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Hallo Woltersummers,
Wat was de smeerpijploop een
geweldig evenement, een verslag
van Maaike geeft een prachtige
impressie van het geheel.
Er is nu ook een kunst fietsroute Ten
Boer, die ook langs onze bekende
Woltersummers gaat. Leuk om een
keer te doen. We gaan ook weer
leuke dingen tegemoet zien, zoals
de reünie van de sportvereniging en
natuurlijk De Kermis!!
Er zijn 9 reacties gekomen op de
opmaak van de krant, de meeste
stemmen gingen naar het lettertype
van bladzijde 11 (calibie14), dus
gaan we daar mee verder.
Fijn is dat we er nieuw redactie lid
bij hebben, Carlien Nijland gaat ons
team versterken, we zijn hier heel
erg blij mee.
Heeft U iets bijzonders tijdens uw
vakantie beleefd, mail ons dan. Het
lijkt ons leuk om dat in de krant te
zetten.
Ik wens jullie allemaal een heel fijne
en mooie zomer toe.
Groetjes, Ingrid Stayen.
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Vereniging voor Dorpsbelangen
Woltersum e.o.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Er zijn zoveel dingen waar we mee
bezig zijn. Er spelen gewoon veel
zaken op dit moment. Zo gaat dat
soms. Kijk, volgend jaar om deze
tijd zijn we met het schoolfeest in de
weer. Ja, echt, volgend jaar alweer!!
Niet vergeten er in de straat alvast
over te praten!
We hebben van gedachten
gewisseld met de gemeenteraad op
12 maart (hele dorp was
uitgenodigd) en op 23 april met
Burgemeester en Wethouders
(alleen het bestuur).
RAAD. Bongerd 12 maart.
De onderwerpen van de raadsleden
spraken de aanwezigen niet zo aan
(dorpscoaches: nuttig, nodig of
overdreven; vuurwerk;
ontwikkelingssamenwerking). Het
onderwerp "veiligheid" werd door
Simon Dijksterhuis duidelijk
uitgelegd: veiliger dan in Woltersum
wonen en leven, kan haast niet! Nou
ja, heel Ten Boer doet 't goed.
De onderwerpen die door ons
werden genoemd waren:
speeltoestellen bij school (er is een
werkgroep actief!) ; wij willen ook
subsidie voor de viering van oud- en
nieuw (overleg met de verschillende
dorpsverenigingen om "de pot" te
verdelen); verkeersveiligheid
Kolleryweg en Bouwerschapweg
(ook de politie weet niet hoe ze dit
5

probleem moeten aanpakken, dus
denken we samen verder) ;
informatie over de laatste metingen
in sloten bij het oude zwembad
Bouwerschapweg (was op het
gemeentehuis nog niet bekend of er
al resultaten binnen zijn). Van Hetty
Homan kwam de terechte vraag:
"Hoe zit dat nou met het steunpunt
voor ouderen? Er is geld voor
gereserveerd in de gemeentelijke
begroting, maar wie moet de kar
trekken?".
B&W. Bongerd 23 april.
Dit was de eerste, en enige keer dat
we onder voorzitterschap van
waarnemend Burgemeester Annet
v.d. Hoek vergaderden. Een aardige
vrouw. Maar ze zal geen
sollicitatiebrief schrijven. Haar
echtgenoot zit in de gemeenteraad
van Franikeradeel. En die blijft dat
(punt).
Natuurlijk hebben we het gehad
over de speeltoestellen en de
gelden die daarvoor beschikbaar zijn
dit jaar voor Woltersum; resultaten
gifputonderzoek; subsidie oud- en
nieuwjaar; het steunpunt voor
ouderen is nogmaals aan de orde
geweest. Van mevr. Zwerver kregen
we te horen dat Edith Breedtveldt
ons (weer) zal ondersteunen.
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Vereniging voor Dorpsbelangen
ANDERE ACTIES.
- Speelpleingroep Noodgedwongen
moeten we zelf voor speeltoestellen
zorgen. De gemeente heeft niet
genoeg geld gereserveerd voor al de
speelplekken die er in Ten Boer zijn.
Niks aan te doen, zou je denken. Zo
niet Woltersum!
Onder de parapluie van de
dorpsvereniging treffen de dames
van de werkgroep (Yvonne Klepke,
Gerrie Schotman en Dieta Strijk)
maatregelen: ze hebben fondsen
aangeschreven en een markt
georganiseerd (op de dag van de
europese verkiezingen. Dus niet
vergeten naar de markt op het
schoolplein te gaan EN je legitimatie
mee te nemen!) om geld bij elkaar
te krijgen. Gaat helemaal lukken!
- Cursussen Jullie bestuursleden
gaan mee met de tijd. We besteden
er ook tijd aan. Twee van ons
hebben de cursus "Effectief
communiceren met de overheid"
gevolgd. Binnenkort volgen twee
van ons de cursus "Financiele
administratie op de computer". Dit
is ons aangeboden door de
"Vereniging Groninger Dorpen",
waar we lid van zijn. En nu maar
hopen dat we er profijt van hebben!
- 22 MEI.
Hadden we een gezamelijke
bijeenkomst met een aantal grotere
verenigingen van het dorp. Het idee
om eens te kijken naar een betere
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samenwerking tussen ons allemaal
kwam voort uit de vergadering met
de Raad. We weten inmiddels dat er
groepen zijn, die het niet leuk
vonden dat ze niet waren
uitgenodigd. Sorry. Maar reken
maar dat er een vervolg komt, waar
iedereen voor wordt gevraagd!!!!
Het was zeer constructief.
We gaan proberen beter samen te
werken, wisselen e-mailadressen
uit, gaan een vrijwilligerdag
organiseren (samen met stichting
dorpshuis), waar ook nieuwe
bewoners zouden kunnen worden
uitgenodigd. Er gaat bekeken
worden hoe er een
activiteitenkalender kan worden
ontwikkeld, zodat men van elkaar
weet wie wanneer wat
heeft gepland. Te zijner tijd zullen
we de mogelijkheid bekijken een
Woltersum web site te starten.
- E-MAILADRES IS VERANDERD!!!!
Dat is nu:
dorpsbelangenwoltersum@gmail.com

Ons oude adres is nu nog "open",
hoor... Maar, niet zo lang meer ……..
Namens ons allemaal (Harry
Wassing, Robert Pepping, Henk
Bothof, Tycho Sparreboom, Bart
Wiegers en Jos Meijers) :
Beste, maar weer!
Lenneke Brik.
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Het is natuurlijk ook heerlijk
thuiskomen na je werk, zeker als je
zoals Teun Intensivecare verpleger
bent.Dat doet hij in het Wilhelmina
ziekenhuis in Assen.
En wanneer je nu denkt dat Carolien
de handen al vol heeft met het
gezin, nee hoor ook zij werkt nog 20
uur per week. Gelukkig kan ze dat
wel thuis doen. Dat doet ze voor het
dolfijn therapie centrum op
Curaçao. Ze is daar met Laurens
geweest en zo rol je er eigenlijk
vanzelf in.
Voorheen was ze de eigenaresse van
Hupsakee&Ezelsoor, maar dat werd
op den duur te druk.

