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Hallo Woltersummers
Deze keer wat laat met de krant
omdat ik nog maar net terug ben
van vakantie.
Ik hoop dat jullie net zo genoten
hebben als ik. Ik had een heel erg
volle mailbox verwacht, maar dat
viel tegen. Er is blijkbaar weinig
gebeurd deze zomer.
Jammer dat het zomerkampje niet
doorging.Ik hoop dat dit niet het
einde betekend van een jarenlange
traditie
Hetty Homan heeft heel veel oude
dorpskranten gekregen en schrijft
hierover.Gauw lezen!
Het schoolfeest was weer een
succes, wat hebben we toch
creatieve bewoners in het dorp.
Met mijn kleinzoon heb ik ’smorgens in alle rust alle straten
bekeken.Terecht was de Kollerijweg
winnaar, wat een prachtig geheel!
Door allerlei omstandigheden kon
Carolien Nijland deze keer niet haar
bijdrage aan de krant leveren. Ik
hoop dat er weer gauw wat rust
voor haar komt.
Groetjes,
Ingrid Stayen
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Hiep, hiep, hortensioa.

Midden in nacht porde
Lieske hom in zied. Dat gebeurde
regelmoateg as Appie Ainoor op rug
lag te sloapen. ,,Omdraaien,”zee ze
den,,,bist weer aan t trekzoagen.”
Hai lag laiver nait op ain
van zien versleten heupen, dus
mainstieds verhoesde Appie mit
zien anti- nekklachten-kuzzen noar
logeerber . Zodounde, dou Lieske
hom aanstötde, greep de
scheuvelkampioen oet vrouger
joaren al noar zien kuz-zen, mor zai
zee:,, Nee laiverd, d hond jankt,
kiek ais wat ter is.”
Evert, heur blonde
bouvier, lag in zien körf en keek
hom dodderg aan.,,Niks aan te
zain,”bromde Appie dou e tegen
heur
aanschoof.,,Kolvouten,”huverde
Lieske,,, as e mor gain liefzeer het,
den begunt e zo weer te janken,.” ,,t
Ken eerder spierpien
wezen,”bromde Appie,,, want k heb
hom vanoamedag in t veld
eerabbels apporteren loaten. Zo’n
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baist mout zien bewegen hebben ,
ja.”
,,Dus toch liefzeer. Raauwe
eerabbels. t Ston vanmörn nog in t
Dagblad. Ain bonk vergif. Aarme
Evert, hai mout in schuur, eer e mie
koamer onderspijt. Man lees kraant
toch beter!”
Appie sputterde tegen:,,
Lieske da’s overdreven, k heb
dudelk lezen, n persoon van viefteg
kilo, mout doaglieks 2 kilo
ongeschilde eerabbels eten eer e
liefzeer krigt. Evert weegt 30 kilo en
ik heb pakweg 20 moal n eerabbel
votgooid en mainstieds dezulfde,
zodounde al haar e ze aalmoal
opvreten, liefzeer liekt mie
oetsloten.”
,,Wat veur mensen geldt, gaait nait
op veur honden Appie. En geef mie
a.u.b. de valerioan aan, veur dast
ofraaist mit dien kuzzen.”
Noa dij plichtplegen hees Appie
Ainoor zuk mit kuzzen onder aarm
bie trappen op. Bovenaan
misrekende hai zuk n tree en stötde
zien lutje toon. Pien huil hom nog n
haile zet wakker en zodounde was
Lieske smörns t eerst in de bainen.
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Dat was slim schrikken, dou ze overgerdienen opentrok en noar boeten
keek. De weelderege horten-sioa,
heur pronkewail, was net as n joar
leden aal zien knoppen kwiet.
Ze ruip Appie wakker en dij
zee.,,Zugst nou wel, Evert haar gain
liefzeer, mor heurde onroad. Ik
neem poolshoogte, want, dat reeën
hortensioa’s aanvreten volgens Job
Ketoen, dat zat mie veureg joar al
nait lekker.”
Gaauwachteg was
Appie weerom van zien onderzuik: ,,
t Was n twijbaainder hert mit
snoeischere, Lieske,” snoof e,,,
stevelmoat 45.”
,, Den vroag ik mie of, woarom dat
geboefte zo happeg is op
hortensioa’s. Zol taande
Krudenkloazie doar niks over schrieven?”

