade 2008 in Ten Boer.
De triatlon was erg leuk.
Leuke kinderen, mar het was erg slecht
weer.

;Wat mout der in .Drijenhaalf onze
zulfriezend bakmeel,twijenhaalf onze
broene basterdsuker ,ain eetlepel
koukkruden n beetje zolt ain theelepel
knail ,twij houderaaier, n onze snipperde
sekoade. [koukkruden: n mengsel van
gember ,knail ,kardamon en koriander
]Hou mout je doun: Dou zulfriezend
bakmeel deur n zeeve ij n komme.Den de
broene suker derbie. Streu de koukkruden
,t zolt en de knail deroverhèn.Moak n
koeltjeder in [in t midden liekt op t
schierste].Dou der twij moatjes wotter bie
en reur de boudel zolaank dat t glad is.Reur
de sekoade der deurhèn .Dou haile brud in
n keekvorm dij je eerst even invet
hebbenIntied heije joen oven al veurwaarm
doan op honderzesteg groaden.Zet t spul
der anderhaalf uur in .Kiek veurzichteg
hou t worden is [hait]n Dokter in Amerikoa
{Neal Barnard] zegt dat Grunneger
Kruudkouk goud is tegen RSI [moesaarm]

,ie kennenhom leuven of nait mor eet veur
aal wizzeghaid mor wat voaker Grunnger
Kruudkouke.
Jaap vind dat ook .!
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We moesten zwemmen bij de
duikplanken, 5 baantjes, fietsen op de
skeelerbaan en 2 baantjes lopen.

De skeeler training en wedstrijd was erg
leuk.Ik heb samen met Hjordis Hofman erg
veel geleerd en ik raad je aan volgend jaar
ook mee te doen.

De triatlon was op 23 augustus en de
skeeler training op 3 september.
Ik was met de triatlon de enige uit
Woltersum.
Lilian Sparreboom
Groep 6
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Vanuit school.

De eerste schoolkrant in het schooljaar
2008 -2009. We zijn dit jaar alweer vroeg
begonnen. We hadden als eerste groep in
Nederland zomervakantie. Dat betekent
dus, dat je ook als eerste groep het nieuwe
schooljaar weer begint. We zijn dit jaar
begonnen met 53 kinderen.
Nieuw op school zijn Markos van Hattem
en Marleen Everts. We wensen Markos en
Marleen een hele fijne tijd toe bij ons op
school. Ook hebben we een aantal
vierjarigen, die vanaf nu ook naar de
basisschool gaan. Dat zijn Harma Sminia,
Patrick Steenhuis en Meryem Hoving. In
januari komt ook Lois Timmermans erbij.
Ook deze kinderen wensen we natuurlijk
een hele fijne tijd toe.
We zijn dit jaar niet helemaal compleet
begonnen. Juf Hendrina is nog met
zwangerschapsverlof. Zij zal in september
weer beginnen. Verder zijn we alweer
allerlei dingen aan het voorbereiden,
bijvoorbeeld de kinderboekenweek.
Bovendien zijn er in de zomervakantie
digitale schoolborden geplaatst in de groep
van meester Joost en die van juf Anneke en
juf Janneke. Een hele nieuwe uitdaging
voor zowel meester en juf als voor de
kinderen.

Musical 1
Natuurlijk eindigde het schooljaar weer
met een zelfgeschreven musical.
Meneer Lollypop wilde een snoepfabriek
beginnen in Woltersum en het dorp
helemaal afbreken.
35
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Protestacties, benifietconcert en nog veel
meer zorgden ervoor, dat het allemaal niet
doorging. Woltersum kan weer adem
halen!!!!
Meester Joost nam de hoofdrol door
omstandigheden over en zelfs
burgemeester Pot speelde mee. Het werd
weer een onvergetelijke avond

overgenomen van de website vd school

Musical 2
In juni 2008 werd in ons dorpshuis weer
een spetterende musical gespeeld door de
kinderen en leerkrachten van de
basisschool en er was een gastacteur:
mevrouw Pot, onze burgemeester. De
opening werd gedaan door mevrouw Pot
die haar eigen functie goed speelde en door
Marjon Pot (toevallig dezelfde naam) die
burgemeester van Woltersum speelde. Het
verhaal draaide om een fabriek in
Woltersum. Alle seizoenen kwamen
voorbij in een prachtig decor. Tussendoor
kwamen alle kinderen zingend en dansend
aan bod: jumpen, poen poen poen zingend,
Mega Mindie, acrobatiek en nog veel
meer. Iedereen glunderde terecht na afloop.
De één vindt het duidelijk leuker om in het
middelpunt van de belangstelling te staan
dan de ander, maar het leuke aan de
schoolmusical is dat daar voor iedereen
een passend plekje in is! Volgende keer ga
ik zeker weer kijken.
M.vd W
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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

XxÇ à{â|á äÉÉÜ âã {ÉÇw4
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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: K.Lalkens
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050 - 3022028

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
Hulpsecr:Sien Steenhuis

050 - 3023277
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

