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Hallo Woltersummers
Het wordt weer een spannende tijd
met het schoolfeest en de kermis.Ik
ben heel nieuwsgierig naar alle
versieringen. Het is toch elke keer
weer een verrassing wat de diverse
verenigingen hebben bedacht.
Dat er meer is tussen hemel en
aarde wordt in deze krant weer eens
bewezen met twee prachtige
verhalen, die Woltersum toch tot
een heel speciaal dorp maken
Het culturele seizoen in onze kerk is
nu afgelopen, maar start weer in
september.We hebben weer heel
wat leuke en mooie optredens
gezien.
Wat ook leuk is dat onze kinderen in
de gelegenheid zijn om workshops
te doen bij onze plaatselijke
kunstenaars.Een geweldig initiatief.
Rest mij nog u allemaal een heerlijke
zonnige zomer te wensen.
Groetjes,
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Bedrijven in en om Woltersum.
“Melkboer”is zijn beroep, al houdt
dat tegenwoordig wel heel veel
meer in. Ik was dus op bezoek bij
Seerp en Ineke Palsma.
Onder het genot van koffie en koek
hebben we uitgebreid gepraat over
hun bedrijf.
Seerp begon in 1967 in loondienst
bij zijn vader. In 1976 werd het een
VOF samen met zijn ouders. Nadat
zijn vader overleed ging hij
zelfstandig verder.
Het is beslist geen baantje van 9 tot
5. De werkdagen zijn van 9 tot 19
uur. Dus echt wel wat langer dan de
gemiddelde werkdag. Bovendien is
er dan altijd nog het bijkomende
werk. Elke avond wordt de wagen
opnieuw ingepakt, bijgevuld en
schoongemaakt. Je werkt tenslotte
met voedsel dus moet alles tiptop
zijn.
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De inkoop is 3x per week bij vanTol
in Onstwedde voor de kruideniers waren en bij Ter Wal in Meppel voor
de vers waren.
Dagelijks wordt vers brood, groente
en fruit ingeslagen.
De route is op maandag, donderdag
en zaterdag in Ten Boer. Daar
hebben ze heel veel vaste klanten,
en natuurlijk de “Bloemhof”
aanleunwoningen. Hij is hier graag
gezien. Je bent ook een soort
vertrouwenspersoon voor die
mensen.
Het is zelfs zo, dat hij bij sommige
klanten even in de koelkast kijkt om
te zien wat er nodig is.
Het sociale aspect is voor Seerp en
Ineke erg belangrijk.
Op dinsdag en vrijdag is de route
St.Annen en Woltersum. Ook hier is
er een vaste klantenkring.
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De woensdag is hun “vrije dag”. Dan
wordt er thuis gewerkt en soms nog
even bij een grossier langs om bij te
blijven en te kijken of er nog wat
nieuws is.
Je begrijpt dat het best een zwaar
beroep is, maar ze doen het beiden
met enorm veel plezier.

Ineke denkt nog wel eens aan haar
vroegere werk, ze was behoorlijk
bezig in de mode. Kocht in en deed
de administratie, organiseerde
modeshows. Wanneer ze er over
verteld zie je lichtjes in haar ogen.

juni 2010

Maar ze vindt haar werk nu samen
met Seerp ook erg leuk. Buiten het
werk om is ze voorzitster van de
zangvereniging, waar ze zich met
hart en ziel aan wijdt.
Zoals de klanten gemerkt hebben is
het tegenwoordig niet alleen zuivel
wat er verkocht wordt, het is meer
een rijdende supermarkt geworden.
Vooral voor ouderen is het makkelijk
dat ze alles kunnen kopen, zonder
er voor de deur uit te moeten.
De zondag is voor beiden de dag
voor de sociale kontakten met de
familie.
De beide zoons zijn inmiddels
zelfstandig en hebben een heel
andere richting gekozen.
Naast zijn werk is Seerp nog
voorzitter van de drie Noordelijke
provincies van melkhouders.
Het is dus jammer dat er geen
opvolger voor hem is, maar voor
hen is het belangrijk dat hun
kinderen gelukkig zijn met het werk
wat zij doen.
Ik hoop dat hij nog lang
“onze”melkboer mag blijven.
Het was een gezellig en boeiend
gesprek.
I.S.

Van de redactie.
Weten jullie wel hoe spannend het is om een dorpskrant te maken?
En weten jullie dan ook hoe het voelt, wanneer je op de laatste dag nog maar
één artikel binnen hebt? Vast niet want anders zou iedereen in Woltersum wel
eerder de bijdrage aan de krant inleveren.Lieve mensen de sluitingsdatum is 3
maanden van te voren bekend, heb je iets leuks of interessants voor de krant
mail het dan niet op het allerallerlaatste moment, dat scheelt een hoop stress
en gebel voor mij.
Alvast bedankt voor jullie begrip !
Ingrid Stayen.
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Een bizar verhaal dat toch nog goed afliep.
Toen ik verleden jaar in September
voor een afspraak in Groningen was
en dit afgelopen was, werd mij
aangeraden om eens naar het
pittoreske dorp Woltersum te gaan.
Een klein terpdorp met een kerk,
een begraafplaats, een school, een
café en een hele mooie molen. Een
dorp zoals een dorp moet zijn. Als je
het dorp nadert zie je zo de kerk uit
de 12de eeuw en de begraafplaats.
En hier begint het verhaal.

