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Hallo Woltersummers
Allereerst heel erg bedankt voor de
vele inzendingen deze keer.
Fantastisch!
Het is dus een gezellige dikke krant
geworden.
Zelf ben ik een kijkje gaan nemen bij
de voedselbank.Heel interessant, en
wat fijn dat er zoiets bestaat.
In december zijn er weer vel
activiteiten lees de kalender dus
goed.
Sint is inmiddels ook weer
gearriveerd voor de kleintjes een
heel spannende tijd.Carolien heeft
er prachtig foto’s van gemaakt.
Het verhaal va Luuk Houwing is
zoals gewoonlijk weer helemaal
actueel, dus gauw lezen!Ook Hetty
Homan heeft weer leuke dingen uit
de oude kranten gehaald.
De winter is er inmiddels helemaal,
wie weet krijgen we een prachtige
witte kerst.
Rest mij jullie allemaal hele fijne
feestdagen te wensen en zeer
gelukkig nieuw jaar. Ingrid Stayen
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Bedrijven in en om Woltersum.
Ooit gehoord van het bedrijf
“Steevast”, het zegt jullie
waarschijnlijk niet zo veel, maar
wanneer ik Boudewijn “t Sas zeg
weten de meeste Woltersummers
wel over wie ik het
heb.Nieuwsgierig als ik ben heb ik
een bezoekje aan hem gebracht,
want ik wilde toch wel iets meer
weten over zijn bedrijf.
Simpel gezegd is het een
bouwbedrijf en en makelaardij.
Boudewijn is in 1978 begonnen,
aanvankelijk met kleine klussen ,
maar daar bleef het niet bij. Hij is
gespecialiseerd in verbouwingen en
renovatie, doet ook nieuwbouw. Al
met al is het een veelzijdig man.
Hij werkt veel met ZZP-ers, dat gaat
prima. Het leuke is dat hij met alle
bedrijven uit zijn branche in
Woltersum een heel goed contact
heeft.Zodat ze gebruik kunnen
maken van elkaars kennis en
mensen.Ze zitten elkaar niet in de
weg, maar werken graag samen.
In 1991 heeft hij een vereniging
opgerecht van zelfstandigen,(BAS}
die vereniging heeft 14 leden en ze
maken gebruik van elkaars
specialisme en kunnen ook
gezamenlijk inkopen. Dit bevalt erg
goed.
Hij werkt hoofdzakelijk in het
noorden.Zijn belangrijkste stelling is:
Vertrouwen. De klant moet je
volkomen kunnen
vertrouwen.Meedenken met de
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klant en het realiseren van diens
wensen, dat is het motto.Grappig is
dat hij zijn nota’s is begonnen met
nr.1 toe n hij z’n bedrijf startte en
inmiddels is dat nr.5000, wat
inhoudt dat hij zo’n 150 opdrachten
per jaar heeft. Dat lijkt heel veel,
maar in het begin waren dat wel
hele kleintjes.Over werk heeft hij
niet te klagen .Het is op het ogenblik
behoorlijk druk.Het scheelt
natuurlijk ook dat de BTW naar 6%
is gegaan.

Duidelijk is dat Boudewijn niet zelf
bouwt, maar de mensen daarvoor
inhuurt en hij doe de coördinatie en
logistiek.
Zijn partner Bische is vormgever en
heeft een kantoor aan het
Damsterdiep, waar Boudewijn ook
gebruik van maakt.
Door ook nog een makelaardij te
hebben, is het plaatje voor hem
helemaal rond.
Het was een leuk en boeiend
gesprek.
I.S.
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CO2
Geert Goudbloud, oetboater van
de Waaiden het n neuske veur
stampvolle zoalen. Dou e in de
goaten kreeg dat der op Co2
veurlichtens n smak volk ofkwam,
belegde hai ook n
protestbieainkomst. As spreker haar
e zien kammeroad Gerrit Jan Berend
Witkop regeld. Dij was terdege
onderlegd in dit onderwaarp en
veur n simpel fleske kalmoes
berenbörg wol e Geert geern n
vrundendainst bewiezen.
,,Der mouten wel wat pauzes in –
zek mor zeggen-”, zee de
kroagboas,,, d obers binnen hier
nait- zek mor zeggen - om doemen
te draaien,boetendes dij haalve liter
berenbörg mout ter ook weer oet

ja.”
Dou zoal volstroomde en elk n
eerste kop kovvie mit n pleverkouk
veur zuk stoan haar bedudde Geert
Goudbloud aan Gerrit Jan Berend,
dat de mikerfoon aan ston.
,, Heubultjebuursters, beste
vrunden, kiek ais even dat zit zo,
in Eemshoaven stampen ze mit
duvel en geweld twij kolencentroales tot de grond oet en as dij
7
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kwaalmpiepen ainmoal waarken
spijen ze per joar 20 miljoun kuub
koolzoergas oftewel Co2 de lucht in.
Zo zit dat, 20 miljoun kuub! En dat
spul blift vlak boven de grond
hangen, benoam op leeggelegen
ploatsen. En kiek ais even
Heubultjeburen ligt leeg, binnen n
joar ken doar n loag koolzoergas
hangen van twij meter dik. Ik schets
joe de gevolgen. Eerst valen hier de
moezen dood, den stikken de
katten, vervolgens steken onze
koien de poten de lucht in en beste
vrunden-, den binnen ie aan de
beurt. Hinnerk Raamp mit zien 2
meter 10 zel de leste overlever van
Heubultjeburen wezen, tenminste
as e kop in nek holdt.Zo zit dat en
dit zegd hebbende wol k joe in de
gelegenhaid stellen joe moud in te
drinken veur mien twaide ronde,
want kiek ais even, t wordt nog
slimmer.”
Dou elk weer van drinkerij
veurzain was ging Gerrit Jan Berend
Witkop wieder mit zien verhoal.,,
Kiek ais even lu, het zit zo, ging t
zonet om joen leven, nou gaait t om
joen geld. Dij centroalebaauwers
doar in Eemshoaven hebben de
meuglekhaid instelloatsies te
inrichten om t koolzoergas op te
vangen en ze kennen
transportlaaidens aanleggen noar de
lege gasvelden onder
Heubultjeburen , mor kost joe
klaauwen vol geld. Zo zit dat en t is
nou al zeker dat de stroompries mit
50% omhoog gaait, mor neem van
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mie aan, dat e verdubbelt.
haren begunden zuk te ruiern en
Zodounde, bestel joe nou mor
Riekje Raamp roasde:
gaauw n natje en n dreugje bie
Geert, want as knipke leeg is den
ken dat nait meer. Noa n klaine
pauze zel k joe in dail drij van mien
betoog vertellen, wat ons nije
regeren voor ons in t vat het mit
,, Over mien liek,den goa k nog
betrekken tot dizze materie.”
laiver bie mien Hinnerk op nek
Geert Goudbloud stak doem
zitten, mor der binnen aandre
op, dou d obers heur waark doan
keuzes.Loat Geert Goudbloud
haren en G.J.B. stak veur de daarde
Wubbo Ockels ais nuigen.Dat is n
moal van waal.
betere spreker as dizze withoarege
,,Heubultjebuursters in de
zwaartkieker. Wubbo wait alles over
pauze heb k mien oor te lustern legd
d energie oet zun, wotter en wind.”
en begrepen, dat ie ten eerste nait
Omdat G.J.B. toch aan t
stikken willen, mor joe zeker nait
end van zien Letien was, kwam de
blaauw betoalen willen aan stroom.
road van Riekje Geert goud van pas.
Kiek ais even, t zit den zo, ik
Hai zag de grode zoal al weer vol
persoonlek zol der nait veur wezen,
over n week of wat. Ain beer was
mor onze nije regeren zugt mor ain
der wel op de weg, Wubbo zol vast
oetweg. n Kerncentroale! ”
meer vroagen as n fleske
De toustroomde
berenbörg.
LH
Heubultjebuursters, dij onder t haile
verhoal van Gerrit Jan Berend rusteg
touheurd en gain boe of ba zegd
=================================================================
Optreden kamerkoor Winschoten in Woltersum