n Bedoemeld boukje
kwam oet t aanrechtkastje. Op n
duur ston Lieskes wiesvinger stil bie
Hydrangea, hortensia ston der
tussen hoakjes achter. Ze leesde
even en dou knikde ze:
,,t Kwartje is valen Appie,
luster,..Gedroogde plantendelen
kunnen mensen die willen stoppen
met roken van nicotine-verslaving
afhelpen. Daarnaast geven de
kruidensigaretten baat bij
gewrichtspijnen veroorzaakt door
slijtage.”
,,Dat haar Kloazie Kruut mie vieftien
joar leden zeggen mouten, ik mor
krukkeln mit n versleten nek , knijen
en heupen en de remedie tegen
mien kwoalen ston aal dij joaren in
toene. Lieske, intied dastoe plietsie
belst, fiets ik noar toensentrum Job
Ketoen en hoal mie zeuven nije
hortensioastroeken. Hiep,hiep
hoera, leve de Hortensia. Dizze man,
Elfstedenkrek suns 1963 kocht zuk
vot n iesbewies veur de
eerstkomende Noorderrondritten!”
Lieske bleef nuchter
en temperde Appies wilde
plannen:,,Vannacht zeest tegen mie
dat k overdreef, neem mie nait
kwoalek,mor doe kenst der ook wat
van. Ik haar laiver lezen, dat dij
hiep,hiep, hoera hortensia die van t
snurken ofhelpen kon!”
Luuk Houwing
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Begraafplaats Woltershof

Zoals vele kleine dorpen bezit ook
Woltersum nog een kleine actieve
begraafplaats de zogenaamde
nieuwe begraafplaats. Sinds 1924
wordt hier begraven en vanaf 2010
bestaat er naast de mogelijkheid tot
begraven ook een mogelijkheid tot
het bijzetten van urnen in een
urnenkelder.
Begraven op dit kerkhof is een
voorrecht dat alleen geldt voor
Woltersummers en oud
Woltersummers, daarvoor moet u
wel lid zijn.
Voor 8 euro p.p bent u lid van de
vereniging, vervolgens kan een
grafrecht of urnrecht worden
gekocht voor begraven of een
urnkelder.
9

Op de oude begraafplaats direct
grenzend achter de kerk wordt niet
meer begraven.
De nieuwe begraafplaats is vanwege
haar groene omzoming een
markante en beeldbepalende plek
voor het dorp.
Het onderhoud van deze
begraafplaats gebeurt voor een
groot deel door vrijwilligers en deels
betaalde krachten. Namens het
bestuur wil ik via deze alle
vrijwilligers dan ook heel erg
bedanken voor hun inzet. Zonder
alle vrijwilligers was dat niet
mogelijk geweest.
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Het reguliere onderhoud zoals
grasmaaien en de kantjes bijhouden
gebeurt door betaalde krachten. Het
beschikbare budget dat we hiervoor
hebben is krap en daardoor kan het
wel eens gebeuren dat het gras net
iets hoger staat dan dat we zouden
willen. Met name in het afgelopen
voorjaar is er, door een wisseling
van de onderhoudsmensen, een
kleine achterstand opgelopen.
Gelukkig is dit snel is achterhaald.
We vinden dat het
onderhoudsniveau van de
begraafplaats er op dit moment
prima uitziet.
Natuurlijk kan het altijd beter en
mooier, maar we hebben nu
eenmaal te maken met het
beschikbare budget en de
beschikbare mensen. Wij hopen dat
u hiervoor ook begrip hebt
Momenteel bestaat het bestuur uit;
Leo Dijkstra (voorzitter), Willy van
Dellen (secretaris), Frans Pot
(penningmeester), Klaas Sminia (lid
vice-voorzitter), Wim Darneviel (lid).
Al sinds het bestaan van de
vereniging wordt er gewerkt met
vrijwilligers en vaak ook mensen die
zich gedurende lange tijd hebben
ingezet voor de begraafplaats. Alle
kennis zat in het hoofd en veel
afspraken werden mondeling
gemaakt. Door het verlies van deze
vrijwilligers is er veel kennis
verloren gegaan en dat is jammer.
Mede door de wet op de
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lijkbezorging en door een
veranderende maatschappij
ontkomen we er niet aan om onze
administratie te professionaliseren
en alle afspraken en
correspondentie schriftelijk te doen.
U begrijpt dat dit een behoorlijke
klus is waar achter de schermen
hard aan wordt gewerkt. In
hoofdlijnen moet u denken aan het
volgende;
- Het opzetten van een goede
administratie
- Het opzetten van een goed archief
(goede ontsluiting, alles op datum)
- Het aanpassen van het
huishoudelijk reglement en statuten
- Het opzetten van goed
procesbeschrijving (wie doet wat,
waar,wanneer)
- Het maken van een
onderhoudsplan op korte en lange
termijn i.v.m. subsidieaanvragen
- Het maken van een goed financieel
plan
Mocht het zo zijn dat u over
bepaalde zaken uw mening wilt
geven, dan horen wij dat graag.
Als bestuur willen we het uiteraard
goed doen voor onze leden.
Uiteraard bent u ook van harte
welkom op onze jaarlijkse
ledenvergadering in het voorjaar
2011 medio maart/april.
Met vriendelijke groet,
Leo Dijkstra (voorzitter)