Wat is het elke keer toch weer leuk
om wat beter kennis te maken met
nieuwe inwoners van ons dorp.
Op de Kollerijweg 16 hebben zich
Teun Bezema en Carolien Nijland
gevestigd.
Van hen mocht de Tilproat ook een
Alsof dat nog niet genoeg is hebben
geboortekaartje ontvangen van de
Teun en Carolien als hobby samen
aller aller nieuwste inwoner Huub.
koken en bonbons maken, ba.v.
Een heel mooi kereltje.
chocolade truffels, ooit maakten ze
Z’n broers en zusje vinden hem ook
voor Rika Pot Ten Boerster bonbons,
geweldig. Ja een druk gezinnetje
wat een groot succes was.
dus.Laurens is de oudste en heeft
Ook voor een taart draaien ze hun
het syndroom van Down Hij gaat
hand niet om, maar de ingrediënten
naar het kinderdag centrum in
moeten wel perfect zijn.
Appingedam.
Zo zijn ze dus maf genoeg om naar
Dan volgt Jeroen die 17 juni al 10
de Bodensee te reizen voor de juiste
jaar wordt, samen met zijn zusje
kersen in een Schwarzwalderkirsch
Annalyn van 5 zit hij op school in het
taart.
dorp. Ze vinden het allemaal heerlijk
hier.Vooral de ongedwongenheid
Een aanwinst voor ons dorp dit
van het dorp wordt zeer
leuke gezin. I.S.
gewaardeerd.
=================================================================
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Hemel of houkstain.
Al meer as vatteg joar is
Kloazie Zweef heur domie nooit in t
openboar ofvalen.,, n Domiesgezin
mout Heubultjeburen tot veurbeeld
strekken,” is heur standpunt, ,,as
mien man vanof preekstoul
beweert, dat t gezin houkstain van
dizze soamenleven is, den bin k
verplicht mien aandail doar in te
levern.”
In beslotenhaid van pasterij
is t aander tebak. Dunderdagsoavens zit hai noamelk zien
preek veur zundoags oet te doktern
en doar is veul hulp van Hoogholt
bie neudeg. Doar vandoan geft zai
heur Kloas, vraidagsmörns voak de
wind van veuren. ,,Ondermienst
dien verstand mit dat spul,”mottert
ze den.,,Integendeel vrouwtje,
kalmoesberenburg werkt juist
geestverruimend.”zaalft Kloas doar
tegenin. ,,Dronkemansproat,
,,zukswat is nooit bewezen, mor k
wait oet ondervinden, dat dien
gesnurk der s nachts nog
gigantischer deur wordt. t Gezin as
houkstain, t zol mie wat, waist doe,
dat reden van ain op vief
echtschaaidens snurkerij is ?
Zodounde, elke nacht komen wie
dichter bie n schaaiden en
dunderdoags is t haildaal n zoagerij
van Jan Pet. k Kom al 43 joar nait
meer aan fesounlek sloapen tou.
Dat, walen onder mien ogen lieken
wel dieken, as k kraande lezen wil,
mout k mie ja veurover boegen.
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Meneer Zweef, bie ons staait
houkstain te wankeln!”
Kloas trekt n vroom gezicht, kikt
noar boven, legt den bezwerend
zien haand op heur scholder en
beslot dat onder dizze omstandegheden zwiegen de grootste wieshaid
is.
n Dag of wat loater staait
vraauw domie veuroverbogen
boven t Dagblad en vaalt heur oog
op n foto.,,Snoezer” leest ze.
n Sloapende man het n soortement
bivakmuts over kop en tekst legt
oet, dat t vermik veurkomt, dat hom
onder t sloapen mond openvaalt.
,,Gain lozer goud as mensen, mit
dichte mond ken men ja nait
snurken!”
Dunderdoags is t
koopoavend in Stad. Domie zit aan
preek en berenbörg, mor Kloazie
lopt winkel in winkel oet en mit
leste snik vindt ze wat ze zöcht. n
Snoezer.
As Kloas tegen haalf twij snachts –
kloar mit de preek—zien kolde
vouten tegen heur aanvlijt, is Kloazie
wakker.
,, Mien laiverd,”flikflooit ze,,, boeg
die ais wat dichter noar mie tou
veur n smokje.”Den trekt ze hom
mit n gloepstreek de snoezer over
kop en zegt :,, Nait soezen mor
snoezen. Wie sloapen in t vervolg as
rozen. Weltrusten.”
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Nou het Heubultjebuurster
domie n gokkerd om van te
wottertanden, normoal zollen
doar liters lucht touglieks
deurgoan, mor Zweef zien neus
is nait normoal. t Middenschot
staait schaif. Vandoar,al
gaauwachteg komt domie in
nood. Hai trekt snoezer of en
riemt :,,t Is slikken of stikken,
Klaasje, tot mijn verdriet, een
andere keuze heb ik niet.”
Nou knapt der wat bie
Kloazie…Mit n sprong staait ze
noast ledikant en snaauwt:,,Doe
prekeling,mien keus tussen
houkstain en hemel is moakt.
Vanof nou gaait hemel veur mie
open!” Ze graait wat berregoud
bie mekoar en stommelt in
pikkedonker tot sloapkoamer
oet. Kloas heurt nog wat
gehaaister, t klappen van n deur
en vaalt mit daank aan
berenbörg in n onrustege sloap.
Tegen tied, dat boeten vogels
heur eerste riedels geven, krigt e
n kwoaie dreum.Tegenover kerk
ligt in t bushokje n vraauw te

juni 2009

sloapen. Om heur haals bungelt
n stuk kerton mit de tekst :
,, Hemel boven
Houkstain.”,,Klazien, wat doe je
me aan?,”wil e roupen, mor
haals is hom te dreug.
Hai schrikt wakker en vuilt noast
zuk. Gain Kloazie! Op zien dunne
baintjes schontjet hai noar
koamer. As e zien pantovvels
aanschut, komt zai sloaperg
omhoog oet stoul.
Dij aigenste mörn
tegen kovviedrinkerstied staait
aannemer Oabel Perzies op
stoup. Binnenkört wordt der op
zolder van pasterij n
sloapkoamer oftimmerd, zodat
houkstain op stee blieven ken.
…………………………………………………
Vaalt joe t op dat dit verhoal in
de ,,voetballers”tied schreven is?
Beschaauw dat as n eerbetoon
aan t 90- joarege S.V.W.!
Hierbie de felesietoatsies van Aly
en Luuk Houwing.

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

Krekels in huis
Leg op stukken wit papier het volgende mengsel neer, waar de krekels
gemakkelijk bij kunnen komen 1 deel Boraxpoeder, 1 deel Meel en 1
deel Suiker worden door elkaar gemengd.Insectenpoeder 291 in reten
en gaten gestrooid of geblazen.Dit blazen gaat uitstekend met een
goedkoop,papieren sigarenpijpje,dat met iets poeder erin tegen den
muur gezet wordt en dan ingeblazen.Onschadelijk voor mensch en dier,
doch niet voor insecten Wel moet dit eenige keeren herhaald worden ,
want krekels laten zich niet gemakkelijk dooden
J.K.

13

Tilproat Woltersum

14

26e jaargang nummer 4

juni 2009

Tilproat Woltersum

26e jaargang nummer 4

14 maart 2009,

juni 2009

Smeerpijploop langs het
Eemskanaal,

doen, maar altijd een paar km
minder. Dat zat dus wel goed. Het
zelfvertrouwen was er, de
kilometers zaten in de benen.