Zondag 3 oktober trad het kamerkoor uit Winschoten in Woltersum op. Het
gemengde koor bestaat al sinds 1899.
Onder de titel 'Van renaissance tot 20ste eeuw' zong het koor vijftien stukken
van renaissancecomponisten als Wiliam Byrd, Jan Pieterszoon Sweelinck en
Claudio Monteverdi. Naast het wat zwaardere werk bracht de groep ook
lichtere zangstukken ten gehore uit met name de periode 1900 tot het jaar
2000. Organist Bouko Tiggelaar speelde tussendoor nog op het kerkorgel
stukken van Vaughan Williams, Edward Elgar en van de eerder genoemde
Sweelinck.
Het was een prachtig klassiek concert.
I..
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Knutselmiddag in het Dorpshuis.
Vrijdagmiddag 27 oktober jl.
organiseerde VVV Woltersum een
knutselmiddag in het dorpshuis, alle
kinderen waren van harte welkom.

Het begon om 14.00 uur en tegen
die tijd begon de zaal al aardig vol te
lopen. Er werd volop geknutseld:
beestjes maken van kastanjes en
schelpen, maskers maken en verven,
buttons maken, windlichtjes maken
en pompoenen uithollen. Kortom,
genoeg te knutselen dus. Het was
een supergezellige middag en het
was leuk om iedereen zo
enthousiast bezig te zien.

december 2010

De knutselmiddag duurde tot
ongeveer 16.30 uur, daarna ging
iedereen met hun prachtige werkjes
naar huis.

Namens de VVV willen we alle
kinderen die hebben meegedaan
bedanken voor de leuke middag!
Maar we willen ook graag alle
ouders bedanken die zijn gebleven
om te helpen en niet te vergeten
Klaartje, die als vrijwilliger ons de
hele dag heeft bijgestaan. Bedankt!
VVV Woltersum

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

Kerstmarkt in Woltersum!
Vrijdag 17 december a.s. vanaf 18.00 uur organiseert de VVV een kerstmarkt op
het Kerkplein.
Iedereen is van harte welkom. Diverse kerstkramen, van kleding tot
oliebollen, zullen worden opgezet.. en uiteraard zal de gluhwein, vuurtonnen
en snert ook niet ontbreken. Voor de kinderen zal er een kerstfilm worden
gespeeld.
Begin december zal iedereen een flyer ontvangen waarin iedereen op de
hoogte is van de activiteiten van de kerstmarkt.We hopen jullie 17 december
allemaal te mogen verwelkomen op het kerkplein.
Hopelijk tot dan!
VVV Woltersum
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Kunst uit Woltersum.

Op 12 november opende Hanna van
Wel haar tentoonstelling in het
gemeentehuis in Ten Boer.
Het leuke is dat ik Hanna ongeveer 8
jaar geleden heb geïnterviewd als
nieuwe bewoonster van ons dorp.
Toen heb ik al wat werk van haar
gezien. Nu hingen er prachtige
schilderijen in ons gemeentehuis. Je
kunt duidelijk zien dat ze een
bepaalde ontwikkeling heeft
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doorgemaakt. We mogen trots zijn
om zo’n getalenteerde schilderes in
ons dorp te hebben. Onder het
genot van een hapje en een drankje,
een bandje met een geweldige
zangeres, heb ik alle schilderijen die
er hingen bekeken.
Ik kan iedereen aanraden ze te gaan
bekijken,of maak anders gebruik van
de open atelier route op de eerste
zondag van de maand.
IS.
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Vereniging voor Dorpsbelangen
Woltersum e.o.
VAN DE BESTUURSTAFEL
Ons bestuur is 3 keer bij elkaar
geweest voor een gewone
vergadering (meestal op de 3de
maandag van de maand). Daarnaast
hadden we een vergadering met
B&W, een evaluatie van het
schoolfeest (met VVV, dorpshuis,
café en de kermis) en verschillende
keren overleg met onze Vereniging
Voor Volksvermaken.
Om met dit laatste maar te
beginnen: de VVV kan niet genoeg
bestuursleden vinden om te blijven
functioneren als voorheen. Dat is bij
alle verenigingen wel een probleem,
maar voor de VVV is dat een ramp!
Nu denken we dat het een goede
mogelijkheid is de VVV als
werkgroep binnen het bestuur van
de Dorpsvereniging te laten werken.
Een beetje zoals de ‘groengroep’
rond de boomplantdag en de
‘speelpleingroep’ voor de speeltuin
bij school. Alleen zou dit een
permanente werkgroep worden, die
heeeeel belangrijk is.
Het hele verhaal komt natuurlijk aan
de orde bij de verschillende
jaarvergaderingen begin 2011. De
leden hebben altijd het laatste
woord!
( Elders in Tilproat staat een uitleg
van de VVV.)
Met B&W ( Andre van de Nadort,
Peter Heidema en Lammert Stoel)
hebben we lopende zaken in
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Woltersum besproken. De Gifput
staat met stip bovenaan. Inmiddels
is er het nodige graafwerk verricht
en zijn er opnieuw monsters
genomen. Nadat de resultaten
bekend zijn, en de uitslag niet
alarmerend is, worden de weilanden
en de slootkanten aangevuld met de
grond die vrijkomt bij de bouw van
de schuur van Doornebal. Daarna
worden er over 2 jaar opnieuw
metingen gedaan in opdracht van de
Provincie. Ik moet zeggen: ik ben blij
dat er nu tenminste IETS gebeurd.
En dan een ander ‘ding’ dat al jaren
op ons verlanglijstje staat:
Bewegwijzering binnen het dorp.
Moest het eerst perse net als in Ten
Boer, nu mogen we kijken of we zelf
iets kunnen maken ( WIE BIEDT ZICH
AAN???).
Een ander terugkerend probleem is
het kroos in ons ‘Daipke’. Er lijkt
maar geen oplossing te vinden
te zijn. De meest vreemde zaken zijn
geprobeerd: een loonwerker met
maaimachine ( en weg waren de
lissen en zwanebloemen...), een
kroosbootje uit Giethoorn,
Overijssel ( een perfecte, maar zeer
kostbare oplossing), in een ver
verleden zijn er graskarpers uitgezet
( wat erg leuk was, maar wat niet
werkte). Maar goed, bij de
gemeente denken ze nog even
verder ( WIE EEN OPLOSSING WEET,
MAG HET ZEGGEN!!!).