Tilproat Woltersum
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De krant van vroeger.
Door de zoon van Klaas Bouwman,
oud Woltersummer en in de jaren
70 voorzitter van de sportvereniging
ontving ik een telefoontje met de
vraag of ik belang had bij de vele
dorpskranten die zijn vader had
bewaard.
Ik vond dat ze voor het dorp
behouden moesten blijven.
Het komend seizoen zal ik er wat
hoogtepunten en leuke berichtjes
uitzoeken en u op de hoogte
houden.

In 1984 startte een groepje
dorpelingen onder leiding van
Siebrand Tammeling, toenmalig
voorzitter van de ver.
Dorpsbelangen met de dorpskrant.
De redactieleden waren Pop
Blink,Janna Sieberg, Marjanne
Bron,Henk v.Dijk,Henk
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Heersema,Anneke v.d.Heuveln,
Hetty Homan, Marijke Kanter, Jopie
Slagter en Theo Verhoeven.
Alles werd toen nog met de hand
geschreven, daarna getypt en
gestencild.Daarna werd hij in de
school door een grote groep
vrijwilligers in elkaar gelegd.
In 1986 was de eerste sponsorloop
van de sportvereniging, die toen
werd georganiseerd door de
activiteitencommissie bestaande
uit:Jan Hulshof, Rinus Schoonveld en
Dienco Vink.
Er namen 26 kinderen, 25 dames en
16 heren deel aan de loop.
De vogelvereniging “De
Kardinaal”hield z’n 15e
tentoonstelling waar Alje Blink met
een kanarie uit eigen kweek
kampioen werd.
Het is ook het jaar dat de school
werd verbouwd.
Op 17 januari organiseerde de ver.
v.Dorpsbelangen een
priksleewedstrijd.
De volksdansgroep was nog steeds
actief bezig.
De zomermarkt georganiseerd door
Welzijn,dorpsbelangen, basisschool,
sportvereniging +peuterspeelzaal
vond voor de 2e keer plaats.
De bejaardenreis van de ver.voor
Volksvermaken was op 12 augustus.
Op 21 maart 1987 werd de
zangvereniging K.N.D.A.(kunst na de
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arbeid)opgeheven.De vereniging
was opgericht in 1919.
De volksdansgroep ging onder
leiding van Greet SchippersWiersema naar Siegel in
Duitsland.Veel koffie en grote
stukken taart hebben ze gehad.
Na een oude kerk te hebben
bezocht en gedanst om een oude
boom, dansten ze samen met de
Duitse dames.
De bejaarden gingen onder gunstige
omstandigheden met 43 personen
naar de Orchideeën Hoeve in
Luttelgeest.
Op zondag 13 september werd de
heer Gooyert 96 jaar. Hij was
ereburger van ons dorp.
De heer F.Groothof stond 65 jaar in
Woltersum.Op de receptie werd
hem een collage aangeboden van
geld.
Het vliegtuig (het vorige
speeltoestel) werd bij de school
geplaatst.
Siebrand Tammeling trad af als
voorzitter van Dorpsbelangen.Henk
Knol werd aangenomen als
bestuurslid.
H.Homan-v.d.Molen werd
voorzitter.
Sietse Pot slaagt voor het examen
van molenaar. Op 5 oktober 1990
hees men de vlag.
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Op een prachtige woensdagmiddag
organiseerde de jeugdcommissie
van de sportvereniging voor de 25e
keer het schoolvoetbal toernooi.Alle
8 basisscholen namen eraan deel.
Ten Boer werd winnaar.
Jan Willem Homan en Ina Blink
werden echte ballonvaarders
doordat ze tijdens de kermis de prijs
hadden gewonnen.
De hervormde kerk kreeg een
nieuwe dominee. Zij naam is Ubo
Buurma.
Het echtpaar Woldendorp uit de
Bijbelgang waren 55 jaar getrouwd.
In 1990 werd de schoolkrant aan de
dorpskrant toegevoegd.
Wordt vervolgd.
Hetty Homan-v.d.Molen.