Nog niet zo lang geleden (eind vorig
jaar denk ik) vond ik dat er voor het
overbruggen van een afstand van
16,5 km fietsen, auto’s en andere
vervoermiddelen waren
uitgevonden. De sanering van de
smeerpijp heeft mij op andere
gedachten gebracht. 10 kilometer
had ik al met enig gemak in de
benen toen ik las over de
smeerpijploop waarvan de etappe
van 16,5 kilometer in Woltersum
zou starten. Een unieke gebeurtenis
en voor ik het goed en wel door had,
had ik me aangemeld en schrok ik
op 1 maart dat ik nog maar twee
weken voorbereidingstijd had tot 14
maart en eigenlijk niet veel
gelegenheid om te lopen. Dat heb ik
opgelost door een keer van en een
keer naar mijn werk hard te lopen.
Dat bleek wonderlijk goed te gaan.
Van een loopcoach heb ik geleerd
dat je nooit de hele afstand die je
wilt gaan lopen van te voren moet

De ochtend van 14 maart begon met
een voorzichtig zonnetje, maar bij
buitenkomst bleek het guurder dan
gedacht. Wolken schoven voor de
zon en de temperatuur bleef onder
de 10 graden Celsius steken. Met
heel optimistisch een korte broek
onder de lange loopbroek ben ik
rond 9.45 uur per auto naar Delfzijl
vertrokken, om daar mijn
startpakket op te halen en per bus
weer naar Woltersum te gaan. De
sfeer zat er al goed in: gezellige
muziek, maar berekoud: bij de
Waddenzee was de winterjas hard
nodig. Met stijve koude vingers (was
het van de kou of de gezonde
spanning?) de loopchip voor de
tijdregistratie aan de veters van mijn
loopschoenen geregen en zo’n stoer
loopnummer op mijn shirt
bevestigd. Om 10.30 uur vertrok de
streekbus. Heel bijzonder om met
een streekbus Woltersum in te
rijden en reacties te horen van
mensen die niet weten dat je daar
woont: “wat een leuk dorpje”, “daar
zou ik willen wonen” en dat soort
opmerkingen. In de bus was er een
schoolreissfeertje en ik glom van
trots over “mijn” dorp. Heel
onbescheiden heb ik aan mijn
onbekende buurvrouw-met-hondjeop-schoot-in-de-bus verteld dat ìk
hier woon. Vervolgens werden we
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bij de jeu de boulebaan uit de bus
gelaten en liep de hele kudde braaf
achter deze ter plaatse bekende
mevrouw (ik dus) aan, of zouden ze
op de muziek af zijn gegaan? Want
die klonk ook al uit de speakers. Nog
even genoten van de lopers die al in
Groningen gestart waren, hen
aangemoedigd en gezien dat de
verzorging met bekertjes drinken en
stukjes fruit geweldig was! Handig
nog even thuis naar de w.c. geweest
(beter dan de dixie die bij de dijk
stond inclusief file). Toch maar
gekozen voor de lange broek en nog
een lekker kopje thee gedronken
dat ik van mijn dorpsgenoten kreeg.
Vervolgens was er een warming-up
onder aan de dijk, gegeven door een
Ten Boerster fysiotherapeut en toen
kon ik dan uit de startblokken voor
de eerste keer 16,5 km aan één stuk
door hardlopen in mijn leven.

Rika Pot gaf het startschot en een
stekelstruik aan onze Lenneke Brik
van Dorpsbelangen, waarna ze
lekker zelf ging wandelen naar
Appingedam. Met ruim honderd
hardlopers gingen we van start op
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de noordzijde van het Eemskanaal.
Het publiek was geweldig, ik had
een beetje het gevoel dat ze er
allemaal speciaal voor mij stonden!
De eerste twee kilometers gingen
over asfalt, maar toen werd het
voor mij spannend: klei en gras, dat
had ik nog nooit gedaan! Langs de
route stonden kilometerbordjes en
zo kon ik op mijn horloge zien dat
mijn snelheid op het onverharde
terrein toch wel iets terug liep. Nog
voor de Bloemhofbrug had ik al een
loopmaatje opgedaan. Iedereen
speert altijd heel snel weg bij de
start en dan is het de kunst om in te
houden en je krachten te verdelen,
want je moet het natuurlijk nog wel
even volhouden. Ik heb iemand
opgezocht die er uitzag als een meer
ervaren loper, met een tempo dat
mij aansprak en die niet met de
meute mee weg racete. Mijn
loopmaatje was deze keer Jaap van
Weerden uit de buurt van Norg.
Onderweg hebben we gesproken
over Woltersum, hoe fijn het was
om in een kleiner dorp te wonen,
over de sportvereniging, hardlopen
en nog veel meer. Bleek dat Jaap
zijn jeugd in Garmerwolde heeft
doorgebracht. In verband met de
verbreding van het Eemskanaal is de
boerderij van zijn ouders destijds 60
meter verplaatst. Daarnaast ook nog
de nodige hardlooptips gekregen.
Onderwijl was de ene
verzorgingspost nog niet geweest,
of de volgende doemde al weer op:

Tilproat Woltersum
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om de 4 km: water, sportdrank,
Helaas: mijn familie was net te laat
cola, fruit, koek en enthousiaste
om mij binnen te zien komen. Ze
vrijwilligers! Wat een verwennerij.
hadden me nog niet terug verwacht:
Inmiddels weet ik dat dit niet
dat zie ik maar als compliment.
gebruikelijk is bij prestatielopen. Het
Onder aan de dijk in de tent was
publiek onderweg was enthousiast
voor elke gefinishte loper een leuke
en regelmatig was er iets
herinnering: een metalen plaatje
georganiseerd met muziek. Erg leuk!
met een hardlopertje eruit
En dan die verkeersregelaars: alsof
gesneden. Ook was er erwtensoep,
ik de koningin persoonlijk was.
het was inmiddels tegen 2 uur en
Genoten heb ik ervan. De tijd vloog,
dus etenstijd. Helaas voor de
het weer zat mee, de wind in de rug,
wandelaars ging het een uurtje later
de route was prachtig en niet te
regenen. Van de wandelaars
missen. De ongemakjes onderweg
begreep ik dat dit de pret niet heeft
waren niet noemenswaardig. Leuk
kunnen drukken en dat ook zij
om het Eemskanaal eens vanaf de
genoten hebben. Ik vond het een
dijk te bekijken. Na een ruim uur
hartstikke leuk evenement dat voor
kwamen de eerste schepen van
herhaling vatbaar is! Ook zonder dat
Delfzijl in zicht. Eenmaal in Delfzijl
der een smeerpijp gesaneerd is.
moest er nog een stukje woonwijk
doorkruist worden, met wederom
een fijne ontvangst van de
bewoners. Na 1 uur en 40 minuten
was de finish op de dijk in zicht. Er
kon nog een sprintje af en onder het
genot van de muziek van een
dweilorkest en een enthousiaste
voice-over ging het nog even
verraderlijk stijl de dijk op naar de
finish, waarachter een lekker kopje
bouillon klaar stond (brrrr, schijnt
Maaike
goed te zijn na een duurloop, je
moet er wat voor over hebben).
=================================================================
Ratten.
De reuk van Wagensmeer schrikt de ratten zoo af ,dat ze vertrekken als men in
de toegangen hunner holen met teer gedrenkte lappen (lompen) stopt.
Ratten .Nog zekerder verdwijnen alle ratten , als men een jonge rat levend kan
vangen, deze in Wagensmeer doopt en laat loopen.
JK
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De laatste week van mei heeft een
grote groep Woltersumse kinderen
meegedaan aan de avond wandel
4daagse in Ten Boer. Gerda Kiel
organiseerde voor Woltersum weer
even gedegen en fijn als altijd. Voor
de 2,5 km waren er wel 14!
Kinderen, voor de 5 km zo’n stuk of
10 (raad ik) en voor de 10 km wel 3
dapperen die zich aan hadden
gemeld. Maandagavond was het
heerlijk wandelweer, dinsdag
waaiden we bijna uit onze schoenen
en woensdag kwam daar ook nog
eens regen bij en een lekker ijsje. Zo
werd het een echte prestatie! Het
weer kon de pret niet drukken: het
snoep was heerlijk, de routes
vertrouwd, de begeleiding super en
de sfeer ook.

juni 2009

Donderdagavond werd de 4-daagse
afgesloten met een ereronde door
Ten Boer met wel twee
muziekkorpsen. Bij de finish zijn de
Woltersumse kinderen nog even op
de foto gezet. Zo kunnen de
kinderen nog even nagenieten en
andere belangstellenden net zo
trots zijn op deze Woltersumse
kinderen als ik. Goed gedaan!