Op het kerkhof waren lampen
opgesteld en een fotograaf was
bezig om zijn apparatuur op te
stellen voor het maken van foto’s.
Zo in gesprek komende met de
fotograaf vertelde hij mij dat hij 76
9

foto’s moest maken van
kunstwerken of objecten waar het
Bouwfonds Cultuurfonds een
financiële bijdrage aangeleverd had
en dit samen gesteld zou worden in
een boek die alle 12 provincies
behelsde. In Woltersum staat een
kunstwerk dat men noemt “de
Hemelpoort” , een sobere
constructie van beton met een
doorkijk naar de Martinitoren en
natuurlijk de hemel met een bank
ervoor waar men zo het leven kan
overdenken. De fotograaf vroeg mij
of ik op het bankje wilde gaan zitten
en in zijn optiek maakte dit het
plaatje mooier en daar was ik het
helemaal mee eens. Hij beloofde mij
dat ik ook een exemplaar zou krijgen
die omstreeks de kerstdagen uit zou
komen. Maar dat gebeurde niet en
verdween uit mijn gedachten. Op 22
Maart kreeg ik hartproblemen en
moest opgenomen worden, waarna
een operatie volgde. Laat nou op 23
Maart het fotoboek komen met het
kerkhof en “de Hemelpoort”. Ik heb
dus letterlijk voor de hemelpoort
gezeten maar hoop nog lang hier te
blijven.
Hero de Roos

Emmen
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Alweer bijna 21 jaar woont de
familie van Ginkel niet meer op de
boerderij aan de Bouwerschapsweg
in Ten Boer, maar wonen ze in het
prachtige huisje aan de overkant.
Alle 8 kinderen hebben inmiddels
hun eigen leven opgebouwd elders.
Sommige kinderen wonen in de
buurt, anderen wat verder weg in
het land of zelfs in Canada waar het
gezin zelf in de jaren 50 ook 7 jaar
gewoond heeft.
Natuurlijk wil ik ook aan hun vragen
waar hun liefde voor de tuin
vandaan komt. Want net als velen
uit Woltersum rijd of fiets ik elke
dag wel een keer langs hun huis en
bijna altijd zie ik mevrouw van
Ginkel in de tuin. Geen onkruidje te
bekennen, geen blaadje op het gras
en daarnaast alles ook nog eens zeer
smaakvol ingericht. De tulpen die
omringt waren door een zee van
vergeetmenietjes zijn net
uitgebloeid en vervangen door
mooie rode geraniums.
Nadat ik vriendelijk ben binnen
gelaten vraag ik de familie naar hun
tuin. Het gesprek loopt totaal
anders dan verwacht.
‘De tuin, tja…ach, dat doen we
gewoon!’ Wat daarop volgt is hun
prachtige levensverhaal. Beide zijn
geboren en getogen op een
boerderij. Toen zij in 1951 trouwden
wilden ze graag ook boerderij, maar
zo gemakkelijk ging dat toen nog

niet. Er moest eerst veel gewerkt
worden en gespaard. Veel vrienden
en kennissen gingen in die tijd naar
Canada om te werken. Ook het
pasgetrouwde echtpaar ging hun
geluk zoeken in Canada. Ze gingen
op een range werken in de buurt
van de stad Galgary (Deze stad
bestond toen nog maar net 50
jaar!). In totaal hebben ze bij drie
Ranges gewerkt. Hun laatste
werkgever, Bill, heeft veel mooie
herinneringen achter gelaten. Nog
lang hebben ze contact met hem
gehouden. Helaas is hij een paar jaar
geleden overleden. Met Bill reed
meneer van Ginkel op een paard
met de grazende koeien mee. Als hij
over deze herinneringen praat zie je
hem glimmen. Het waren mooie
tijden. In Canada werden ook de
eerste kinderen geboren. De familie
ging wel uit wandelen op zondag.
Waar zij woonden was een echt
landklimaat. De kinderen wilden
graag naar de besneeuwde toppen
van de Rocky Mountains lopen, die
je kon zien liggen alsof het vlak bij
was. In het echt was het minstens
nog 100 kilometer. Één van hun
zoons woont nu in die regio. Hij
heeft daar nu een boerderij. Ze
hebben hun zoon al een aantal
keren bezocht. Maar helaas heeft de
dokter de bijna 85 jarige meneer
van Ginkel geadviseerd niet meer zo
lang te vliegen, want anders ging hij
het liefst morgen weer naar Canada
om het prachtige land nogmaals te
bezoeken.
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Vervolg toentje van Ginkel
7 jaar na hun vertrek uit Nederland
was de familie op vakantie en
familiebezoek in de buurt van
Nijverdal. Tijdens hun vakantie rees
de mogelijkheid om een boerderij te
huren en niet langer in dienst te zijn
als knecht, maar zelf iets op te
bouwen. En zo kwam de familie
weer terug in Nederland.
In 1973 verhuisde de familie met
hun acht kinderen naar Ten Boer. De
familie hebben veel gezien en
hebben veel meegemaakt. Ze kijken
terug op een rijk leven. Meneer van
Ginkel is inmiddels bijna 85 en
mevrouw van Ginkel al bijna 81 jaar.
Ze doen nagenoeg nog alles zelf.
Hun kinderen helpen met het
onderhouden van de oprit en met
het snoeien van de heg. ‘Je merkt
wel dat je ouder wordt! Het wordt
wel steeds zwaarder.’vertelt
mevrouw van Ginkel. Maar nog
steeds is ze het liefst elke dag
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buiten. ‘Beter buiten in de tuin, dan
binnen poetsen!’ (Maar ook binnen
ziet het er uit als om door een
ringetje te halen!). Natuurlijk vind
de familie het wel leuk om te horen
dat men hun tuin erg mooi vind. Elk
jaar koopt ze bij het tuincentrum
ook wel allerlei bolletjes en genieten
ze beiden van wat er op komt.
Meneer van Ginkel vindt het erg
mooi dat er weer mooie geraniums
in de tuin staan en de kastanjeboom
met zijn grote witte bloemen staat
ook dit jaar weer zó prachtig in
bloei! Verder krijg ik nog als
boodschap mee dat ik er vooral niet
zo’n lang stuk van moet maken,
want zo bijzonder zijn ze niet. Nou,
daar denk ik anders over. Lieve
familie van Ginkel, bedankt voor
jullie gastvrijheid en jullie mooie
verhalen. Ik wens jullie nog veel
geluk in gezondheid en met elkaar!