Tilproat Woltersum
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Natuurlijk is er ook gesproken over
de bezuinigingen die niet te
vermijden zijn. Vooral de sportclubs
en het jeugd- en jongerenwerk
moeten het deze keer ontgelden.
Maar ook de dorpsverenigingen
worden niet ontzien. Zo vervalt,
o.a., de subsidie op de kerstboom....
Het valt nog mee, maar een
contributieverhoging is niet
ondenkbaar. Gelukkig is ons
schoolvoetbal de dans ontsprongen!
Op verzoek van dorpsgenoten is de
hondenpoepbak verplaatst. De
zoutbak in de Bijbelgang wordt
gerestaureerd en verbeterd.
Dit jaar is er toch weer een
kerstboom uit Hesel, onze
voormalige partnergemeente in
Duitsland ( prachtig gebied! ). We
bekostigen de hele mik-mak nu zelf,
met behulp van sponsors.
Er is in november weer een
koffieochtend geweest. Er waren
zo’n 15 mensen aanwezig. We
hebben genoten van films van Jan
Roelfsema over Woltersum in de
80er jaren. We gaan er gewoon mee
door!
Andere zaken die besproken zijn: herplant bomen Eemskanaal n.z. (
mogelijk hebben we inspraak in het
soort bomen. Dan kunnen we, na
overleg met de molenaars i.v.m. de
windvang van de molen, kiezen voor
b.v. fruit of mooie herfstkleuren.....),
- wie is nu verantwoordelijk voor het
onderhoud van de speeltoestellen (
dat horen we binnenkort van
wethouder Stoel ), - de stoelendans
rond de N360 ( nu wil de provincie
17
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opeens de zuidelijke variant
onderzoeken. Wij hebben al gezegd
dat er protest zal zijn, omdat er dat
een hoop meer geluidsoverlast te
verwachten is in Woltersum als die
ontsluitingsweg aan de overkant van
het kanaal komt.).
Verder wil ik nog kwijt dat ik het
zoooooo jammer vind dat het
zomerkamp voor de jeugd niet door
is gegaan! Volgens mij lag het niet
aan de organisatie...
En vergeet niet lid te worden van
degroningerbodembeweging. Maar
dat gaat over verzakkende huizen.
Rest mij u allen een goede winter
toe te wensen. Met voor ieder wat
wils ( 20* C voor mij ). En veel
gezellige (feest)dagen.
Groet
en liefs, Lenneke Brik.
KERSTBOOM OPZETTEN VOOR
IEDEREEN
Hoera!!! Er komt dit jaar weer een
kerstboom.
Als we onze trouwe vrienden in
Hesel toch niet hadden! Want het
wordt steeds moeilijker om een
betaalbaar exemplaar te vinden.
Dit jaar gaan we er een feestje
bouwen rond het opzetten van de
boom op smids Hoek. De kinderen
van school zullen nieuwe
versieringen maken, die we er met
z’n allen in gaan hangen. Leuk, man!
Op zondag 12 december gaat het
gebeuren. Begin van de middag, met
een hapje en/of drankje en met
allemaal en iedereen.
Let op de aankondiging in ons
mededelingenkastje!
Dorpsbelangen Woltersum

Tilproat Woltersum
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Het is alweer begin december en dat
is een mooi moment om even terug
te kijken. Vooral ook omdat in
november de begroting is
vastgesteld en dat is, politiek gezien,
toch het belangrijkste moment van
het jaar. In de begroting is
vastgelegd wat we komend jaar
allemaal gaan doen en hoeveel dat
mag kosten. Een soort werkplan
voor het college dus.
Voor het eerst in jaren hebben we
als gemeente fors moeten
bezuinigen om een sluitende
begroting te kunnen presenteren.
Dat heeft ons voor moeilijke keuzes
gesteld. Wat wil je beslist blijven
doen? En wat kan wel een tandje
minder of zelfs helemaal
verdwijnen? U kunt van mij
aannemen dat zowel college als
raad hierover niet lichtvaardig
gedacht hebben. Maar we moesten
nou eenmaal keuzes maken en
hebben dat dus ook gedaan.
Een groot aantal verenigingen
moeten het daarom met minder
geld doen en een groot aantal
subsidies is verlaagd of afgeschaft.
Dat is jammer, maar het is niet
anders.
Aan de andere kant ben ik van
mening dat we nog steeds heel veel
wél hebben. Het verenigingsleven in
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onze gemeente bloeit, er is grote
bereidheid om als inwoners met
elkaar samen iets te bereiken en
ieder dorp heeft een plek waar
mensen elkaar kunnen ontmoeten.
Hierin zit de kracht van het wonen
in een kleine gemeente, in een klein
dorp. Dat is ook de reden dat we
juist niet bezuinigd hebben op
budgetten voor de dorpshuizen,
want als inwoners (en gemeente)
elkaar daar ontmoeten en samen de
schouders eronder zetten, dan
kunnen we heel veel bereiken!
In 2011 willen we hier als gemeente
verder aan werken gaan we
beginnen met het opzetten van een
kernenbeleid. Inwoners moeten
meer zeggenschap krijgen over hun
eigen dorp, op allerlei gebieden. We
hebben hier zelf al wat ideeën over,
maar komen in 2011 bij u om te
horen wat u nou belangrijk vindt
voor uw dorp.
Rest mij nog een ieder een fijne
decembermaand te wensen en we
spreken elkaar in 2011!