Tilproat Woltersum
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TERUGBLIK SCHOOLFEEST 2010
Het was dit jaar niet makkelijk de
optocht te realiseren. Er waren de
WK wedstrijden voetbal. En
Nederland moest uitkomen tegen
Japan. We voelden ons genoodzaakt
de optocht te vervroegen, verlaten
of naar de zondag te verplaatsen.
Dit alles in overleg met VVV en
kermis. We hebben gekozen. En net
als een kok: we hebben niet kunnen
koken voor alle monden.

DE OPTOCHT
In Kloosterburen waren er tijdens de
carnavalsoptocht 11 versierde
wagens.
Bij het bloemencorso in Eelde
hadden ze 15 praalwagens.
In Woltersum deden tijdens de
optocht maar liefst 17 opgetuigde
wagens mee!!!!!!!
In Rotterdam hadden ze tijdens het
zomercarnaval 35 wagens. Maar
Rotterdam heeft wel wat meer
inwoners.... Het weer werkte niet
echt mee. Dat was jammer. Ik denk
dat er minder toeschouwers waren
dan andere jaren.

17

In elk geval stonden er weinig
Woltersummers aan de kant. Dat
kan niet anders, want er deden nota
bene bijna 150 mensen aan de
optocht mee (normaal waren dat er
tussen de 75 en 100)! Doordat er op
het laatste moment nog wagens
werden opgegeven, hadden we te
weinig herinneringen besteld. Dat is
door een bijbestelling soepeltjes
opgelost.

Tilproat Woltersum
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DE VERSIERING VAN DORP EN
WAGENS
Wat was het dorp weer creatief
geweest! Zowel met de wagens, de
straten en de bogen. De jury,
bestaand uit oud-Woltersummers,
gaf de volgende waarderingen:

Wagens:
1ste prijs – “Schildwoltersum” (met
kinderen van school van de
‘overkant’)
2de “ - “Piraten” (Kolleryweg +
Eemskanaal n.z.)
3de “ - “Kippenhok”
(Hoofdweg”)
Eervolle vermelding:
“Paradijsvogels” – familie Strijk.

Straten:
1ste prijs – “Buurman en buurman”
(Kolleryweg til tot kanaal)
2de “ - “Einde recessie”
(Kolleryweg til tot eind)
3de “ - “Magie” (Bijbelgang)
19
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Eervolle vermelding:
K. De Boerweg voor de prachtige
Martinitoren.
Bogen:
1ste prijs - “Til” (spreekt voor zich)
2de “ - “Buurman en buurman”
(Kolleryweg til tot kanaal)
3de “ - “Jip en Janneke”
(Hoofdweg)
Eervolle vermelding:
“101 Dalmatiers” (Kerkpad)

De jury heeft het er erg moeilijk
mee gehad! Wat ik me kan
voorstellen. De originaliteit van de
“Schoonzwemclub” vond ik,
persoonlijk, geniaal!
De versiering van de
Bouwerschapweg was verregend.
Jammer!
Eigenlijk zouden de praalwagen
langer te bezichtigen moeten zijn.
Maar waar zou je dat, op een
‘veilige’ plaats kunnen doen? Ik
vond het leuk dat, nog weken
nadien, versieringen te zien waren
van de straten.