Tilproat Woltersum
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keuken wel wat anders als de
Nederlandse keuken, maar bijna alle
ingrediënten zijn in Nederland
gemakkelijk te verkrijgen.
Janny heeft me een mooi papiertje
gegeven met een heerlijke Turkse
salade. Deze staat met regelmaat bij
hun op tafel.:
Wat vind je op tafel bij de
Woltersummers. De inwoners zijn
divers en zo divers zijn ook de
maaltijden.
Sinds 2000 woont de turkse Omer in
Nederland en hij woont samen met
Jannie en hun dochter Meryem.
Omer werkt al een aantal jaren als
banketbakker bij een groot bedrijf wat
voorheen bekend was als Vast Banket.
In het begin kwam hij op vakantie naar
Nederland, maar sinds 2000 woont en
werkt hij definitief in Nederland. Vanaf
de eerste dag dat hij in Nederland
woont werkt hij al. Zelfs al voor hij
officieel mocht werken had Jannie al
een baan voor hem geregeld. Het is op
dit moment moeilijk bij Vast Banket. Er
gaan veel mensen uit. We hopen met
jullie mee dat Omer zijn baan kan
behouden. Natuurlijk is de Turkse
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Sla
Tomaat
Een beetje zout
Citroensap (scheutje)
Olie
Komkommer
Fêta kaas
Hardgekookt ei
Olijven

De sla schoonmaken en klein snijden.
Uien en tomaten schoonmaken en in
kleine stukjes snijden.
Scheutje citroensap toevoegen. Niet
met slasaus maar met olijfolie mild
dressen. Een klein beetje zout over de
salade trooien.
Eet smakelijk!

Tilproat Woltersum
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Het speelplein.

Goed nieuws voor alle jeugdige inwoners van Woltersum. Het speelplein
bij school is bijna klaar. De helft van de toestellen is al geïnstalleerd, we
wachten nog op de andere helft. Dat zal niet lang meer op zich laten
wachten. Zelfs nu de helft er nog maar staat is het al een groot succes.
Er wordt veel meer gespeeld en ook onze iets oudere jeugd geniet van
de mogelijkheden die er zijn. Dat was ook de bedoeling. Wel vragen we
van iedereen, om rekening te houden met de mensen die er rondom
wonen. Het is voor niemand een probleem dat er genoten wordt van de
aangeboden speelvoorzieningen, maar zet je muziek niet op een
dusdanige sterkte, dat de omwonenden daar last van hebben. Gebruik
het pannaveldje zoals het bedoeld is, namelijk voor technisch voetbal.
Houd de bal laag, zodat het niet steeds over de rand op de weg terecht
komt. Verderop staan de spelregels, zoals ze gelden voor het pannaveld.
Deze regels zullen we ook bij het veld plaatsen.
Zodra alle speeltoestellen geplaatst zijn,wordt het plein feestelijk
geopend. Daarvan krijgt u uiteraard nog nader bericht.
Wat is Panna?
Een Panna is poorten, dit betekent dat je de bal tussen de benen van je
tegenstander doorspeelt en de bal weer in eigen bezit hebt.
De bal blijft op de grond en in het veld.
Panna-voetbal
Het is een soort straatvoetbal.
1 tegen 1 of 2 tegen 2
Veld van 4 bij 6 meter
Doeltjes breed 0,95 en hoog 0,5 meter
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Panna-regels:
- 3 minuten speeltijd (1 tegen 1).
- 2 x 3 minuten speeltijd (2 tegen 2).
- Een Panna of de hoogste scoorder wint.
- Een Panna is alleen geldig indien je na het door de benen spelen, de bal weer in eigen bezit hebt.
- Beperkt lichaamscontact.
- Je mag niet scoren vanaf de eigen helft van het speelveld. Knallen op het doel heeft dus geen zin.
- Vrije trappen moeten binnen drie seconden worden genomen.
- De tijd wordt niet stilgezet voor overtredingen of ander oponthoud.
- Bij gelijkspel vindt er een ‘shoot-out’ plaats.
- De scheidsrechter beslist of er een doelpunt of een panna is gemaakt.