Lambert Stoel, wethouder.
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Vervolg overzicht dorpskanten.
(uit het archief van Hettie 1)
Op 12 september 1989 kreeg
bakker Kiel op een bakwedstrijd
een eervolle vermelding voor zijn
roggebrood, sucadeblokkoek
streepkoek aangelengd met
krenten.
De welzijnsvereniging is nog
steeds actief o.a.door een
reanimatiecursus,
computercursus,Engelse les,
volksdansen ;en tafeltennis.
Op donderdag 14 juni 1989 werd
samen met de schooljeugd het
hoogholtje over het diepje
geopend.
De kinderen werden getrakteerd
op een ijsje.Verder werd alles
sober gehouden.
Joop Dreise en Rieks van
Heuveln hielpen Pot als
vrijwilliger met het bouwen.
Ion januari 1991 zijn 8 dames
gestart met een naaicursus.
De heer en mevr. van Mierlo
verlaten ons dorp. Ze hebben
hier 10 jaar op de pastorie
gewoond.Mevr. was de
dominee.
De akkerhuur en/of vaste huur
op huizen kan betalen bij
F.Misker in ’t Voorhof op 7
januari 1989.
Bij de verslagen van Ver.van
Volksvermaken en begrafenisver.
kom je steeds de naam van
D.Oosterhuis tegen samen met
S.Lubbers.
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Om de samenwerking tussen
Dorpsbelangen en Welzijn nog
beter te laten verlopen is Henk
van Dijk toegetreden tot het
bestuur van Welzijn.
In 1991 komt ook Anneke van
Heuveln in de redactie van de
dorpskrant.
Een wens van de molenaars en
vele dorpsgenoten gaat in
vervulling.De vrouwenclub uit
ons dorp heeft geld beschikbaar
gesteld voor drie schijnwerpers
rond de molen.
In 1992 bedankt Henk Heersema
als redactielid van onze krant.
Henk was vanaf de oprichting
contactpersoon met de
adverteerders en hij zorgde
ervoor dat het geld op tijd
binnen was om de krant te laten
drukken.
Eddy de Jonge wonende aan de
K.de Boerweg is nieuw
redactielid geworden.
Omdat geen geld was en de
kerkklok de gehele winter stuk,
hebben Reint en Sietse Pot, Jan
Roelfsema en Wob Nieborg pro
deo de klok gerepareerd.De
materiaalkosten zijn betaald uit
de toenmalige discotheek”Jump
Inn”.
In januari 1993 is men gestopt
met de naailessen.Welzijn zoekt
personen die willen
bloemschikken , origami of iets
dergelijks. In 1994 bestond de
ver.van volksvermaken 50 jaar.
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Vervolg overzicht dorpskanten.
(uit het archief van Hettie 2)
Jan Engel wordt vrijwilliger voor het
bezorgen van de dorpskrant.
Op 14 oktober had er tijdens de
jaarvergadering een
bestuursverandering plaats.
Henk van Dijk
voorzitter/penningmeester
Hetty homan-v.d.Molen secretaris
T.Krabbedam, Henk Knol,
Luit Ruben, bestuursleden.
In 1994 werd er een actiegroep
opgericht tot het behoud van de
basisschool onder de
naam”Woltersum houdt(van) haar
school”.
De sportvereniging bestaat 75
jaar.Op 17 juni was er een zeer druk
bezochte receptie. Janny HulshofWiersema wordt benoemd tot
erelid.
Op de laatste gymavond van het
seizoen nam Louwrens Dreise
afscheid als leider.Hij kocht van de
cadeaubonnen die hij kreeg een
paar Cruyf voetbalschoenen.
1995 stopt de heer Koopman als
uitvaartverzorger van de
begrafenisvereniging.
De ver.van Dorpsbelangen heeft
enkele dorpsgenoten gevraagd in
een groencommissie plaats te
nemen.n.l.Lenneke Brik,Monique
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v.Velsen en Theo Verhoeven en
Willem Harstra.Er wordt een
country dansgroep opgericht.
Tijdens een viswedstrijd heef Henk
Knol een vader en een kind gered uit
het Eemskanaal.Terwijl hij bij brug 1
in Groningen zat te vissen raakte
een kind te water, de toegesnelde
vader sprong het kind direct na mar
kon door de hoge kade niet meer
aan de wal komen.
Henk zag dit gebeuren vanaf de
andere kant van het Eemskanaal en
rende de weg over en redde vader
en kind.JanWillem Homan was
getuige.
Met ingang van jan.1994 zal de
ver.v.Welzijn worden opgeheven, zij
zullen geen subsidie meer
ontvangen en gaan nu op in de
ver.v. Dorpsbelangen.
1993.De dorpsvereniging en ook de
medezeggenschapsraad zijn zeer
teleurgesteld in Ten Boers
wethouder P.Boekhoudt inzake de
dreigende sluiting van de 350 jaar
oude openbare basisschool in ons
dorp.Op de halfjaarlijkse
vergadering tussen gemeente en
Dorpsbelangen was het dan ook
agenda punt nr,.1.Helaas was
Boekhoudt niet aanwezig en wilde
burgemeester Blok geen enkele
mededeling doen omdat hij zich niet
competent achtte.
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Vervolg overzicht dorpskanten.
(uit het archief van Hettie 3)
De 100 leden van Dorpsbelangen
vreest de verdwijning van de
school.
Het zou een flinke aderlating
voor het dorp zijn.De
leefbaarheid zal veel invloed
hebben op de 375 inwoners van
ons dorp.In december zal
duidelijkheid worden verschaft
aldus de laatste brief van de
wethouder.
Op dinsdag 30november hield de
ijsvereniging prikslee
wedstrijden.Er waren 16
deelnemers verdeeld over vier
groepen.Na zo’n 2 uur prikken
kwamen daar de volgende
winnaars uit: heren Jan Dijkema,
jongens Leonard v.Dijken, dames
Alie Ridder, meisjes Stephanie
Knol.
De hengelclub de Rode Dobber
viert op 25 sept hun 60 jaarig
jubileum.
De sportvereniging Woltersum
bestaat op 18 juni 1994 75
jaar.Op 17 juni is er een receptie
en op 18 juni een reünie in een
tent op het voetbalveld. Savonds is er een groot feest. Er
zijn 875 uitnodigingen
verstuurd.De jubileumcommissie
bestond uit
J.Hanouwer,JanHulshof,H.Homa
n-v.d.Molen,R.Schoonveld,
J.Tammeling en D.Vink.
Op 29 april zaten er maar liefst
35! vrouwen en meisjes klaar om
25
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een paasstukje te maken. Hetty
Strijk en Janny Hulshof hielpen
een handje.
Op 1 oktober 1995 is de
steldatum op school.We hebben
precies 23 kinderen, de grens
dus.
Er zijn veel kinderen onder de 4
jaar in ons dorp, dus voorlopig
lijkt het goed te gaan.
De volksdansgroep is op 12
oktober opgeheven.10 jaar lang
zijn ze bezig geweest onder
leiding van Greet SchippersWiersema.Het was een groep
voor jong en oud.
Op 12 en 11 augustus was er op
het kampje bij de molen een
zomerkamp voor de jeugd.
Als hulp bij het typen van de
krant hebben Judith Wassing,
Jenny Pot en Tanja Homan zich
opgegeven als typiste.
In de redactie zijn enkele
mensen gestopt.
In 1994 bestond de ver.van
volksvermaken 50 jaar.
Jan Engel wordt vrijwilliger voor
het bezorgen van de dorpskrant.
Op 14 oktober had er tijdens de
jaarvergadering een
bestuursverandering plaats.
Henk van Dijk
voorzitter/penningmeester
Hetty homan-v.d.Molen
secretaris
T.Krabbedam,Henk Knol
Luit Ruben, bestuursleden.
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WANNEER
17-dec
18-dec
24-dec
26-dec
26-dec
31-dec
1-jan
15-jan
19-feb
20-feb
19-mrt

WIE
VVV
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
Fram
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
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WAT
kerstmarkt
vrij kerstklaverjassen
kerstnachtbal mmv. Zanger Klaus
kerstbufet
DJ Douwe Westra
jaar uitslingeren
oud & nieuw party mmv. DJ Fokko
vrij klaverjassen
vrij klaverjassen
Busreis + dropping
vrij klaverjassen

december 2010

WAAR
dorpsplein
café
café
café
café
molen
café
café
café
café
café

????
18.00 uur
20,00 uur
17,00 uur
20,00 uur
15,00 uur
00,30 uur
20,00 uur
20,00 uur
info komt nog
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