Tilproat Woltersum
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EVALUATIE
Er is inmiddels een evaluatie geweest met alle partijen: VVV., Kermis,
Dorpsvereniging en, voor de volledigheid, stichting Woltpop. We nemen
de ‘verbeterpunten’ mee naar de volgende jaren.

Foto’s : Robert Smit
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Bedrijven in en om Woltersum

Aan de K de Boerweg 7 wonen
Bennie van Til en zijn vriendin Eefje
Brongers. Sinds april dit jaar zijn zij
samen de gezichten achter
marktfruithandel ‘’Fruit van Van Til’’
Elke dinsdag , vrijdag en zaterdag
staan zij op de Vismarkt in
Groningen.
Bennie was al drie jaar medeeigenaar , maar voor zijn ouders
kwam de leeftijd om van hun oude
dag te gaan genieten en werd er
besloten om samen met Eef het
bedrijf voort te zetten.
Helemaal onbekend was de ‘fruitwereld’ voor Bennie niet. Hij werkte
voorheen als in- en verkoper bij een
groothandel in groente en fruit en
hielp van jongs af aan zijn ouders op
de markt. In zijn vrije uurtjes was
Bennie met paarden bezig en zo
leerde hij Eefje kennen. Eefje werkte
in de paarden en ze werden een
stel. Eef kende alleen het buiten
leven en na een jaar met Bennie in
de stad te hebben gewoond
kwamen ze in Woltersum terecht en
genieten zo elke dag weer van ons
mooie dorpje!
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Bennie en Eef hebben een aantal
paarden. Deze hobby neemt veel
tijd in beslag maar dat doen ze met
liefde! Toen Bennie’s ouders er mee
stopte was dat een mooie
aangelegenheid om samen de zaak
voort te zetten en zo de markt met
de paarden te combineren. Drie
dagen op de markt staan lijkt niet
veel maar het zijn dan ook wel drie
hele lange dagen door weer en
wind. Op de overige dagen wordt er
fruit gekocht en zijn ze te vinden bij
hun dieren.

Als service voor de dorpsbewoners
bezorgen ze ook bestellingen aan
het einde van de marktdagen in
Woltersum. Op de markt verkopen
Bennie en Eef allerlei soorten vers
fruit en exoten,maar op bestellingen
leveren ze ook groenten en
aardappelen. Mailen kan naar
fruitvanvantil@live.nl of net zo
simpel : minimaal een dag van te
voren een briefje met de bestelling ,
naam en adres in de brievenbus en
u proeft het verschil……..

FRUIT van VAN TIL!