Maaike

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

Vlooien:
Vlooien in bedden zijn lastig te verwijderen. Houdt de dekens tegen het licht
,dan zijn ze wel vaak te zien en te vangen.Vooral verblijven ze graag in wollen
dekens .Vlooien in huis :Vlooien in huis ; Een schotel zeepwater,waarop een
dun laagje olie gegoten wordt ,zet men op den grond s Avonds neerzetten en
een brandende kaars midden in het bord zetten , dan springen de vlooien
tegen het licht ,komen in het olielaagje vast te zitten,waar ze spoedig doorheen
zakken waarna het zeepwater ze doodt.
JK
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Defibrillator.
De defibrillator hangt bij Janny Hulshof, hoofdweg 16
Coördinator is Danny Roelvink, hoofdweg 12.tel.050-3024082 of 06 54962470.
We hebben in totaal 28 vrijwilligers, die in staat zijn de AED te bedienen.
Hieronder volgen hun namen en telefoonnummers.

BEWAAR DEZE LIJST OP EEN ZICHTBARE PLEK ZODAT U HEM IN
GEVAL VAN NOOD ALTIJD BIJ DE HAND HEBT.
naam
Danny Roelvink
Erik Kiewiet
Freddie Bosman
Gerard Kiel
Gerda Nienhuis
Hedde Oort
Hemma Ruben
Ingrid Stayen
Jacob Keizer
Janet Klinkhamer
Jos Meijers
José Wesgteneng
Lenneke Brik
Linda Everts
Lisa Sportel
Madeleine Vaags
Marjan Roelvink
Max Maas
Mieke Steijvers
Mieke Viel
Moniqwue Protzman
Mw.Bralts
Peter Everts
Petra v. Dijk
Robert Smit
Ronald Weusten
Saskia Bothof

23

telefoon
3024082
3821138
3022433
3021543

mobiel
0654962470

0629265944
8517982
3022266
3024797
3024797
5779088
3021880
3023277
5798133
5779088
3024922
3024082
3022837
3024253

0620948357

0653348717

3021117
3022535
5798133
3023393
3021581
0641855593
3024204
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Het ligt al weer een tijdje achter
ons, maar toch even een verslag
overzaterdag 14 maart
DE SMEERPIJPLOOP.
De organisatie van worldrunners en
het waterschap heeft samen met
dorpsbelangen en ons(de
sportvereniging) gevraagd voor het
verzorgen van de koffie en thee
tijdens de loop. Dit zou eerst alleen
maar voor de vrijwilligers zijn. Maar
het bestuur van de SVW zag er wel
iets in en dacht we gaan ook voor de
verkoop van koffie en thee.
Dat werd eerst in de wind gegooid
door de organisatie, in de zin van:
verwacht er niet te veel van want de
mensen komen en gaan weer.
Maar goed wie A zegt moet ook B
zeggen. Dus werd er op
zaterdagmorgen toch de boel
opgezet.
Het begon vrij rustig, de vrijwilligers
van het Rode Kruis en het
dweilorkest van Ten Boer waren al
aanwezig en lustten wel een bakkie
leut.

juni 2009

10.00 uur in Groningen om zo via de
dijk in Delfzijl te finishen.
Ook was er een sart plek vanuit ons
dorp, en nou komt het, dat er zoveel
mensen op af zouden komen , dar
waren we niet op voorbereid (en de
koffiepot liet ons ook in de steek)
Nou we kunnen zeggen een ieder
die kwam had wel trek in koffie of
thee. Maar goed Woltersum is
Woltersum en hier en daar kwam
ook wel koffie of(heet) water
vandaan.Zelfs mijn nieuwe
overburen die nog maar net in het
dorp wonen gingen naar huis voor
koffie,Geweldig!
Zo is het dan toch nog een klein
succes geworden.
Een ieder die ons heeft bijgestaan
willen we dan ook bedanken voor
de hulp.
Het chaotische maakt het toch ook
wel weer erg leuk
Gerda Kiel-Schoonveld..

Bedankt

Nu was het wachten op de rest.De
wedstrijd cq wandeltocht begon om

25

Namens Worldrunners en
waterschap Noorderzijlvest worden
alle vrijwilligers die meegeholpen
hebben om deze dag een succes te
maken, heel hartelijk bedankt.
René Stayen
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WANNEER
5-jun
6-jun
6-jun
7-jun
7-jun
7-jun
10-jun
13-jun
14-jun
19-jun
19-jun
20-jun
20-jun
20-jun
20-jun
21-jun
21-jun
21-jun
22-jun
6-jul
28-aug
6-sep
4-okt
1-nov

WIE
WoltPop
SVW
SVW
SVW
CIE
SVW
Witte brug
Witte brug
de Kar
VVV
Witte brug
VVV
VVV
VVV
Bongerd
VVV
Witte brug
Bongerd
VVV
Kar
Sportrecreade
CIE
CIE
CIE

26e jaargang nummer 3

WAT
MOOIWark & Hail Gewoon
Jeugd Spelcirquit
feest 90jaar SVW
Zeskamp
Big Band Groningen
feest 90jaar SVW
The Diamonds
Vrij klaverjassen
Klimwand
Kermis
Johan Claus(disco+karaoke
Kermis
Kinderaktiviteiten
Volwassenaktiviteiten
Face to Face
Kermis
Idi Winkel(live muziek)
Antko&Silvia ;met Jhonny
Ringsteken
Walibi Flevo
klaverjassen
Torf
Gerard v.Rhenen(haydn)
Annemarieke(Iers/Keltisch)

maart 2009

WAAR
sportveld
sportveld
sportveld
sportveld
kerkplein
sportveld
café
café
Kardinge
Dobbestr.
café
Dobbestr.
?
?
dorpshuis
Dobbestr.
café
dorpshuis
Hoofdweg
Flevoland
cafaé
kerk
kerk
kerk

????
10,30 uur
13.00 uur
14,30 uur
22.00 uur
20.00 uur

22.00 uur
11.00
16.00
22.00
20.00 uur
15.00 uur
13.00 uur
20.00 uur
14,30 uur
14.30 uur
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

De VVV maakt er weer een spektakel van met de kermis !
Zaterdag en zondag worden er voor klein en groot
verschillende spelen etc. georganiseerd. We willen nog
niet alles verklappen maar we gaan op de Amerikaanse
toer.
Zaterdag morgen: kinderactiviteiten +++ Zaterdagmiddag:Volwassenen
Zondagmiddag: wegens groot succes in voorgaande jaren : ringsteken.
Het bestuur van VVV wenst u alvast veel plezier tijdens de kermis en rekenen
op uw komst! Let ook op de flyer die binnenkort bezorgd wordt.
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Bedrijven in en om Woltersum.