Kerstgedachten.
Met de feestdagen voor de deur,waar we allemaal naar uitkijken wil ik toch
even een beetje serieus zijn.
We hebben het allemaal zo goed, en zijn inmiddels druk bezig met onze
inkopen en het samenstellen van een menu. Opdat de kerstdagen weer die van
het vorige jaar zullen overtreffen.
Niet iedereen kan zich zoiets veroorloven. In dat kader heb ik een bezoekje
gebracht aan de voedselbank in Groningen.
Wanneer ik aankom staan er buiten al wat mensen te kletsen en te roken, want
het shaggie hoort erbij. De sfeer is ontspannen ze kennen elkaar immers.
Binnen is er een tafel, waar je een kopje koffie of thee kan nemen, of limonade
en eventueel even bijkletsen met wat bekenden.
Het is allemaal erg goed verzorgd. De voorraad is afhankelijk van de gevers, dus
varieert nogal. Als de klant binnenkomt laat hij z’n pasje zien en wordt het op
een lijst nagekeken.Dan mag hij/zij met een winkelkarretje gaan shoppen.
Natuurlijk wordt er rekening gehouden met de grootte van het gezin.
Zo’n 400 gezinnen maken wekelijks gebruik van de voedselbank. Je staat er
als”buitenstaander”niet bij stil hoeveel verborgen leed er om je heen is.
Alles wordt gerund door een groot deel vrijwilligers en wat vaste krachten.
Ergens doet het pijn dat dit nodig is in deze maatschappij aan de andere kant is
het geweldig dat dit een manier is om te voorkomen dat mensen nog verder
afglijden in een al moeilijke situatie.
Het maakt je triest en blij tegelijk, en ook het gevoel van: wat hebben we het
toch goed, dringt diep door.
I.S.
27
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D-team kampioen
Zaterdag 20 november om 8.15uur
bij het dorpshuis in Woltersum. De
spanning hing in de lucht. Deze dag
zou het d-team kampioen kunnen
worden. In een kringetje stonden ze
op de parkeerplaats voor het
dorpshuis: handen in de zakken in
van die afgezakte broeken, een
beetje lacherig en stoer. Het is
duidelijk is het: daar staat een echt
team, ook buiten het voetbalveld.
Om half 10 begon de wedstrijd
tegen GEO in Garmerwolde. Het was
mistig, kil en even later ging het ook
nog regenen. Vervelend voor het
publiek maar het deerde onze
voetballers niet. De wedstrijd was
spannend, het veld en de bal glad
van de regen. Van beide kanten
werd stevig gespeeld. De ene aanval
volgde de ander op. Het was
duidelijk dat onze d-spelers op de
overwinning uit waren en dat GEO
zich niet zomaar gewonnen gaf. Via
de doelpaal ging de bal uit, net geen
tegendoelpunt. Wat cornerballen.
De spanning steeg verder. Een van
de spelers had van te voren al
gezegd: ome Rinus gaat vast
schreeuwen. En dat was ook zo: het
was ook zo spannend en met echte
passie is niets mis. Een paar mooie
reddingen waren er door de keeper
29
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van GEO en ook onze keeper Lilian
kreeg de eerste helft een paar
lastige ballen te verwerken. Er werd
goed gespeeld met meer kansen
voor onze d-spelers. Het leek wel of
de bal ook nerveus was en maar niet
in het doel wilde. Spelleider
Tjakelien kon de bal er wel in kijken.
Tot de rust bleef het 0-0. Voor
beiden verdiend, maar wel super
spannend.
5 minuten na de rust kwam ons dteam op voorsprong dankzij een
mooi doelpunt van Reinier, die met
zijn lange benen met gemak een
aantal spelers wist te passeren. 2
minuten later volgde het tweede
doelpunt en zo zouden er nog 4
volgen. GEO weerde zich kranig en
ze zaten zo af en toe dicht bij een
doelpunt, maar onze verdediging
was te sterk: Myrthe, Gijs en Marcel
lieten zich de kaas niet van het
brood eten en wisten bijna alle
ballen weg te werken. Gijs en
Marcel zagen zelfs kans succesvol
mee te gaan in de aanval, erop
vertrouwend dat Myrthe eigenlijk
niet te passeren was. Als er dan toch
een bal voorbij onze verdediging
kwam, dan was er altijd onze de
keeper nog, die vastbesloten was
geen bal door te laten. In de aanval
was Kelly zeer actief en liep
voortdurend mooi vrij rechts voor
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Bel even voor je komt !
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en ook Clayton was overal waar hij
nodig was, ondertussen
aanwijzingen naar zijn medespelers
roepend. Dani was watervlug –dat
paste goed bij het weertype- en
speelde overal tussendoor, even
een tactische draai en daar ging hij
weer met de bal aan zijn voet.
Uiteindelijk werd het 0-6! De
doepunten werden gezet door de
voeten van Reinier, Gijs en Marcel,
maar ze werden stuk voor stuk
gescoord dankzij het hele team: er
werd goed samen gespeeld. Zoals
ome Rinus het zei: het zijn allemaal
goede voetballers (waarna hij wel
even wat verbeterpunten begint op
te sommen ☺, er moet natuurlijk
wel iets blijven om voor te trainen).
Luid toeterend kwamen ze weer
terug in het dorp, waar Gerda
namens het bestuur voor elke speler
een (chocolade)medaille had. De
spelers waren uitgelaten en er werd
enthousiast op de tafels in het
dorpshuis geslagen en gejoeld.
Vervolgens werd er in de gestaag
vallende regen een ere rondje
gemaakt door het dorp op een
versierde kar en ook de shirtsponsor
Rinket Motorsport in Wittewierum
werd bezocht. In het dorpshuis was
er daarna patat met frikadellen van
onze sponsor Café De Wittebrug en
31
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dat smaakte goed, net zoals de
overwinning. Kortom het was feest,
helemaal toen er ook nog een
lekkere taart was.