Tilproat Woltersum
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Lenneke Brik
KNOFLOOKGARNALEN
De mensen die leden van ons
gezin regelmatig zien en spreken,
weten dat wij van knoflook
houden. Toch?!
Ik geef 2 varianten: de culinaire
en de snelle. Allebei lekker,
vinden we.
Ingrediënten per persoon (de
snelle is gemarkeerd door *)
- 125-150 gram garnalen
(rose- of wokgarnalen,
gamba’s o.i.d. zonder
schaal)
- een kwart bol knoflook, grof
gesnipperd (*of pasta)
- een kwart middelgrote ui,
klein gesneden
- een halve Spaanse peper,
fijn gesneden (als je van
pittig houdt: zaden eruit,
zaadlijsten laten zitten) (*of
sambal)
- 1 laurierblad (*of poeder)
- enkele takjes tijm (*of
poeder of gedroogd)
- eetlepel verse, fijngehakte
peterselie
- beetje trassi of vissaus
25
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- zout naar smaak
- ruim olijfolie om in te
bakken
Voor de mayonaise: 1 eigeel,
mespunt zout, mespunt
mosterd, beetje gemalen peper,
scheutje lekkere azijn of
citroensap, 1 deciliter olijfolie.
(*uit een pot of fles)
Mayonaise:
Roer eigeel met zout en mosterd
door elkaar, voeg azijn al
roerend toe. Giet dan, steeds
roerend, de olie er, eerst
druppelsgewijs, aan toe. Voeg
naar smaak peper toe.
Verhit de koekenpan met dikke
bodem. Doe de olie in de pan en
vrijwel direct de ui en de laurier.
Roer tot de ui kleurt. Voeg dan
de knoflook, tijm en trassi of
vissaus toe. Zet het vuur lager en
laat alles, onder zo nu en dan
roeren, 5 minuten garen. Dan
het vuur weer hoog en de
garnalen erbij doen.
Omscheppen tot er vocht
verdampt. Het vuur moet nu
weer laag en de mayonaise gaat
erbij. Roer tot de mayo is
opgenomen door het vocht.
Zorg dat je per persoon een
voorverwarmd kommetje hebt.
Schep de garnalen met
knoflooksaus erin en strooi er
peterselie over. Geef er een met
olie en azijn aangemaakte salade
bij en/of stokbrood (da’s lekker
om de saus mee te dippen!).

Tilproat Woltersum
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WANNEER
3-okt
16-okt
30-okt
7-nov
20-nov
27-nov

WIE
CIE
Witte Brug
Witte Brug
CIE
Witte Brug
Witte Brug
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WAT
Kamerkoor Winschoten (klassiek)
vrij klaverjassen
Blues Kings
Olaf Vos (groningstalig singer/writer)
vrij klaverjassen
Live Country Muziek

september 2010

WAAR
kerk
cafe
cafe
kerk
cafe
cafe

????
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
===================================================================

Op 5 oktober 2010 wordt er een Millennium-informatieavond georganiseerd
door de Millenniumwerkgroep in het Buurhoes in Ten Boer. Inloop 19.30 uur.
Om 20.00 uur opent burgemeester André van de Nadort de avond
Er wordt in overleg met de familie Mulder fairtrade koffie en thee geschonken
en het eerste kopje is gratis.
Op deze avond worden bewoners, sportverenigingen geïnformeerd over
voorgenomen activiteiten van de werkgroep. Centraal zal die avond staan,
informatie over:
• Clublinking: wat kan een sportvereniging betekenen voor verandering in
de wereld, onder het thema ‘Sport has the power to change the world’,
oftewel ‘Sport is in staat (heeft de kracht) de wereld te veranderen’.
Voor de clubs met uiteindelijk het meest inspirerende idee hebben we
een lichtgevende voetbal (Aigainst Global Warming Bal).
• Opening van een informatiepunt over duurzaamheid, en vervolgens
maandelijks zitting door vrijwilligers in de bibliotheek in ten Boer. Een
boeiende discussie tussen een klimaatcriticus (zo noemt hij zichzelf) en
burger(s) die zich zorgen maken over de klimaatontwikkeling.
• Kan Ten Boer verder met een Wereldwinkel?!
Ook zullen er verschillende stands zijn met informatie over duurzaamheid, en u
kunt producten uit de wereldwinkel kopen.
Graag nodigt de werkgroep u uit op deze informatieve avond!!
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Nieuwe bewoners.