Hans Slager, al bijna een begrip in
Woltersum. Een heel goede rijinstructeur, vraag het maar aan
diverse Woltersummers. Want je
kunt het niet ontkennen dat het
slagingspercentage bij Hans heel
hoog is.
Hans is vooral gespecialiseerd in
spoedcursussen, die duren ongeveer
vijf dagen en dan, je gelooft het
niet, slaagt zijn leerling voor het
rijbewijs.
In Woltersum alleen al bracht hij 6
kandidaten naar het roze papiertje.
Hans vindt het erg leuk om les te
geven, of het nu iemand van18 is of
van 40 het maakt hem niets uit.
Wist je trouwens wel dat zo’n
lesauto een soort biechtstoel is.
Vele verhalen worden aan Hans
verteld, maar het mooiste is dat ook
hij het biechtgeheim niet schendt.
Wat ik wel mag vertellen is dat
Hans nog les gegeven heeft aan de
chef Kok van “Bij Jansen” je weet
wel dat restaurant dat ook op TV
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was.Leuk om te vermelden dat ook
deze kandidaat in één keer slaagde.
Hans werkt zo’n 35 tot 36 uur per
week, en probeert ook wat tijd vrij
te maken voor vrouw en kinderen.
Hij heeft ontdekt dat dat toch wel
erg belangrijk is. Samen met zijn
partner Anja probeert hij zowel voor
haar kinderen als zijn kinderen een
veilige haven te bieden’
Anja werkt bij een kinderopvang in
Haren.
Hans houdt van muziek luisteren e n
is een echte fan van FC Groningen.
Tegenwoordig is schaken ook een
hobby, aangezien zoonlief daar
interesse in heeft.Het was wel weer
even nadenken, maar het werkt ook
wel een beetje verslavend.
Hans is dus een heel erg gezellige
man, die met hart en ziel zijn beroep
uitoefent.
I.S.
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Taurus en Pices.

Op 5 april traden zij op.De publieke belangstelling was groot. Kwam dat omdat
Peter zoveel vrienden heeft? In ieder geval was de kerk behoorlijk vol.
Dat maakte het alleen maar gezelliger. De muziek was verrassend en goed
gezongen, de teksten mooi.
Het is leuk om je buurman nu eens in een heel andere gedaante te zien.
De reacties waren zeer positief.
Ook zijn maatje Gert Bruins deed het prima.
Zo werd het een heel erg leuke voorstelling, waarvan iedereen heeft genoten.
Peter heel veel succes in je muziekcarrière.
I.S.
=================================================================
Dit middeltjeMierenval maken
Neem een smalle z.g. Weckflesch,vul die tot op de helft met dunne honing , dik
suikerwater of dunne stroop ,wikkel de geheele flesch in stevig papier ,bind dit
op den rand vast en maak bovenin in het midden een klein gaatje ter grootte
van een erwt. Tot het laatste beestje verdwijnen ze erin. Door het papier
kunnen ze gemakkelijk omhoog ,maar terug niet ;1e door het gladde glas en 2e
door de strooperige vloeistof,waarin de snoepers terecht komen.
JK.
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KONINGINNEDAG 2009

juni 2009

VOOR DE GERANIUMS

Donderdagmorgen 20 april werden de geraniums bij het voorhofje ingeleverd
tussen 11.00 en 12.00 uur, en de keur meesteres was deze dag Mevr. Tiny
Heersema-Pit.
Vanaf 12.00 uur werden de plekjes weer uitgezocht. Om 13.00 uur werd het
startschot gegeven van de opening van de vrijmarkt.
Om 14.00 uur was er een fotopuzzel-wedstrijd die goed werd vertegenwoordigd
door de jeugd: er waren 10 groepjes van 2 tot 3 kinderen.
Vanaf 15.00 uur was er voor de volwassen een fotopuzzel-wedstrijd en er
waren 8 groepen van 2 volwassen Wouw!!!.
Om 16.00 uur was de prijsuitreiking van de Geraniums: met uit leg van de jury!!
1e prijs Mevr. H. Ruben. ( Een mooie bos bladeren en heel veel knoppen)
2e prijs Mevr. Everts.
( Hartstikke mooi, mooi bosje compact)
e
( Schaif stoat laif, maar bluit oetbundig)
3 prijs fam. Dijk.
Rond 16.30 uur was de traditionele stoelendans voor jong en oud.
Om 18.00 uur was er op het voetbalveld de prijsuitreiking van de personen die
met luchtballon opgaan op 6 juni in het reunie weekend. De winnaars hier van
zijn:
Ria Knol (Ten Boer), Lianne Hoogeveen, Rieta van Heuveln, Geert Bos en Betsy
Klootsma.
Wij vonden het een zeer geslaagde dag! Met dank aan o.a. Dorpsbelangen
waardoor wij deze dag konden organiseren.
Rest ons nog scheidend organisatrice Jenny Pot te bedanken voor de inzet van
de afgelopen jaren!
Tot volgend jaar Koninginnedag 2010!!!
Koninginnedagcommissie:
Bianca, Jenny, Petra en Tjakelien
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Bedankt mensen bedankt.
Het is alweer 3 maanden geleden
dat wij zijn gestopt met de winkel
Alles zal stilzwijgend gebeuren,maar
helaas mocht dat niet zo zijn.
Dorpsbelangen dacht er anders over
en dat was een complete verrassing
wat er allemaal zou gebeuren.
Eerst ’s morgens vroeg werd ontbijt
(op bed) gebracht.Tegen elf uur
werd de straat versierd met
vlaggetjes.
De pers en een fotograaf waren
aanwezig voor de nodige informatie.
Er werden toespraken gehouden
door Lenneke van Dorpsbelangen en
Corien(Pien) namens het dorp.
Namens dorpsbelangen bood
Lenneke ons een rondvlucht boven
Woltersum aan en Pien
overhandigde ons een geldbedrag
dat door haar is opgehaald bij
mensen in het dorp.
Met dat geld mochten wij een reis
boeken. Dat is inmiddels gebeurd 4
juli 2009 gaan we richting
Normandie (Frankrijk).
Leerkrachten en kinderen van De
Huifkar Woltersum dank voor die
mooie map met tekeningen,
prachtig alles was gebaseerd op de
winkel.
Dinsdag 19 mei 2009 rondvlucht
boven Woltersum.
Even leek het weer roet in het eten
te gooien, maar om 18.30 uur
werden wij, Martha en Rinus toch
met een mooi zonnetje aan de lucht
van huis gehaald door piloot Edwin
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(schoonzoon van Janny Hulshoff).
Aangekomen op vliegveld Eelde
moest Edwin eerst het vliegtuig
controleren.Dit houdt in dat hij alles
bij langs gaat (boutjes, olie etc.etc.)
en ons een veilig gevoel geven, want
spannend is het wel.
Route van de vlucht via Hoogkerk,
Zuidhorn richting Woltersum.
Verder richting Delfzijl, “t Zand, de
geboorteplaats van Rinus,
Loppersum en Eemshaven.
Edwin wilde ons zeehonden laten
zien dus nog maar even over
Schiermonnikoog, maar helaas het
mocht niet zo zijn, nog even over
Pieterburen dus toch zeehonden.
Bij Garmerwolde moest Edwin zich
melden voor binnenkomst vliegbasis
Eelde.Uiteraard werd er ook
toestemming gevraagd voor een
rondje Euroborg geweldig om van
bovenaf te zien en zo ging de vlucht
weer naar de vliegbasis, waar Edwin
nog even de papieren moest
invullen.
Met een voldaan gevoel en een
ervaring rijker gingen wij richting
Woltersum.
Dank voor deze geweldige cadeaus
die wij mochten ontvangen en er
staat nog iets leuks op ons te
wachten en wel op 4 juli richting
Normandie. Dank mensen dank voor
deze prachtige cadeaus,
onvergetelijk.
Martha en Rinus
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Dinsdag 5 mei en donderdag 7 mei 2009 werd er gebiljart om de wisselbokaal
aangeboden door Jack van Café De Witte Brug.
Ploeg van dinsdag(Ant ‘tDaipke) tegen de ploeg van donderdag (Groene Laken)
Uitslag van deze beide avonden waren als volgt:
spelers dinsdag -

spelers donderdag

Door afwezig van twee spelers
van donderdag ploeg moesten
twee spelers twee maal spelen
het ging om spelers L.Valk en
F.Bosman.Valk gekweld door
rugpijn.Bosman door blindedarm
operatie.