Trainer Rinus zag het ontroerd aan
en was duidelijk heel tevreden. En
terecht. Voor ’t eerst sinds hij bij
Woltersum voetbalt (1958) werd
een team dat hij trainde kampioen.
Een bijzonder moment. D-spelers,
trainer Rinus en spelleider Tjakelien:
jullie hebben het super gedaan!
Geniet van het moment, dit leuke
team en ik wens jullie nog heel veel
voetbalplezier.
Maaike
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Olaf Vos in kerk Woltersum 7 november.
Inburgeringscursus met Olaf Vos ien Woltersom kerk
Olaf Vos is een Groninger taaldeskundige, songwriter, zanger en
presentator. Hij is oprichter van de Groninger rapgroep Bond tegen
Harries en presenteert het taalprogramma Grunnegers op RTV Noord en
kwam nu bij ons in de kerk!
We begonnen met een aantal Grunniger spelregels: a of aa wordt oa, oe
wordt ou.
Ik krieg, du krigst,. Ik kiek, du kikst.
Hierna moest we naar een tekst luisteren met de vraag: wat is der nait
goud? Nou dat viel al niet mee.
De volgende ronde: zuik t goie antwoord en moak n Grunneger
spreekwoord!
Het mooiste vond ik : Hai kin gain …… meer van t wotter poesten.
a. waggel, b. sputter en c. bobbel.
Het goede antwoord is bobbel (hij heeft de kracht niet meer).
De 4e ronde moesten we vertalen bijvoorbeeld: Het Gronings geeft mij
tijdverdrijf en dat wordt dan iets met dieverdoutsie?
In de slotronde was er het Groot Gronings Dictee. Met veel gezucht en
gesteun door het publiek geschreven en door Olaf nagekeken. Tja, en
dan was Simon de beste en ging hij met een hele mooie prijs weer naar
huis!
Het was een prachtige middag met veel muziek, prachtige gedichten
door Olaf voorgedragen. Zelden heeft het Gronings mij mooier in de
oren geklonken.
Na afloop hebben we nog gezellig kunnen nakletsen met Olaf in het
voorhofje!
En dan sluit ik af met :
Oetsproak (Boerachteg):
Dou mor gewoon din dou je al gek genog
Ik bin dij ik bin, ik heb n braide rog
Ik heb mien tröts en ik stoa op stee
Ik draai der nait om tou, nee ik bin recht deur zee
Het was een mirreg over de Grunneger toal, mit
meziek en zukswat.
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Al weer een tijdje geleden, 5 september, werd het nieuwe culturele seizoen
geopend met een prachtig optreden van de band VENcE.
Het was een mooie nazomerdag, buiten in het zonnetje zaten de bandleden
klaar om te beginnen.
Ook voor hen was het nieuwe ervaring, ditmaal een akoestisch optreden in
deze kerk.
VENcE weet met haar muziek een bijzondere sfeer op te roepen
Genieten van de pure klanken van de viool, het accordeon, de saxofoon en
cello.
Vandaag bracht VENcE met haar muziek, akoestisch dus, een prachtige show
van klein en ingetogen tot prachtig stampwerk. Kortom genieten dus!
En na afloop heerlijk in de zon een glaasje wijn drinken.
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Evenals voorgaande jaren voert de
plaatselijke toneelvereniging
wederom een toneelstuk op. Het is
een blijspel in drie bedrijven dat als
titel heeft "De baron is in de
bonen". De repetities zijn in
september gestart en het belooft
een heus spektakel te worden. Om u
alvast enigszins in de stemming te
brengen licht ik een tipje van de
sluier op.
"De vrijgezelle Jannes en Geesie
kunnen niet met en niet zonder
elkaar. Als ze aangenomen worden
in de huishouding van 'n barones
moeten ze net doen alsof ze
getrouwd zijn en dat valt niet mee.
Een rare huishouding waar ze in
terecht komen, 'n barones die kunst
verzamelt. De baron is helemaal een
aparte, hij is geregeld in de bonen.
Van de ene leugen om bestwil, van
Jannes en Geesie, kom het andere,
want Geesie wil onder geen beding
met Jannes in de liesiemoo."

De data zijn inmiddels vastgesteld
en het is handig deze alvast in uw
agenda te noteren. De eerste
uitvoering vindt plaats op zaterdag
37

december 2010

22 januari 2011 en de twee
daaropvolgende uitvoeringen
worden op de zaterdagen 5 en 12
februari opgevoerd. De avonden
worden omringd met een muzikaal
tintje. De vereniging stelt het op
prijs wanneer wij u op één van de
avonden kunnen verwelkomen.
Kaarten voor de toneelavonden zijn
verkrijgbaar bij Ineke Dijkema,
Kollerijweg 11 te Woltersum. De
kaartverkoop start maandag 3
januari 2011 vanaf 9.30 uur.
Donateurs kunnen gratis kaarten
afhalen, niet-donateurs betalen
€ 4,00 euro per kaart.
Wij willen u er, misschien ten
overvloede, op wijzen dat donateurs
alleen voor zichzelf gratis kaarten af
kunnen halen. De kaarten zijn niet
overdraagbaar. Wel is het mogelijk
dat donateurs alle drie de
toneelavonden bezoeken. Zij
hoeven hiervoor geen extra kosten
te maken. Dit is bij het
donateurschap inbegrepen.
Indien u nog geen donateur bent en
u wilt dat wel worden kunt u zich
nog tot en met 30 december 2010
aanmelden bij penningmeester Sien
Steenhuis, Kerkpad 19 te
Woltersum. Na deze datum zijn de
donateurslijsten aangeleverd bij
Ineke en kosten de kaartjes € 4,00
per stuk.
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Sinterklaas

Zaterdag 27 november was het weer
zover. Onze goede Sint kwam weer
met drie van zijn Pieten naar
Woltersum. Vol verwachting klopte
de harten van de kinderen die al
weer keurig klaar zaten in De
Bongerd. Gelukkig was de opkomst
van de kinderen weer wat groter als
vorig jaar. De sfeer zat er goed in.

Sint sprak met iedereen en heeft
allerlei kadootjes geritseld bij de
kinderen die hij volgende week
vrijdag op school gaat krijgen.
Suikerbrood, koekjes, chocolade.
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Ook ontfutselde de Sint allerlei
liefdesgeheimen bij de wat grotere
kinderen en ging openbaar de strijd
aan met zijn neef de Kerstman.
De zwarte Pieten verwenden alle
kinderen met snoepgoed en
pepernoten. Na anderhalf uur
gezelligheid zwaaide iedereen de
Sint en de Pieten weer uit. Tot
volgende week! Want dan komt de
Sint immers op school! En voor de
kindjes die het gemist hebben.
Gelukkig hebben wij de foto’s nog!

CN
=============================
OPROEP
Zoals ik in ‘van de bestuurstafel’ al
vroeg: we zoeken 1 of meer
iemanden die zich met de
bewegwijzering binnen Woltersum
wil(len) bezig houden.
Het gaat om 4 of 5 wegwijzers, die
naar de kerk, de molen, het
dorpshuis, de school en.....(?)
verwijzen. Hout? Metaal? Plastik???
We mogen ze, na overleg met de
gemeente, aan lantaarnpalen
vastmaken.
Niet allemaal tegelijk! Vervoegen
bij: het bestuur van dorpsbelangen.
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Bibliobus.
Weet je wel hoe leuk het is om als
vrijwilligster op de bus te werken.
Elke keer weer geniet ik ervan. Het
leukste is als de kleintjes komen, met
hun verhalen en de trots warmee ze
de uitgezochte boeken laten zien.De
bus heeft een duidelijke functie naar
de school toe.Kijk maar eens naar de
foto’s die genomen zijn door Hilma,
je ziet het plezier van de kinderen en
dat is ook ons plezier.Ik moet zeggen
dat ik het als een feestje ervaar om
dit werk zo af en toe te mogen
doen.Het is geweldig om de kinderen
ui je eigen dorp op deze manier wat
beter te leren kennen.
IS
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Beste Woltersummers!
Na veel overleg met de bestuursleden
van de VVV en Dorpsbelangen, spelen
wij met het idee om samen te gaan
met Dorpsbelangen.
Na de jaarvergadering die in februari
a.s. zal plaats vinden zal Janny ook
het VVV verlaten na 6 jaar trouwe
dienst. Dan blijven er 3 leden over!
Het is erg moeilijk om nieuwe leden
voor het VVV te vinden! Het VVV
wordt hierdoor breekbaar, en we
kunnen op deze manier niet zo veel
organiseren wat we willen. Dat is 1
van de reden om met het
Dorpsbelangen samen te gaan. Een
andere belangrijke reden is dat veel
van de taken van het VVV en
Dorpsbelangen een overlap hebben.
Op deze manier denken we het VVV
te kunnen versterken, door onze
krachten te bundelen. Uiteraard
zullen we de leden van het VVV op de
hoogte stellen in de jaarvergadering.
Bij deze zijn jullie ook allemaal
uitgenodigd.De exacte datum, tijd en
plaats maken we nog aan jullie
bekend middels een officiële
uitnodiging.Groeten VVV Woltersum
Willy, Terry, Janny en Lisa
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De winter is ingevallen. De tuinen
zijn prachtig in Woltersum. Bijna
iedereen heeft een pauze in de tuin.
Voor wie dat niet geldt..Voor Janny
Hulshof van De Hosta.