=================================================================
Mount Hagen in Woltersum.
Op 2 mei hadden we weer een zeer afwisselend programma in onze kerk. Van
Country. luisterliedjes en een heuse dichter.
Het was weer eens iets heel anders, en het is natuurlijk erg leuk als er een
Woltersummer bij is. Dit keer in de persoon van Jos Meijers die deel uit maakte
van de band Mount Hagen met Jetse Goris en Hermen Hagen.
Doordat er even gewacht moest worden werd het orgel in onze kerk op een
heel andere manier bespeelt dan anders door Hermen.
De dichter Sieger M.G. droeg met veel verve zijn gedichten voor, na de pauze
zelfs bijgestaan door Jos, die met zijn gitaar de nodige effecten gaf aan het
gesproken woord. Leuk zo’n improvisatie.
De country zanger had ook nog een zangeres meegebracht . Zij gaf een extra
dimensie aan zijn optreden.
In de pauze werd een film vertoond over Woltersum in de jaren 60. Het was
een feest van herkenning en mooie herinneringen.
19
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Verbroken stilte.
Alweer heel veel goede jaren wonen wij in het huisvlak bij het Woltersummer
kerkhof.Mensen vragen wel eens hoe het is om daar zo dichtbij te
wonen.Natuurlijk is dan het antwoord:”rustig”.Waarop men dan vaak
grapt:””ja rustiger buren kun je niet hebben”.
Op vele zerken staat:”Rustplaats van….”.Er wordt gerust en rustende mensen
maken weinig lawaai.En mocht iemand om wat voor reden dan ook zich al ens
in zijn graf omdraaien, dan maakt dat minder geluid dan de ruisende bomen of
het knerpende grind onder de voeten van de bezoeker.Er heerst rust.De
Lindenlaan er naartoe brengt je van het alledaagse rumoer naar een altijd
aanwezige stilte.Niet dat de omgevingsgeluiden daar niet doordringen, maar
wandelen over dat kerkhof brengt je in een andere wereld.Al die namen om je
heen maken je een klein beetje los van jezelf, geven jouw blik in de tijd een
ander perspectief,onthechten je een beetje.
Als om die overgang te markeren zijn er hekken: een hek aan het begin van de
lindenlaan en het echte toegangshek tot het kerkhof.Dat eerste hek is voor
mijn gevoel een eerste statie, als je dat passeert begint de weg der bezinning,
achter dat tweede hek begint die andere wereld.
Typisch misschien voor deze tijd is dat de meeste bezoekers met hun auto
doorrijden tot dat laatste hek: waarom zou je jezelf de kans geven even los te
komen van jouw gewone wereld.Kerkgebouwen zijn verworden tot
verenigingsgebouwen, kerkhoven tot- ja wat eigenlijk.
Rust dus, rust en tijdloze stilte. Gebeurt er nooit wat?
Wat ik hier vertel is echt gebeurd, jaren geleden.Hoe lang? Ik moet er een gooi
naar doen: 24,25 jaren.Om het precies te weten zou ik moeten gaan kijken op
de grafzerk van die jongen van Dreise of op die van de grootmoeder van TeunJan, die waren hier toen pas begraven.
Het was een heldere, warme maannacht, het was zo licht dat je buiten
gemakkelijk zonder lamp had kunnen lezen,het was lichter dan het op sommige
sombere dagen midden overdag kan zijn.Dan heerst er een schaduwloos licht,
nu was de wereld vol schaduwen.
We sliepen op zolder en vanwege de warmte stonden alle ramen, aan de
noord- en zuidkant open.Het was zo stil dat je de schapen in het weiland naast
ons kon horen grazen. Gek, dat doen ze ook ’s-nachts.
Om een uur of twee stootte Agaath; mij wakker.Zij was geschrokken van
voetstappen op het pad naast het kerkhof, een vreemde
stap:stap,sleep,stap,sleep.Daarna had ze het hek horen piepen en was het stil
geworden. Of ik dat niet raar vond.”wat doet iemand daar middenin de
nacht?”. Nu moet er heel wat gebeuren om mij ’s nachts mijn bed uit te krijgen,
21
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Verbroken stilte.(2)
dus na zoiets als: “ach ieder zijn hobby” heb ik mij omgedraaid.Maar echt
slapen doe je dan toch niet direct,je ligt een beetje te wachten of en tot die
voetstappen weer terugkomen.Maar het duurde kennelijk lang, want we waren
weer weggedoezeld.We zaten direct rechtop in bed toen met een daverende
klap de hekken aan het begin van de lindelaan werden dichtgesmeten.Met
direct daarna een absolute haast suizende stilte.Eerste reactie: naar beneden
en kijken welke idioot zoiets uithaalt.Met direct daarop het gevoel:dit is iets
raars, zo’n klap zonder vervolg, alleen nog maar stilte.Bovendien wie weet WIE
het is,wil je iemand wel op zoiets betrappen?Toch keken we uit de
zolderramen, helemaal niets te zien.Een in een helder manlicht badend
landschap, met dat hek als voor de eeuwigheid gesloten.Verder niets, niemand
die wegliep of wegfietste.Dat had je moeten horen, er was pas grind gestrooid
op het pad dat voorons huis langs loopt.Zelfs een kat kon je erop horen lopen.
Haast onwerkelijk was het toen de volgende ochtend dat bewuste hek echt
dicht bleek, we hadden het niet gedroomd. Je voelt dat dit soort dingen maar
één keer gebeurd, zoals ook nooit dezelfde droom droomt.Echter de volgende
nacht gebeurde precies hetzelfde ,weer het piepende hek, weer die
voetstappen en daarna weer dat voorste hek dat met een klap werd
dichtgesmeten en weer die absolute, haast onheilspellende stilte en de
afwezigheid van iemand of iets dat dit veroorzaakt kon hebben. Ik rende naar
beneden waar ik vanuit de erker door het heldere maanlicht een prima uitzicht
had.Helemaal niets te zien! Het pad voor ons huis lichtte in het maanlicht op
door het nieuwe haast reflecterende grind.Helemaal niemand en niets te zien
of te horen.
De voorste hekken waren moeilijk te bewegen, ze liepen op ijzeren wieltjes
over een betonnen plaat, het rollen zou je als inleiding hebben moeten horen
op die klap.Bovendien moet je ze één voor één ophalen voor je ze dicht kunt
doen.Iemand die het zou lukken ze in één klap dicht te krijgen zou moeten
hebben beschikt over en welhaast bovenmenselijke kracht.En hoe kon hij
daarna zelfs zonder één spoortje zijn opgelost? We hebben Woltersummers
gevraagd:niemand had dat het ooit dicht gezien.Sinds mensenheugenis en die
ging toen verder terug dan de aanleg van het “nieuwe”kerkhof, staan die
hekken open, bijna als decorstukken.Het zou bij niemand zijn opgekomen om
ze na een kerkhofbezoek te sluiten.
Op een mooie zomermiddag, niet zo heel lang daarna, werden we, terwijl we in
de tuin zaten opgeschrikt door een bekende voetstap: stap,sleep,stap,sleep, als
een echo van die rare nachten.We keken elkaar aan,beseften tegelijkertijd wat
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Verbroken stilte.(3)
we hoorden.De kerkhofbezoeker was echter een ons bekende man uit een
dorp aan de andere kant van het Eemskanaal.En tegelijkertijd wisten we dat hij
het nooit geweest kon zijn.We hadden dan tenminste iemand moeten zien
wegfietsen of tenminste weglopen.
Als mensen mij vragen hoe het is om naast een kerkhof te wonen dan is nog
steeds het antwoord”rustig”,.Maar laat niemand mij vertellen dat er nooit iets
gebeurd.
Fop Coolsma
N.B.
De voorste hekken zijn inmiddels verdwenen, ze vielen bijna vanzelf uit elkaar.
Ze zijn meegegeven aan een oudijzer-boer.De beide palen waaraan ze
bevestigd zaten staan er nog wel.
=================================================================

ROOD
ZO VERLIEFD
Rood is de kleur van de liefde en de kleur van de warmte.
De warmte die je voelt als je verliefd bent, zo verliefd:
Zo verliefd, dat je nauwelijks op je benen kunt staan.
Zo verliefd dat je rood gloeiend bent.
Zo verliefd dat je spint van verlangen naar jou en naar jou alleen.
Zo verliefd dat je aan niks anders kunt denken.
Zo verliefd met jou in mijn hart!
Zo verliefd.