A.Philips
K.Steenhuis 3-1
R.Schoonveld
H.v.Dijk
2-0
J.Heersema
A.Bakker
1-3
H.Dikkema
F.v.Dijk
2-0
A.Dost
L.Kor
1-3
B.Strijk
R.Stayen
2-0
E.Dijkema
H.v.Dijk
2-0
B.Ruben
F.v.Dijk
3-0
L.Ruben
J.Venema
3-1
Men vraagt zich af waarom dat enkele spelers een punt meer krijgen dan de
andere spelers, dat zit hem in de bonuspunten.
Heeft de winnende speler partij op of boven zijn gemiddelde gespeeld dan
krijgt hij daarvoor een bonus punt, dat geld ook voor de verliezer.
Einduitslag: 19-8 door de ploeg van dinsdag.

Er is nu 4 maal om deze bokaal gespeeld.
2005/2006
1e maal onbeslist
e
2006/2007
2 maal gewonnen ploeg dinsdag
e
3 maal gewonnen ploeg donderdag
2007/2008
e
2008/2009
4 maal gewonnen ploeg dinsdag
=================================================================
Hoofdluis.Wasch het haar met brandewijn ,waarin eenige dagen staverzaad is
getrokken.Vraag den drogist ,die U dit levert, de verhouding (hoeveel zaad en
brandewijn ).Voor het gebruik dient men het mengsel even te zeven( b v door
een doekje gieten ).Ook kan men het hoofd inwrijven met petroleum en s
nachts een oude wollen doek of muts omhouden .sMorgens flink uitwaschen
met lauw water , waarin wat soda opgelost is.Dit middeltje met petroleum en
lauw water met soda moet minstens binnen een week 2 malen herhaald
worden.Steeds kamt men met een zeer fijne kam ,die telkens in olie (slaolie of
dergelijke) gedoopt wordt . Wasschingen der hoofdhuid en haren met heete
azijn is eveneens een probaat verdelgingsmiddel .Hoofdzaak is echter ,dat de
verdelgingsmiddelen het beste werken , indien de haren kort zijn .
Jaap K .
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Zomerkamp 2009 Woltersum
Beste ouders / verzorgers / dorpsgenoten,
Met ouders en dorpsgenoten wordt onder de vlag van ‘De Vereniging voor Dorpsbelangen’ in het laatste weekend van de
komende zomervakantie weer een zomerkamp bij de molen ‘Fram’georganiseerd. Dit jaar wordt het gehouden op vrijdag
14 en zaterdag 15 augustus..
Het kamp is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Deze kinderen moeten of lid zijn van de ‘Vereniging Dorpsbelangen’
of in Woltersum wonen of in Woltersum naar school gaan. Kinderen tot en met 5 jaar zijn onder begeleiding ook van harte
welkom.Kinderen die willen blijven overnachten moeten tenminste 8 jaar zijn en in het bezit zijn van minimaal
zwemdiploma A. Je vindt verderop in deze brief de kamptijden, een bagagelijst, de inschrijfstrookjes en de kampregels, lees
deze door en voor!
De behoefte aan hulp voor en tijdens het kamp is groot, wij zouden graag gebruik maken van extra medewerking van een
ieder die het leuk vindt om er gezamenlijk een geslaagd kamp van te maken. Extra medewerking vragen wij voor de
donderdagavond en zaterdagmiddag bij het op- en afbouwen van het kamp en op de kampdagen vrijdag en zaterdag bij de
begeleiding van de kinderen en andere hand- en spandiensten.
De kosten voor deelname bedragen € 5,- per kind per dag en € 1,50 voor de overnachting.
Het maximaal aantal kinderen dat kan deelnemen is i.v.m. veiligheid en overzicht op 65 gesteld. Graag via de bijgevoegde
strookjes opgeven voor maandag 10 augustus Deze kun je bij de onderstaande organisatoren inleveren. Wie het eerst
komt die het eerst maalt!
Voor meer informatie, vragen en opgeven kunt je terecht bij:
Tjakelien van Dijk

Kollerijweg 50

050-3023021

Tycho Sparreboom

K. de Boerweg 34

050-3024665

Jos Meijers

Kollerijweg 44

050-5779088

Madeleine Vaags

Dobbestraat 31

06-12212220

Gerrie Schotman

Bijbelgang 7

050-5262046

Voor de overnachters om mee te nemen:
-

Tent in overleg

-

Matje & slaapzak

-

Spullen voor overnachting

KAMPREGELS ZOMERKAMP :
1.

Deelname aan het zomerkampje is geheel voor eigen risico

2.

Honden zijn op het kampterrein niet welkom.

3.

Tenten en fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

Vuilnis in de daarvoor bestemde bakken/zakken.

9.

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

10. Niet zonder begeleiding bij het kampvuur, ook niet bij de resten hiervan de volgende ochtend.
11. Kinderen t/m 5 jaar zijn onder begeleiding welkom (hiervoor draagt de kampleiding geen verantwoording).
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12.Kabelbaan alleen onder toezicht te gebruiken. 1 persoon op het bovenplateau, Altijd 1 begeleider bij de trap en 1
persoon bij de strobalen aan het einde.
13.sluiting zomerkampje (16.00) wordt u geacht uw kind(eren) op te halen.

INSCHRIJFSTROOK VOOR KINDEREN:
Kinderen die meedoen van 5 t/m 7 jaar, namen:________________________________________________
Om cirkelen welke dagen je meedoet:

vrijdag

zaterdag

telefoonnummer waaronder bereikbaar tijdens kamp: ___________________________________________
Bijzonderheden / allergieën / medicatie: _____________________________________________________
Kinderen die meedoen van 8 t/m 12 jaar, namen: _______________________ blijft wel / niet overnachten
Om cirkelen welke dagen je meedoet:

vrijdag

zaterdag

Telefoonnummer waaronder bereikbaar tijdens kamp: __________________________________________
Bijzonderheden / allergieën / medicatie: _____________________________________________________

INSCHRIJFSTROOK OUDERS / VERZORGERS / DORPSGENOTEN:
Ik kan de volgende dagdelen helpen, naam: ____________________________ tel.nr.__________________
Donderdagavond tenten opzetten vanaf 19.00 uur, naam: _______________________
Zaterdagmiddag (bij regen zondag) tenten afbreken vanaf 15.30 uur, naam: ___________________
Vrijdag: 9.00 tot 12.30 uur: Ja / Nee

12.30 tot 17.30 uur:

Ja / Nee

naam:_______________________
Zaterdag:

9.30 tot 10.00 uur

Ja / Nee

Naam:_______________________

Broodjes smeren
Fruit snijden & pizza’s bakken vanaf 14.00 uur: Ja / Nee Naam:______________________
Kamp opruimen 16.00 uur

Ja / Nee

Naam:

ALLEMAAL ALVAST EEN FIJNE VAKANTIE GEWENST EN WE ZIEN JE GRAAG IN HET LAATSTE WEEKEND OP HET
ZOMERKAMP VERSCHIJNEN !!
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Zomerkampje 2009 Woltersum Thema:

Kleine Beesten Bende Woltersum

Vrijdag 14 augustus:

9.00-9.30

Inschrijving

9.30-10.00

Opening zomerkamp

10.00-12.00

Actief programma

12.00-13.00

Kruiperige lunch

13.00-17.00

Actief programma

17.00-18.00

Broezen

18.00-19.00

Eten

19.00-20.00

Verrassingsmoment

20.00-22.00

Broodjes Bakken

22.00-23.00

Fakkeloptocht

Zaterdag 15 augustus:

8.30

Opstaan & ontbijten (de slaapkinderen)

9.30

Alle kinderen verzamelen op het kampje

10.00-14.00

Insecten wereld Leens

14.30-15.30

Pizza’s bakken

15.30-16.00

Sluiting Kampje

17.00

Einde zomerkampje 2009
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Jeugdvereniging De Kar - mei 2009
Ik, Luit Ruben, als geboren en getogen Woltersummer weet als geen ander hoe
het is om in een dorp als Woltersum op te groeien. Als ik terugkijk naar mijn tijd
hier in Woltersum, en dan speciaal de jaren nadat ik de openbare school had
verlaten, dan kun je gewoon zeggen dat er destijds in ons dorp voor de jeugd
niets was. De kroeg van Geert Velthuis als een thuishonk voor ons als 12, 13 en
14 jarigen? Ik dacht het niet, nee het schoolplein dat was onze plek om samen
te komen, om als jeugd te verzamelen als we op stap gingen of naar de bios.
Ook werden daar barbecuefeesten door ons georganiseerd en werd er feest
gevierd tot het anderdaags alweer licht werd. Alles kon daar toen op het
schoolplein en ik moet zeggen het waren prachtige jaren! Van een jeugdsoos,
een overdekte hangplek o.i.d. hadden wij toen nog nooit gehoord. En dat wat
je niet kent mis je ook niet …
Dat de jeugd, die na mijn generatie kwamen, niet stil heeft gezeten is ons allen
niet ongemerkt gebleven. En het heeft er uiteindelijk in geresulteerd dat er nu
tussen de beide sportvelden aan de achterzijde twee geschakelde kantoorketen
staan die gebruikt worden als jeugdhonk, genaamd De Kar. Helaas hebben we
ook moeten beleven dat er een groep jeugd in zat die m.i. de weelde van een
eigen plek niet kon verdragen en daarom werd de jeugdsoos enige jaren
geleden op last van de gemeente gesloten.
Toen eind november 2007 een groep ‘nieuwe’ jeugd, waaronder mijn eigen
kinderen, te kennen gaf dat zij gebruik wilden maken van De Kar zijn er enige
mensen in het dorp geweest die de schouders er samen onder hebben gezet.
Samen met deze nieuwe groep jeugd hebben we de gemeente weten te
overtuigen dat ook zij een kans verdienen om te laten zien dat de jeugdsoos in
Woltersum best bestaansrecht heeft. Ikzelf, Kor Kuipers, Wim Lalkens, Saskia
Bothof, Linda Dijkema en Sien Steenhuis hebben het eind 2007 opgepakt en
ons toen voorgenomen gedurende het jaar 2008 het pad te effenen voor een
allereerste algemene ledenvergadering die uiteindelijk is gehouden op
woensdag 14 januari 2009.
We zijn te werk gegaan middels een stappenplan. De eerste stap was dat we er
met elkaar voor hebben gezorgd dat De Kar technisch weer veilig is en dat de
gemeente daardoor haar goedkeuring heeft gegeven om weer open te mogen.
De volgende stap was dat er een huishoudelijk reglement kwam. Samen met de
jeugd hebben we nu een heel duidelijk reglement. Ook onze jeugd gaf aan dat
dingen als alcohol, tabak, drugs, geweld zowel fysiek als verbaal taboe zijn in de
Kar. Het reglement is hierin dan ook heel duidelijk, heel zwart wit en zonder
grijze vlakken. Over de zaken die in het reglement zijn genoemd is onder geen
enkele voorwaarde discussie mogelijk, nu niet, straks niet en nooit niet!!
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Er zijn het vorige jaar veel dingen gedaan zodat er structuur in de organisatie
van De Kar is gekomen, voorbeelden hiervan zijn: Vaste openingstijden, twee
personen die zijn aangewezen als toezichthouder en sleutelhouder (Luit en
Saskia), een jeugdbestuur bestaande uit vijf jongeren, allen structureel
vergaderen, de organisatie van de bar, een activiteitencommissie. Eigenlijk alles
wat er nodig was om De Kar goed en gedegen aan de rol te krijgen.
Erg belangrijk voor De Kar was 20 mei 2008, toen is notarieel vast gelegd dat
Stichting De Kar vanaf die datum verder is gegaan als een Vereniging. In deze
nieuwe situatie heb je als bestuur namelijk meer vat op datgene wat er zich
allemaal in de jeugdsoos afspeelt. We hebben toen nadat het tegelpad is
gelegd de heropening gehad met wethouder Janny Zwerver en de eerste
activiteiten zijn georganiseerd. Er is door Saskia en Linda een
activiteitenagenda opgesteld met als doel actief erop uit te kunnen met de
jeugd en om de subsidie binnen te halen die de gemeente jaarlijks reserveert
voor onze jeugd in Woltersum. Met dit geld zijn inmiddels al veel leuke dingen
gedaan zoals lasergamen & bowlen, karten, naar de bioscoop, het
stripmuseum, een beklimming van de Martinitoren, snowboarden enz. Alle
leden kunnen met een kleine eigen bijdrage aan de activiteiten deelnemen, ook
niet leden kunnen meedoen, meld je daarvoor gerust aan bij iemand van de
organisatie en dan hoor je wel van hoe en wat. En van een deel van de
gemeentesubsidie is er een tafelvoetbalspel, karaokeset en spelletjes gekocht.
Verder is er een dartbord, televisie, DVD-speler en geluidsinstallatie. Ook
genoeg te doen in De Kar zelf dus!
De gemeente Ten Boer had een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting
Welzijn & Dienstverlening in Delfzijl. Dit betekende dat wij begeleid en
geholpen werden door Allard Nieborg als jeugd- en jongerenwerker. Deze
samenwerking is met ingang van 31 december 2008 door de gemeente
opgezegd en, je kunt het al wel raden, er is een nieuwe samenwerking
aangegaan met MJD Groningen. We hebben nu een nieuwe jonge enthousiaste
jeugd- en jongerenwerkster, Kim Ensing.
De allereerste algemene ledenvergadering van de nieuwe Vereniging De Kar
werd gehouden op 14 januari 2009. Tijdens deze vergadering is het eerste
‘echte’ bestuur gekozen bestaande uit: voorzitter Luit Ruben, secretaris Linda
Dijkema, penningmeester Saskia Bothof en de algemene leden Kor Kuipers en
Wim Lalkens.
Het eerste jaar stond dus heel duidelijk in het teken van opbouwen, een goede
basis leggen voor de toekomst en zoals ik er nu tegen aankijk is ons dat goed
gelukt. Iedereen is vol lof over de jeugd van Woltersum in deze tijd. In eerste
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instantie wilden wij een plek voor de jeugd creëren waar ze op een normale en
beschaafde manier terecht konden, nu blijkt dat er veel meer mogelijk is. De
samenwerking van Ten Boer met de gemeente Groningen biedt nogal wat
perspectief. De nieuwe jongerenwerkster gaat van af juni samen met onze
jeugd een WhoZnext-team opstarten, dit is een onderdeel van het project
‘BOS-vruchten’ (Buurt, Onderwijs & Sport 2007-2010) van de gemeente Ten
Boer aangenomen door het Huis van de Sport in Groningen. Het betekent in
het kort dat de jeugd geleerd wordt middels een stappenplan activiteiten te
organiseren. Enige criteria zijn dat ze maandelijks moeten vergaderen en
minimaal drie aan sport gerelateerde activiteiten moeten organiseren, ook
hiermee kunnen ze nog eens een extra subsidie binnenhalen. Wij zullen in het
dorp dus steeds meer gaan merken van de dingen die onze jeugd gaat
organiseren. Het afgelopen jaar is onze jeugd al actief geweest met een disco
voor groep 6, 7 en 8 en op de Koninginnemarkt met de trampolines, grabbelton
en snoepverkoop. We zullen ze nog veel vaker gaan tegenkomen in hun
WhoZnext-team shirts!
Ondanks dat de vereniging 17 leden telt ben ik over dat aantal niet te spreken,
er is in het dorp nog veel jeugd geen lid van De Kar. Het lidmaatschap kost niet
veel (€42,- per jaar of €3,50 per maand) en je krijgt als lid veel korting bij alle
activiteiten. En doe je aan een paar activiteiten mee dan heb je al gauw een
groot deel van je contributie terugverdiend! Maar nogmaals ook als je niet lid
bent kun je daar gewoon aan meedoen, dan kun je kijken of je het leuk vindt.
Rest mij nog te vertellen dat er ook veel informatie te verkrijgen is via de
website van De Kar www.dekarwoltersum.tk (er is ook een hyves). Maar je mag
natuurlijk ook eerst gewoon eens komen kijken of je het leuk vindt, je mag een
maand op proef meedraaien. Blijf je na die maand ook nog in De Kar komen
dan kan je even naar Joep Vermeulen (Bouwerschapweg 55) gaan om een
aanmeldingsformulier te vragen die je dan bij het zelfde adres later weer in kan
leveren.
Luit Ruben
Voorzitter De Kar
P.S. 14 juni gaan we klimmen in Kardinge, ga je mee? Eigen bijdrage leden
€3,50 en niet leden € 13,50. Aanmelden, zo snel mogelijk, bij Ennie Lalkens of
Saskia Bothof.
En 6 juli willen we graag naar Walibi Flevo, hiervoor is het voordeliger om met
minimaal 20 personen te zijn voor de groepskorting, wie gaat er nog meer
mee? Iedereen mag mee, jong en oud? Vervoer regelen we onder elkaar.
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DIDO EN AENEAS
Op zaterdag 18 en zondag 19 april vond in de kerk van Woltersum een
bijzondere uitvoering plaats van de opera Dido and Aeneas van
Henry Purcell (1659-1695).
Bijzonder is dat het een Nederlandse vertaling betreft van de hand van de
in 2006 overleden Willem Harsta. Ook bijzonder is dat het Projectkoor
Woltersum, dat voor een groot deel bestaat uit zangers uit het dorp zelf en
verder uit Ten Boer en Groningen, de hele productie zelf in handen heeft. Zo
worden alle rollen door de koorzangers zelf ingevuld en tekenen zij ook voor
decors en kostuums!
Het koor maakt deel uit van de zangschool Prima Musica en staat onder leiding
van Janet Harsta.
De instrumentale begeleiding is in handen van Reitze Siebesma.
In de hoofdrollen:
Dido……………………………………………..Ellen Braaksma
Aeneas …………………………Bertjan van de Lagemaat
Belinda……………………..…………………….Wilma Naaijer
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Een bericht vanuit de school.
We zijn bezig met de laatste periode
van dit schooljaar. Hectisch, gezellig
en chaotisch. Dat is ook de reden,
dat u in deze krant geen tekeningen
en verhaaltjes van de kinderen
vindt.Door alle vrije dagen, in
verband met Pinksteren en een
personeelsdag, is dat er volledig bij
in geschoten.We willen U natuurlijk
wel graag op de hoogte houden van
wat er allemaal binnen de muren
van de school gebeurt.
De afgelopen periode hebben we
een project “kleine diertjes”gedaan.
Dat was erg succesvol, de kinderen
waren erg enthousiast. U heeft ze
misschien wel gezien bij de molen,
met schepnetten en emmers,
zoekend naar waterdiertjes. Ook zijn
een aantal groepen met een bus van
het Noordelijke Busmuseum
vervoerd naar Leens. Ze hebben
daar “De insectenwereld”bezocht.
Een andere groep is naar een imker
in Schildwolde geweest. Kortom,
een leuk project.Donderdag 4 juni, is
er een marktje op het schoolplein.
Daar presenteren een aantal AOC
Terra studenten de plannen voor
het opknappen en uitbreiden van
het schoolplein. Het schoolplein is
de speelplek voor de kinderen in
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Woltersum en dat kan wel wat
uitgebreider.
Op het moment van dit schrijven,
zijn de kinderen van groep 3 t/m m
6 al op schoolreis geweest naar
Drouwenerzand. Zij zijn met een bus
van het Noordelijk Busmuseum
vervoerd. Het was een zeer
geslaagde dag met prima weer. De
groepen 1 en 2 gaan op 9 juni naar
Zuidlaren en de bovenbouw gaat op
10, 11 en 12 juni op kamp naar
Assen. Veel uitstapjes dus. Daarbij
komen nog de sportdagen en de
musical.
Vooral de musical vraagt veel
aandacht op dit moment. De
kinderen zijn super enthousiast en
kennen hun tekst al bijna uit het
hoofd. De musical vindt plaats op
dinsdag 30 juni om half acht in het
dorpshuis. Na de musical is het
schooljaar bijna voorbij. We sluiten
af met een barbecue op het
schoolplein, dat wordt altijd prima
verzorgd door de ouderraad. Daarna
nemen we nog met z’n allen
afscheid van groep 8. We wensen
Wesley, Mirte, Kylie, Joy en
Natascha erg veel plezier toe op hun
nieuwe school voor voortgezet
onderwijs.Tot slot wensen we u
allen een fijne zomer(vakantie) toe
met veel zonnige dagen.
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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 (050-3022266) of mailen naar
tilproat@kpnplanet.nl
Vereniging Dorpsbelangen Woltersum e.o.
Secretaris:H.Bothof
050-3024204
E-mail :
dorpsbelangenwoltersum@gmail.com
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