Haar kraam staat al weer voor aan
de weg. En zo vlak na de verkoop
van alle prachtige pompoenen
wordt er ruimte gemaakt voor
kerststukjes en andere einde jaars
decoraties. Elke maand heeft ze een
cursusdag van Groei & Bloei waar ze
de mooiste stukken maakt.
We kregen even een rondleiding
door haar tuin. De ruimte die
eigenlijk hobbyschuur had moeten
worden ingenomen wordt bezet
door de spullen van haar
fietsenmakende vriend Henk, maar
tegen de tijd dat Janny zich bezig
gaat houden met de verkoop van de
60 kerstbomen voor de
sportvereniging zal een deel van de
schuur weer ingericht worden met
kerststukjes.
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Loop dus vooral even door en neem
een kijkje.
Janny heeft haar tuin gezellig
ingericht. Overal kom je creatieve
creaties tegen. Het is me al snel
duidelijk. Stilzitten is aan haar niet
besteed. De nu plotseling
opkomende winter geven de tuin
een nog sfeervollere aanblik. De
spinnenwebben zijn prachtig wit en
de rode appeltjes hangen nog in de
mooie boomgaard tussen de witte
takken. In haar kas overwinteren de
niet winterharde planten. Hier staat
een kacheltje. Dat moet wel met
deze temperaturen. Janny is met De
Hosta begonnen na het overlijden
van haar man Jan. Haar twee
dochters zijn inmiddels de deur uit.
En deze twee meiden hebben ook
allebei weer twee meiden gekregen.
Een echte damesfamilie.
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haar huis stonden de prachtigste
dingen.
Ook is ze bezig met schattige
egeltjes van papier die dienen als
kaartenstandaard. Ze neemt ze vast
mee naar de kerstmarkt in
Woltersum.
Janny, bedankt dat we even bij je
mochten kijken. Ik kom volgend jaar
in de zomer ook weer even bij je
kijken hoor! Je boomgaard is
prachtig!
Ondanks dat de werkzaamheden
van De Hosta voorheen samendeed
met Agnes Tammeling en deze
samenwerking na Agnes haar
verhuizing een beetje stil is komen
te liggen, heeft Janny ideeen en
plannen genoeg. Janny is
oppasmoeder op school en geeft ze
geeft nog af en toe glas in lood
workshops en ook workshops voor
een workshop voor een mooi
kerststuk kunt u bij haar terecht. In

Mocht er onverhoopt klachten zijn over de
bezorging, laat mij het dan weten.
Mijn adres is Dobbestraat 29.
Telefoon :
Ina Blink
42
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EK Synchroonzwemmen Amsterdam

2010 was voor het synchroonzwemmen het
jaar van
de synchroonzwemkampioenschappen voor
onze gerenommeerde club uit
Woltersum. Speciaal daarvoor dit jaar ook
het teambuilingsweekend in Voldendam.
We vertrokken vol goede moed vanuit ons
clubhuis. Onze sponsor had een magnifiek
mooi cadeau beschikbaar gesteld, we
dragen het met trots! Zie foto.

Door bij het synchroon zwemmen
voldoende punten te halen kan men bij de
hogere zwemsters jaarlijks in de Europese
top-10 terecht komen. Dit jaar eindigde
Woltersum, na een spannende finale, als
eerste! De zinderende finale tegen
Engeland werd, ondanks een partijdige jury,
door ons met veel souplesse gewonnen.
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Met name Hemma, die steeds riep om een
culinair hoogstandje gaf ons de juiste
motivatie om door te gaan.
Op 12 november begon het in Volendam
met een zware Clinic voor onze zwemsters
. Het doel was om met elkaar van elkaar te
leren. Er waren verschillende onderdelen
om te trainen die dag zoals technische
oefeningen ( met name de polsoefeningen
in de lokale uitgaansgelegenheden werden
soms als zwaar ervaren..) en conditie( wie
kon het langst winkelen in Amsterdam).
Mede door de enthousiasme van het
aanwezige publiek in Amsterdam was dit
een succes en een goede oefening voor ons.

Maar er werd vooral ook veel gelachen en
natuurlijk continue hard getraind voor alle
stukken die met de kampioenschappen
getoond moesten worden. Tot diep in de
nacht werd er hard geoefend.
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De meiden uit Woltersum zijn
tijdens dit weekend absoluut meer
tot elkaar gekomen en we hopen
voor de kampioenschappen van
2011 met onze zwemsters weer zo’n
weekend te organiseren.
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We voelden ons als Asterix en
Obelisk, waar een klein dorp toch
groot in kan zijn! Binnenkort kunt u
bij onze penningmeester, onze foto (
door ons allen gesigneerd)
bestellen.

De synchroonzwemkampioenen uit Woltersum
================================================================
Nieuwe bewoners.
In de Dobbestraat woont Michael
Maxfield een nieuwe inwoner van
ons dorp. Dus moest ik maar eens
gaan kennismaken. Zoals je aan de
naam kunt zien is Michael een Brit,
geboren in Kent. Hij woont al vele
jaren in Nederland, waarvan een
deel in het Noorden. Michael is en
man die erg op zichzelf is en niet
direct behoefte heeft aan veel
contact.Van beroep is hij
vrachtwagenchauffeur, wat hij nog
in deeltijd doet.Hij is een echte
techneut.Zal ook b.v. een computer
niet kant en klaar kopen, nee hij zet
de dingen liefst zelf in elkaar.
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Dat doet hij al van jongs afaan.Hij
was pas 7 toen hij met zijn eerste
computer speelde.Eigenlijk is het
hem met de paplepel ingegoten
door zijn vader, die elektrotechnicus
was.Het is een heel gezellige prater,
die een brede kennis heeft, zowel
van geschiedenis als ons hele
politieke bestel.Hij heeft heel erg
naar zijn zin in Nederland, en is ook
niet van plan naar Engeland terug te
keren.Zijn kinderen wonen ook in
Nederland en dat is natuurlijk ook
een reden om hier te blijven. Het
was leuk om hem te bezoeken en ik
hoop van harte dat hij het in ons
dorp naar zijn zin zal hebben. IS.
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Zwarte Pieten maken dolle boel
Zaterdag 27 november 2010. Buiten
was het koud en prachtig wit: het
had gesneeuwd en de bomen waren
berijpt, dat droeg bij aan een
ouderwets Sinterklaas gevoel.
Binnen was het warm en luid
zingend van “Sinterklaasje kom
maar binnen met je knecht” werd er
door zeker 25 kinderen vol
verwachting gewacht op Sint en zijn
Pieten. Sint was nog maar koud
binnen toen hij zijn Pieten tot de
orde moest roepen: ze gebruikten
het buffet om binnen te komen in
plaats van de deur. Nou ja zeg!