Door vakantie en last minutewerk
heb ik het dit keer lekker dicht bij
huis gezocht.
Ik wil jullie laten kennis maken met
Jan-Jaap en Klaartje, mijn buren aan
het Eemskanaal.
Een heel erg leuk spontaan stel, dat
verhuisde van de Peperstraat in
Groningen naar ons dorp.
Wat een overgang! Ze zijn heel erg
enthousiast over hun mooie plekje
hier.Het is hier zo stil, dat ze in het
begin de neiging hadden om t gaan
fluisteren.
Jan-Jaap is 28 jaar en werkt als
ambulant jeugdbegeleider in
Groningen.
Hij heeft een HBO opleiding Sociale
Pedagogische hulpverlening en doet
nu de universitaire studie
orthopedagogie.
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Klaartje is ambulant begeleider op
verschillende scholen in Groningen,
heeft maatschappelijkwerk
gestudeerd, maar moet nog (even)
haar scriptie afmaken.
Ze komt oorspronkelijk uit
Amsterdam, waar ze nog regelmatig
in het uitgaanscircuit zijn te
vinden.Voor de insiders : Paradiso
en de Melkweg zijn favoriete
uitgaansgelegenheden voor ze.
Beiden zijn dol op muziek, en dan
liefst veel gitaarmuziek, getuige de
drie gitaren in de huiskamer. Rock
en punk worden ook heel erg
gewaardeerd, ze gaan regelmatig
naar festivals.
Lezen is ook een tijdrovende hobby,
Klaartje houdt van Nederlandse
litteratuur en Jan-Jaap zoekt het
meer in het Engels.
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Kat in de bak

Je vraagt je af hoe ze in Woltersum
terecht zijn gekomen. Nou het is
weer leve Funda, want daar vonden
ze dit huis. Op een stralende
zonnige dag zijn ze gaan
kijken.Prachtig vonden ze het .Maar
zou het zo leuk zijn om in een dorp
te wonen. Tot nu toe hadden ze
hoofdzakelijk in de stad gezocht,
maar vindt daar maar eens een huis
met tuin, en liefst nog met een
verdieping erop.
Er werd dus gewikt en gewogen,
maar dat mooie plaatje in
Woltersum bleef wel erg hangen.
En zo zijn ze dus hier naar toe
gekomen, met hun twee katten,
kater Jip en poes Ronja.
Ik wens ze hier heel veel
woonplezier toe.
I.S

Wat voor lekkers gooien deze
dorpsgenoten in hun container ?

=================================================================
Uw poep gaat op busreis
Door een ongelukje met
een heipaal in Ten Boer is
de rioolpersleiding van
Woltersum naar
Garmerwolde lek geraakt.
Alles wordt nu vanaf het
rioolgemaal aan
Eemskanaal nz via de
blauwe container bij de
molen in een tankauto
gepompt en over de weg
naar de zuivering
gebracht. De reparatie
duurt 1 week.
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BEZUINIGINGEN GEMEENTE TREFFEN VOETBALVERENIGINGEN

Omdat het slecht gaat met de
economie moet heel Nederland
bezuinigen. Dat heeft de
regering bepaald. Een deel van
de bezuinigingen bestaat uit het
korten van gemeentes op de
rijksbijdrages. Dat merkt de
gemeente Ten Boer ook, net als
alle andere gemeentes in ons
land. Onze gemeente moet zo’n
800.000 tot 1 miljoen euro
besparen in de komende 4 jaar
(2011- 2015).
In een bijeenkomst met
vertegenwoordigers van de
voetbalverenigingen op 26
augustus j.l. heeft de gemeente
laten weten 50.000 euro te
willen besparen op de kosten
van het onderhoud van de
voetbalvelden in diezelfde
periode.
Om de clubs te betrekken in de
vormgeving van die bezuiniging
van gemiddeld 10.000 euro per
jaar, is er een commissie
ingesteld van afgevaardigden
van de verenigingen en
ambtenaren, onder
voorzitterschap van wethouder
Heidema.

In eerste instantie zal worden
gekeken naar mogelijke
bezuinigingen in 2011. Al met al
lijkt het er op dat de
verenigingen zelf meer
onderhoudswerk ter hand zullen
moeten gaan nemen. Maar hoe
een en ander uiteindelijk
ingevuld gaat worden, is nog niet
bekend.
Toch lijken de bezuinigingen al
begonnen te zijn. Ruim een
maand na de eerste melding
heeft de gemeente geen
middelen gevonden om een
lamp op het sportveld te
repareren. Het gaat niet om de
vervanging van de lamp zelf,
maar om een schakel- en
stopppenkastje in de mast.
Kosten 500 euro, en die zijn er
blijkbaar vooralsnog niet. We
gaan donkere tijden tegemoet.
Jos Vermeulen, S.V. Woltersum
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De opening was leuk en goed bezocht.