Groen
Groen gras
Het groene gras
Het lange groene gras
gras

Een taalles over dichten in kleur.ingezonden door Lilian Sparreboom
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WANNEER
4-jun
5-jun
6-jun
13-jun
18-jun
18-jun
19-jun
19-jun
19-jun
19-jun
19-jun
19-jun
19-jun
20-jun
20-jun
20-jun
20-jun
20-jun
26-jun
3-jul
17-jul
11-aug
20-aug
21-aug
21-aug
5-sep
18-sep
18-sep
3-okt
16-okt
30-okt
7-nov
20-nov
27-nov

WIE
Woltpop
Woltpop
Woltpop
CIE
VVV
Witte Brug
Witte Brug
VVV
Dorpsbelangen
Dorpsbelangen
Witte Brug
dorpshuis
Dorpsbelangen
VVV
VVV
dorpshuis
Witte Brug
Dorpsbelangen
Witte Brug
SVW
Witte Brug
Kar
kampgroep DB
kampgroep DB
Witte Brug
CIE
Witte Brug
Kar
CIE
Witte Brug
Witte Brug
CIE
Witte Brug
Witte Brug

27e jaargang nummer 3

WAT
hollandse feestavond
Boeruh Rock (Mooi Wark+2nd Avenue)
Puur Grunnings
Stedelijke Muziekschool
kermis
DJ Fokko (Goud van Oud)
WK-voetbal (NL-Japan) op groot scherm
kermis
optocht (opstellen om 15,30 uur)
Prijsuitreiking schoolfeest
Different Showband
Milestone ((Top orkest)
Schoolfeest
kermis (tot 00,00 uur)
Ringsteken (aanmelden om 13,00 uur)
Antko en Sylvia (stemmingsmuziek)
Harry's One Man Showband
Schoolfeest
vrij klaverjassen
Mixtournooi + BBQ
vrij klaverjassen
"Oud & Nieuw"
zomerkampje
zomerkampje
vrij klaverjassen
Vence (folk/pop/rock)
vrij klaverjassen
outdooractiviteiten + wokken bij NiHao
Kamerkoor Winschoten (klassiek)
vrij klaverjassen
Blues Kings
Olaf Vos (groningstalig singer/writer)
vrij klaverjassen
Live Country Muziek

maart 2010

WAAR
feesttent
feesttent
feesttent
kerk(plein)
Dobbestraat
cafe
cafe
Dobbestraat
Hoofdweg
Bongert
cafe
Bongert
hele dorp
Dobbestraat
hoofdweg
Bongert
cafe
hele dorp
cafe
voetbalveld
cafe
Walibi
molen
molen
cafe
kerk
cafe
stadspark(Gr)
kerk
cafe
cafe
kerk
cafe
cafe

????
21,00 uur
21,00 uur
14,00 uur
VERVALLEN
19,00 uur
21,00 uur
13,30 uur
14,00 uur
16,00 uur
19,00 uur
21,00 uur
22,00 uur
14,00 uur
14,00 uur
16,00 uur
19,00 uur
20,00 uur
13,00 uur
20,00 uur
09,30 uur
10,00 uur
20,00 uur
14,30 uur
20,00 uur
14,30 uur
20,00 uur
22,00 uur
14,30 uur
20,00 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 “Simon Lubbertsbokaal”voor het ringsteken is ter beschikking
gesteld door: Dierenpension ”de Fonzyhoeve”.
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KONINGINNEDAG 2010