Kerkenraad Woltersum
Scriba: K.Lalkens
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050 - 3022028

Vogelvereniging “De Rode Kardinaal”
Secretaris: C.D.Kamp
050-3023093
e-mail: ceeskamp@ziggo.nl
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

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

Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris: H.Blink
050 – 3094547

IJsvereniging
Secretaris: Bert Punter 050-3023435

Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris: E.Kiewiet
050 – 3021138

VVV Woltersum
Secretaris: T.Huizinga

050 - 3023989

Buurtvereniging Het Kerkpad
Secretaris: M.Steijvers
050 – 3024253

Stichting peuterspeelzalen Gem.Ten Boer
Adm. A. van den Enden
050-3021432
E-mail: www.peuterspeelzalen-tenboer.nl

Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End’
Secr:T.van Dijk – Rillema 050 – 3023021

Toneelvereniging “Old Egypte”
Secretaris: M.Roelvink
050 – 3024082
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum
Secretaris:J. Klinkhamer
050-3024797
Begrafenisvereniging
Secr:I.Dost-Hamminga
Begraafplaats Woltershof
Secretaris: P. Everts
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050 – 3023234

050 – 5791987

Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok”
Secretaris: I.Dost.
050 - 3023234
Straatvereniging K.de Boerweg
Secretaris: B.Kaper
050 - 5423440