Door ballonnen op te laten deden de kinderen de symbolische openingshandeling.

De wethouder sprak ook nog een woordje
en namens de Rabobank werd een symbolische check aangeboden.
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Voor iedereen was er vervolgens champagne (zonder alcohol natuurlijk) en een lekker hapje. Voor de kinderen was
er tussen het spelen door een lekker raketijsje.
De speeltuincommissie kreeg zeer welverdiend een mooi plantje als dank voor hun tomeloze inzet.

Het resultaat mag er zijn: een prachtig speelplein, waarvan ik wel een beetje moet blozen.
Het is bijna té mooi, een beetje decadent?
Nee hoor.
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Het is heerlijk zo'n plein, we hebben er lang genoeg naar moeten uitzien!

De kinderen in ons dorp genieten er met volle teugen van en zo hoort het.
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De Slingertuin aan de Bouwerschapweg
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Aan de Bouwerschap weg ligt een prachtige tuin, zelfs zo mooi dat hij genoemd werd tijdens
de monumentendag.
Slingertuinen zijn weer helemaal terug en het is dus prachtig dat we er ook een in Woltersum
hebben. De familie Dijkstra heeft ervoor gezorgd dat deze tuin in oude glorie hersteld werd.

(Tekst overgenomen uit de monumentendag brochure van Ten Boer)
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Synchroon zwemclup presenteert zich in kermis optocht.

Het was een mooi seizoen met vele
hoogtepunten, zoals de optocht in
Woltersum
We vonden dat het er toch een keer
van moest komen, onszelf
presenteren.
Het kleinste en tot nog toe
onbekendste clupje van Woltersum.
Een maximale ledenlijst van tien
zieltjes, die het lidmaatschap voor
een heel leven aangaan. Met als
penningvrouw, dat is iemand die
het geld regelt, Barbara.
De kar is bedacht door Carla, uit de
Bijbelgang. Gelukkig kwamen we er
achter hoe synchroon zwemclup
geschreven werd. Normaal hoeven
we het niet te schrijven en het
uitspreken lukt alle tien nu.
Sommigen hebben daar wel eerst
een borreltje voor nodig maar dat
mag de pret niet drukken. We
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zingen dan ook ons kluplied uit
volle borst “spring maar achterop”..
Dankzij een middenstandsdiploma
van twee leden ( die daarom
ingezet konden worden in het
midden van de kar) kregen we de
letters op de kar aan beide zijden
gelijk. We hebben genoten van de
rondrit en de belangstelling. Ons
klupje traint namelijk meestal
zonder publiek.
Al met al was het een spannende
dag en we hopen dat we ons als
klup goed hebben laten zien aan
jullie.
Wil je lid worden van deze
fantastische klup is geduld een
schone taak. De eerste 20 jaar
verwachten we nog geen uitfallers.
Groetjes van Petra, Hemma, Carla,
Denise, Barbara, Wilma, Irene, Aly,
Monique, Tineke.
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Jaarvergadering S.V. Woltersum

De S.V. Woltersum nodigt alle leden uit tot het bijwonen van de jaarvergadering op vrijdag 5
november 2010, om 20.00 uur in Dorpshuis ‘De Bongerd’, Dobbestraat 17, Woltersum.
De agenda voor de vergadering is als volgt vastgesteld:
1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 –

Opening door de voorzitter;
Mededelingen van het bestuur;
Notulen jaarvergadering 2009;
Jaarverslag SV Woltersum 2009 / 2010;
Verslag Kascommissie;
Financieel verslag over het afgelopen seizoen
en begroting voor het komende seizoen;
Benoeming Kascommissie;
Vaststelling der contributies;
Automatische incasso;
Bestuursformatie:
aftredend en herkiesbaar: Jos Vermeulen (voorzitter);
Rondvraag en wat verder ter tafel komt;
Sluiting door de voorzitter.

Kandidaten voor de openstaande bestuursfuncties kunnen zich voor aanvang van de
vergadering opgeven bij het bestuur.
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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: W.v.Dellen
Kerkenraad Woltersum
Scriba: K.Lalkens
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050 – 8056500

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