Vrijdagmorgen 30 april werden de geraniums bij het voorhofje ingeleverd
tussen 11.00 en 12.00 uur, en de keurmeesteres was deze dag Tineke
Zeldenrust.
Vanaf 12.00 uur werden de plekjes weer uitgezocht. Om 13.00 uur werd het
startschot gegeven voor de opening van de vrijmarkt.
Om 14.00 uur waren er oud Hollansche spelletje o.a.: blikgooien, ringwerpen,
zaklopen, steltenlopen, spijkerpoepen en eilopen (met de ei op een lepel), er
waren 2 teams die tegen
elkaar moesten strijden.
Team 1 ; Noah, Harma, Anne, Annette, Merlijn, Dani, Kelly, Danel, Tess, Jeroen,
Frederiek en Mickey.
Team 2 ; Naomi, Amy, Monique, Indi, Marco, Roan, Jordin, Fleur, Annelyn,
Madelon, Marcel.
Team 1 heeft 27 punten en team 2 heeft 26 punten gehaald, dus team 1 is met 1
punt meer de winnaar geworden.
Om 16.00 uur was de prijsuitreiking van de Geraniums: met uitleg van de jury!!
1e prijs Lourens Mengerink. ( Een mooie volle bloeier)
2e prijs Irene Dost.
(Mooi van Kleur)
e
3 prijs Mevr. Piebenga (Mooi volle geranium met veel blad, zonder bloei met
knoppen)
Rond 16.30 uur was de traditionele stoelendans voor jong en oud.
15 koppels deden hieraan mee, uiteindelijk bleef Noah (als stoel) over samen
met de dames Frederiek en Indi deze twee moesten nog 1x een ronde lopen
uiteindelijk bleef Indi over,
Noah en Indi Rozema hadden dus gewonnen.
Wij vonden het een zeer geslaagde dag! Met dank aan o.a. Dorpsbelangen
waardoor wij deze dag konden organiseren en de sportvereniging voor de
catering
Tot volgend jaar Koninginnedag 2011!!!
Koninginnedagcommissie: Bianca, Irene, Petra en Tjakelien
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Groninger Bodem Beweging
Op 6 november 2009 is de vereniging de Groninger Bodem Beweging (GBB) opgericht' De GBB
gaat zich inzetten voor de belangen van hen die last hebben of schade ondervinden van de
gevolgen van de aardgaswinning in het Groningerveld. Het gaat hier vooral om de aardbevingen
maar ook over effecten van de bodemdaling.
Eén van de belangrijkste doelen van de GBB is een rechtvaardiger vergoeding van schade door
aardbevingen en bodemdaling; zij wil een vergoeding op basis van herstelkosten in plaats van
cosmetische reparaties. De aardbevingen veroorzaken scheuren in veel huizen. De NAM volstaat
vrijwel altijd met het laten repareren van het pleisterwerk, zonder grondig onderzoek te doen naar
eventuele constructieve schade.De GBB wil ook meer transparantie in de informatie over schades,
vergoedingen en over de risico's van de aardgaswinning. Deels wil de GBB zelf in die lacune
voorzien door informatie te verzamelen over schadevorming en - vergoeding. Deze zal geplaatst
worden op haar website: www.groninger-bodem-beweging.nl. Bewoners met schade zullen
nuttige informatie op de site kunnen vinden.
Kernpunt voor de GBB is dat de Groningers niet de dupe mogen worden van het gas onder hun
voeten waar heel Nederland zoveel rijkdom en warmte aan ontleent. Het gas is van heel
Nederland, akkoord, maar dan dienen de lasten van de winning niet eenzijdig bij de Groninger
bevolking te worden gelegd!
Vanaf het begin van de winning is de informatie over de gevolgen van de gaswinning voortdurend
aangepast. De bevingen zijn zwaarder dan de NAM in het begin ooit voor mogelijk hield.
Wetenschappers zijn het onderling oneens over de risico’s van de bodemdaling. Hierdoor is het
vertrouwen van veel Groningers in de NAM en de overheid aangetast. Bewoners hebben het
gevoel dat er zonder hen en over hen wordt besloten terwijl zij met de brokken blijven zitten. De
Groninger Bodem Beweging wil in ieder geval het volgende bereiken:
1.
Een rechtvaardige schadevergoedingsregeling gebaseerd op werkelijke herstelkosten .
2.
Vergoeding kosten gemaakt ter voorkoming van schade aan de woning door nieuwe
bevingen.
3.
Taxatie van de schade door bureaus die werkelijk onafhankelijk zijn van de NAM.
4.
Transparantie in het aantal, spreiding en omvang van schadegevallen aan gebouwen.
5.
Transparantie in de toekomstverwachtingen ten aanzien van bevingen en bodemdaling
6.
Meer onderzoek naar bestaande onzekerheden over de effecten van de gaswinning.
7.
Onderzoek naar de emotionele beleving van de aardbevingen.
De GBB is een vereniging maar wil vooral een beweging zijn van en voor de bevolking en streeft
dan ook naar een zo groot mogelijk aantal leden. De GBB wil namens hen in gesprek gaan met alle
betrokken partijen, overheid en politiek. Indien nodig zal de GBB namens haar leden juridische
procedures opstarten.
Wilt u meer informatie over doelstellingen en diensten van de vereniging dan kunt u de
website raadplegen (www.groninger-bodem-beweging.nl).
Het secretariaat is gevestigd te Middelstum, De Bosrand 11, postcode 9991 EJ.
U kunt contact opnemen via de mail: info@groninger-bodem-beweging.nl
of per telefoon: 06-55715192 of 0596-551484.
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Vereniging voor Dorpsbelangen
Woltersum e.o.
VAN DE BESTUURSTAFEL MEI/ JUNI 2010
We hebben 3 x vergaderd. En bij de eerst vergadering was al duidelijk: het
schoolfeest is anders dan 3 jaar geleden. Nederland speelt tegen Japan om 13.30
uur..........
Na 2 telefoontjes van verontruste dorpsgenoten, en het daarbij in het vooruitzicht
gestelde beperkte aantal wagens voor de optocht, wisten we dat we het tijdstip
moesten aanpassen. Na veel overleg met V.V.V. en Dick Smit van de kermis,
hebben we besloten, met frisse tegenzin, de optocht te verzetten naar 16.00 uur
i.p.v. 14.00 uur. Elders in de Tilproat meer over “DE DAG”.