Gelukkig heeft de Sint nog wel enig
gezag en had hij de Pieten snel weer
een beetje in het gareel. Eenmaal bij
het podium vond Sint dat onze
gastvrouw hem niet netjes op het
podium hielp en riep hij de hulp van
zijn hoofdpiet in, die hem gelukkig
wel netjes op het podium kreeg
zodat het feest toch door kon gaan.
De kinderen mochten allemaal een
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keer bij Sinterklaas komen en over
de meeste kinderen wist Sinterklaas
verrassend veel: wat is de Sint toch
altijd goed geïnformeerd! De Pieten
strooiden kwistig met pepernoten
en geen kind werd overgeslagen.

Terwijl Sinterklaas in gesprek was
met de kinderen, maakten de Pieten
er een dolle boel van. Er waren ook
veel klein Pietjes en de Zwarte
Pieten probeerden om hen naar
Sinterklaas te sturen als hij om een
Piet vroeg, maar dat ging niet door:
dan ging de Pietenmuts van het kind
af en werd duidelijk gemaakt dat zij
geen echte Pieten was, maar
gewoon een kind. Domme Pieten.
Na een uur, de nodige liedjes en
héél véél pepernoten, moesten Sint
en zijn Pieten weer verder en werd
er uitgebreid naar hen gezwaaid. De
kinderen hadden genoten en de rust
keerde weer. Tot volgend jaar
Sinterklaas en Pieten: nemen jullie
dan weer zulk wintersweer mee?
Maaike
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Beste dorpsbewoners
Het is al weer jaar geleden dat wij
iets verteld hebben over alles wat er
zoal gebeurt in en rond molen.
Ondanks dat willen wij u toch nog
graag informeren over het geen wat
er het afgelopen jaar allemaal
gebeurd is, en wat er nog gebeuren
gaat. Zoals u weet staat er een groot
bord voor de molen waarop staat dat
wij in restauratie zijn, wellicht stelt u
zichzelf nu de vraag wat er allemaal
is gebeurd, en wat dit jaar nog
afgerond moet gaan worden. 1 van
de hoekstijlen waarop de molen staat
was slecht, deze zou aan gegoten
worde met kunsthars, gelukkig kon
Tom Krabbendam de mensen van de
rijksdienst voor monumenten
overtuigen dat het vervangen hiervan
een veel mooiere en wellicht sterkere
oplossing zou zijn. Het werk is door
Tom en zijn zoon Martijn dan ook zo
uitgevoerd. Ook zijn Tom en Martijn
druk geweest met het vervangen van
diverse kozijnen in de houten boven
gedeelte van de molen, en hebben zij
de onder dorpels vervangen van de
deuren op de stelling, waarbij
kritisch is gekeken naar de
afwateringen lekkage op deze
plekken, en dit hebben zij goed
weten op te lossen. Hun volgende
project was het nalopen van diverse
stiepen waarop de molen staat er zijn
zo links en rechts wat stiepen geheel
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gesloopt en opnieuw opgemetseld bij
anderen was het vernieuwen van de
voegen genoeg. Ook hebben Tom en
Martijn nieuwe dakgoten
aangebracht, de ouden waren op
sommige plaatsen erg door gerot, het
bijzonder van de goten is dat dit
zogenaamde mast goten zijn, dit
houdt in dat ze gemaakt zijn van een
uitgeholde balk, waarbij verder niets
meer is gebeurd dan het schilderen
hiervan.
Tom en Martijn zijn op dit moment
bezig met hun laatste project binnen
de restauratie en dat is het
vernieuwen en vervangen van 1 van
de houten tandwielen, en het
versterken van de rem deze
werkzaamheden zullen eind
november begin december afgerond
moeten worden.
Ik zelf heb samen met Peter het
afgelopen jaar nogal wat tijd
gestoken in het aanbrengen van een
brandblus installatie, door deze
zelfwerkzaamheid is het ons gelukt
om met BHP leiding en
constructiewerken ( mijn werkgever)
de installatie op te leveren binnen
het gestelde budget. ook deze
installatie zal in November afgerond
zijn Voor het volgende jaar staan er
ook nog wat grote dingen te
gebeuren, Tom en Martijn hebben
inmiddels de opdracht gekregen nog
2 wielen te vervangen, dit valt niet
meer onder de restauratie maar onder
onderhoud
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verder zal er in het begin van 2011
gekeken worden wat er verder aan
onderhouds werkzaamheden moet
gaan gebeuren. men is ook druk
geweest met de restauratie van de
Leeuw in Zeerijp, De Hoop in
Middelstum,
Molenstichting Fivelingo eigenaar
van de molen is dus druk geweest
met niet alleen dit project maar
Olinger kolonie molen te
Appingedam en de Germania in
Thesinge. Wij als vrijwilligers willen
dan ook onze petje afnemen voor het
oude bestuur want zij hebben dit
toch maar mooi voor elkaar
gekregen.
Oude bestuur zult u denken? Ja oude
bestuur, het bestuur van de stichting
bestaat uit bestuurders van de
gemeente Loppersum, Ten Boer en
waterschop Noorderzijlvest. En ja
als er weer eens verkiezingen zijn
geweest dan krijgen wij een nieuw
bestuur of in ieder geval een
gedeelte hiervan. Zoals ik al zij,
petje af voor het oude bestuur, ik
hoop dat het nieuwe bestuur bij
machte zal zijn, in de voetsporen te

treden van het oude bestuur, nog
liever zou ik zien dat zij het nog
beter gaan doen dan het oude
bestuur, maar dat zal niet mee vallen
dit te evenaren. Rest mij nog te
zeggen dat ik veel te weinig of zeg
maar geen beroep heb gedaan op
vrijwilligers uit het dorp, dit komt
omdat wij het erg druk hebben gehad
met restauratie werkzaamheden. Ik
hoop echter dat wij het volgende jaar
weer dingen gaan doen waarbij wij
weer vrijwilligers kunnen inzetten.
Mocht u zich geroepen voelen om
iets voor de molen te doen dan kunt
u mij altijd even bellen. Tevens
willen wij langs deze weg alle
dorpsbewoners weer uitnodigen op
de molen op Vrijdag 31 December
tussen 15.00 en 17.00 uur om het
jaar uit te slingeren, onder het genot
van een beker Pot Gluhwein en een
oliebol MVG Sietse Namens de
vrijwillige molenaars van Fram PS
mocht u meer willen weten over de
molen dan nodigen wij u van harte
uit een bezoek te brengen op onze
website www.houtzaagmolen.nl

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

Uit het archief van Hetty Homan
Tijdens een viswedstrijd heef Henk Knol een vader en een kind gered uit het
Eemskanaal.Terwijl hij bij brug 1 in Groningen zat te vissen raakte een kind te
water, de toegesnelde vader sprong het kind direct na mar kon door de hoge
kade niet meer aan de wal komen.
Henk zag dit gebeuren vanaf de andere kant van het Eemskanaal en rende de
weg over en redde vader en kind.JanWillem Homan was getuige.
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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