Al eens wezen kijken op het schoolplein? Echt niet? Nou moe! Doen!!!! Het is al
een heel eind op streek, zeg maar. En de kinderen genieten ervan. Ik ook,
trouwens. ‘k Heb al een middag gepicnict aan de idem tafel. Heerlijk!
De jeu de boulesbaan op smids Hoek z’n olle stee, krijgt 2 bankjes van de
gemeente ter vervanging van 2 nogal slechte exemplaren. Later worden ook de
resterende 2 vervangen.
De Til in ons dorp is door de gemeente opnieuw ‘aangesmeerd’. Voor het
schoolfeest is ie ook geschilderd. Dan is het weer een monument (tot er weer een
vrachtauto komt klem te zitten....).
Samen met de jeugdvoorzitter van ‘De Kar’, Joep Vermeulen, ben ik naar het
afscheid van (ex)wethouder Janny Zwerver geweest. Het werd gewaardeerd!
En samen met de voorzitter van Garmerwolde, Herman Huiskes, heb ik op 4 mei
in Ten Boer een krans gelegd, namens de inwoners van de hele gemeente, voor
alle Nederlandse gesneuvelde militairen. Er waren een paar honderd mensen. Ik
vond het erg imponerend. En mooi om te doen.
Iets heel anders: in de vorige Tilproat deed ik een oproep melding te maken van
verzakken van - en scheurvorming in je huis. Ik heb een paar telefoontjes gehad.
Verderop in dit blad vind je het persbericht van de Groninger Bodem Beweging.
Ga vooral eens op hun site kijken! Ik blijf klachten verzamelen!!!!!
Overigens, binnenkort komt er een artikel in ‘De Regiokrant’ over het schoolfeest
van Woltersum. Daarna willen ze nog een aantal stukken over ons dorp plaatsen.
Heb ik hulp nodig van onze echte, oudere Woltersummers. Middagje dorpshuis?
Ik weet wel wie ik moet vragen, denk ik.... .
Rest me nog jullie een fantastisch schoolfeest toe te wensen, mooie wedstrijden
van ‘ORANJE’ en heel veel lekker weer.
Liefs, Lenneke.
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SCHOOLFEEST 2010 op 18, 19 en 20 juni.
De onderwerpen van de versieringen van de straten zijn bij mij bekend. Verrassend!
Maar dat zien jullie vanzelf wel.
Er doen minstens 12 wagens mee. Maar ik betwijfel of dat er niet meer worden (3
jaar geleden waren het er 16. Dus.). Maar blijf je wel opgeven, als je dat nog niet
hebt gedaan! Ik heb nog met iedereen, voor 19 juni, een gesprekje over wie er
precies op de wagens zitten en wie de chauffeur van de trekkende wagen/ tractor is.
En, natuurlijk, de individuele optochtgangers kunnen zich ook bij mij aanmelden! Uit
veiligheidsoverwegingen zullen we paarden en brommers niet kunnen toestaan.
Bogen over de straat moeten een minimum doorrijhoogte hebben van 4.40 meter.
Er moet op de wagens een hekwerk aan de rand zijn van minimaal 0.40 meter hoog.
Het wordt zeer op prijs gesteld als men de Nederlandse driekleur (dus zonder oranje
wimpel) laat wapperen!
OPSTELLEN OPTOCHT vanaf half 4 (15.30 uur).
Op de Hoofdweg met de neus richting Ten Boer, vanaf Janny Hulshof/ ‘De Hosta’.
Muziekvereniging ‘Volharding’ gaat ons voor, dan volgen trekkers, dan individuele
deelnemers.
ROUTE OPTOCHT.
Vertrek om 4 uur (16.00 uur).
Vanaf de Hoofdweg vertrekken we naar de Bouwerschapweg, Boltweg in Ten Boer,
terug naar Woltersum. Via de Hoofdweg over de Til naar links over de Kolleryweg
naar Wittewierum. Daar worden de prijzen voor de wagens bekend gemaakt. Dan
rijden we, in triomftocht, terug naar Woltersum. Dit jaar dus niet door de
Dobbestraat, i.v.m. het tijdstip van de start. We willen onze kermisexploitanten wel
de mogelijkheid geven op hun tijd te starten!
We willen jullie verzoeken de wagens nog een tijdje op de Hoofdweg te laten staan,
zodat iedereen er nog eens van kan genieten.
Er zijn E.H.B.O.-ers aanwezig. Let op aanwijzingen van de verkeersregelaars.
WIL JE OP DE ROUTE GEEN AUTO’S AAN DE WEG PARKEREN!!!!! Ook niet langs het
Eemskanaal i.v.m. calamiteitenvervoer, zoals ambulances e.d.!
PARKEREN TIJDENS DE OPTOCHT.
Liever niet in het dorp, tenzij bij iemand op het erf. Verder zijn er
parkeermogelijkheden op het Kerkplein, bij de eierkeet van Lalkens, op het gras
hoek Dobbestraat/ Bouwerschapweg, bij Sminia aan het Eemskanaal n.z..
PRIJSUITREIKING.
De jury zal eerst om 16.00 uur de wagens inspecteren. Als de optocht het dorp uit is,
volgen de straten. ( Dit kan nog veranderen. Volg mogelijke veranderingen in onze
publicatiekast bij de jeu de boulesbaan.)
In Dorpshuis ‘De Bongerd’ om ± 7 uur (19.00 uur).
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Cultuur, maar even niet in de kerk !
In juni organiseert de culturele
commissie meestal een afsluitend
optreden voor de kerk. We moesten al
schuiven met de datum tussen
Woldpop, kermis en schoolfeest.
Er is dus veel te doen in Juni, maar het
is wel jammer dat het optreden deze
maand niet doorgaat. De Stedelijke
muziekschool moest helaas op het
laatste moment afzeggen.
De Servicedienst van Fivelingo is uw
kleine hulp in en om uw huis.
Denk bijvoorbeeld aan een
wegzakkende tuinschutting, een
klemmende deur, een verstopte
gootsteen of wastafel, de heg die nu
echt gesnoeid moet worden en
afgevallen bladeren in uw tuin.
Allemaal typische karweitjes voor de
Servicedienst.
De Servicedienst werkt voor ouderen
en mensen met een handicap. Voor
eenmalige klusjes, maar ook voor
terugkerend werk, zoals het
tuinonderhoud, kunt u een beroep
doen op de Servicedienst.
Door de karweitjes die de
Servicedienst uitvoert, kunnen
ouderen en gehandicapten langer
zelfstandig wonen.
Maar ook verenigingen,
peuterspeelzalen, scholen en
particulieren kunnen gebruik maken
van de Servicedienst.
Meer informatie?
Kijk op www.tenboer.nl of neem
contact met ons op. We sturen u graag
de folder met volledige informatie.
37

We hebben weer een afwisselend
seizoen achter de rug met optredens
die we met plezier georganiseerd
hebben. U heeft er al vaker over
kunnen lezen in Tilproat.
Vanaf 5 september is er weer de eerste
zondagmiddag van de maand iets
bijzonders te zien en te horen in de
kerk. Zo komen er oa.
Vence(folk/pop/rock),een kamerkoor
uit Winschoten en Olaf Vos (gronings)
In de drukke maand december is er
geen optreden.
Bent u ook zo gehecht aan het geluid
van onze kerkklok, het uitzicht op de
toren en de centrumfunctie van onze
kerk met kerkplein? Samen dragen we
bij om Woltersum te houden voor wat
het is: Een super gezellige en levendige
gemeenschap.
Ook het volgend seizoen houden we de
entreekosten op € 4,50 per persoon.
Fijne zomer en veel plezier bij alle
activiteiten die Woltersum rijk is !
Namens de culturele commissie,
Boudewijn ‘t Sas

Tilproat Woltersum
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Bericht vanuit school.
De laatste schoolkrant van het schooljaar 2009-2010. Wat vliegt de tijd, een
jaar gaat ontzettend snel. De cito toetsen van groep 8 liggen alweer een tijdje
achter ons. De kinderen hebben het goed gedaan en ze zullen alle 8 hun plekje
op het voortgezet onderwijs wel vinden. We wensen Marleen, Reinier, Niek,
Erik, Marcel, Rik, Sam en Amy een hele fijne en leerzame tijd toe op het
voortgezet onderwijs. Acht kinderen gaan er weg, dat is veel. De afgelopen
periode zijn er gelukkig ook een aantal kinderen bij gekomen. We hadden ze
nog niet in de dorpskrant genoemd, dus bij deze; Rafaël en Asher van der Ziel,
Romano Hamrit, Max Meijers , Marijn Ruigendijk, Romy Vranken, Leanne
Wierenga en na de zomervakantie komt Thijs Smit. Thijs zorgt ervoor, dat er
dan weer 52 kinderen op OBS De Huifkar Woltersum zitten.
De komende periode gaan alle groepen nog op schoolreis of schoolkamp, u zult
het vast wel horen als de auto's toeterend door het dorp rijden. Ook zijn we
druk bezig met de voorbereidingen van het schoolfeest. We dragen als school
ook ons steentje bij. Kortom drukte alom, maar voordat we het weten is het
voorbij. We genieten ervan en wensen u allen ook de komende periode veel
plezier bij de voorbereidingen van het schoolfeest en een hele fijne vakantie.
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Harry Niehof,
Op zondag 7 maart trad de
singer/songwriter Harry Niehof op in
onze kerk. In het noorden van het
land is hij bekend door zijn
Groningstalige cd’s Cuba
Blues,Altied onderwegens en zijn
laatste cd “straks is ’t weer
janken”.Met deze cd heeft hij in
2008 de streektaalprijs van het
Dagblad van het Noorden
gewonnen.
Harry heeft tientallen jaren alles
gespeeld wat hem aansprak
folk,blues, rhythm&blues en soul.
Het was een prima optreden en
weer heeft de culturele commissie
een bijzondere artiest gevonden.
I.S.
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Zomerkamp 2010 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 20 en zaterdag 21 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 16 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

Hennie Blink

Dobbestraat 21

050-3094547

Jos Meijers

Kollerijweg 44

050-5779088

Madeleine Vaags en Ronald Weuster Bijbelgang 9

06-12212220

Teun Bezema

050-3024663
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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).
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. Na sluiting zomerkampje (16.00) wordt u geacht uw kind(eren) op te halen.

ALLEMAAL ALVAST EEN FIJNE VAKANTIE GEWENST EN WE ZIEN JE GRAAG
IN HET LAATSTE WEEKEND OP HET ZOMERKAMP VERSCHIJNEN !!
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INSCHRIJFSTROOK VOOR KINDEREN:
Kinderen die meedoen van 0 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

naam:_______________________
Zaterdag:

10.00 uur

12.30 tot 17.30 uur: Ja / Nee
Pannenkoeken bakken Ja/Nee 17.00 uur

Ja / Nee

Naam:_______________________

Broodjes smeren / Museum!!!!!!!
Fruit snijden & pizza’s bakken vanaf 13.30 uur:
Kamp opruimen 16.00 uur
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Ja / Nee Naam:______________________

Ja / Nee

Naam:
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vrijdag 20 en zaterdag 21 augustus

juni 2010

thema:

MUZIEK
VRIJDAG 20 AUGUSTUS

9.00 – 9.30

Inschrijving Kids

9.30 - 10.00

Opening van het Kampje (Madelene)

10.00-12.00

Knutselen

12.00-13.00

Eten en Broezen

13.00-15.00

Groepjes maken, voorbereiding op de avond dansje,zingen enz

15.00-15.30

Broezen

15.30-16.30

Keteloptocht door het dorp met heeeeel veeeel lawaai.
Opbouwen podium en tent versieren

16.30-17.30

Puntjes op de i voorbereiding van de avond

17.30-18.00

Broezen

18.00-19.00

Pannenkoeken eten en Broezen

19.00-20.00

Catwalk optredens en disco

20.00-22.00

Brood Bakken

22.00-23.00

Fakkeloptocht

ZATERDAG 21 AUGUSTUS

10.00

Verzamelen op het Kampje

10.00 – 14.00

Muziekmuseum (Ondervoorbehoud)

14.00 – 16.00

De kinderen zelf pizza’s laten maken /snijden bakken.

16.00-

Afsluiting Kamp voor de kinderen

16.00-17.00

Opruimen kamp

OPROEP:
Wie heeft er voor ons nog:

Oude deksels van pannen, Pallets, Pringles dozen.

Gaarne inleveren bij een van de bestuurs leden.
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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: ?
Sportvereniging Woltersum
Secretaris: Gerda Kiel 050-3021543
Wedstrijd-Secr: F.van Dijk 050 – 3023393
E-mail: bestuur@svwoltersum.com

Begraafplaats Woltershof
Secretaris: P. Everts
Kerkenraad Woltersum
Scriba: K.Lalkens

juni 2010

050 – 5791987

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:Linda Dijkema

050 - 3023277
050 - 5791987

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

Buurtvereniging Hoofdweg
Secretaris : M.Roelvink
050 – 3024082

IJsvereniging
Secretaris: Bert Punter 050-3023435

Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris: H.Blink
050 – 3094547

VVV Woltersum
Secretaris: W.v.Dellen
050 - 8506500
E-mail: willyvandellen@home.nl

Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris: E.Kiewiet
050 – 3021138

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:Petra v.Dijk-Schakel
0503023393
Begrafenisvereniging
Secr:I.Dost-Hamminga
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050 – 3023234

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

