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Hallo Woltersummers
Het was met het seizoen wel.
Er gebeurden wat nare dingen, zoals
bij de Stichting Dorpshuis.Men
werkt er hard aan om het allemaal
in goede banen te leiden.
Niettemin wordt je er wel verdrietig
van als zoiets in ons kleine dorp
gebeurd.
Dit keer een behoorlijk dikke krant.
Ik hoop dat jullie er veel leesplezier
van hebben.
Carolien Nijland stopt als redactie
lid, wat ik heel erg jammer vind.
Ik doe hierbij dan ook een dringende
oproep aan mensen die zin en tijd
hebben, en vooral de krant willen
behouden, om je op te geven als
redactielid.
We kunnen best wat nieuw bloed
gebruiken en nieuwe ideeën zijn
zeer welkom.De krant zal voortaan
worden rondgebracht door Ina
Blink, waarvoor ik haar zeer
erkentelijk ben.
Ik wens jullie allemaal een heel fijne
zomer.Zelf ga ik heerlijk varen en de
volgende krant zal dan ook iets later
verschijnen dan gebruikelijk.
I.S.
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de Taartenbakker
Hij is al 9 jaar in Woltersum en voor
ons allemaal een bekende.
Maar wisten jullie ook dat hij
fantastische taarten kan bakken?
Ik heb het hier natuurlijk over
Adem.Een man die van hard
werken houdt en dat ook doet. Het
taarten maken is een hobby. Hij
doet dat in opdracht voor vrienden
en bekenden. Bruidstaarten
verjaardagstaarten,
geboortetaarten, het maakt niet uit
hij kan elke taart maken.
Het is hem dan ook met de
paplepel ingegoten, zijn vader had
een bakkerij en van kleins af aan
heeft hij meegekeken en geholpen.
Het was in het begin wel wennen
voor Adem, had hij het Nederlands
al gauw onder de knie, spraken ze
hier toch ook nog weer een ander
taaltje.. Knap dat hij zelfs het
Gronings nu goed verstaat.
Je kunt zegen dat hij van alle
markten thuis is. Een goed
voetballer is hij ook, vroeger op een
vrij hoog niveau.Nu speelt hij al 9
jaar in Woltersum
Zijn familie woont in Ankara en hij
bezoekt ze één a twee keer per
jaar. Hij heeft al vele diploma's
gehaald, waaronder het
koksdiploma, sociale hygiëne en
ook een scheidsrechters diploma.
Ook volgde hij de inburgering
cursus. Hij werkt als kok in een
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restaurant in Groningen.Het
taarten bakken doet hij in zijn vrije
tijd.

Adem is iemand die niet graag stil
zit, toen ik hem bezocht was hij
druk bezig de garage op te ruimen
om daar later misschien een ruimte
te creëren om zijn taarten te maken
en grote maaltijden te bereiden.
Later wil hij (als hij een jaar of 50 is)
in twee landen wonen, een
gedeelte van het jaar hier en een
gedeelte van het jaar in Turkije.
Begin juni organiseert hij een
Turkse avond in Café de Witte Brug,
met Turks eten en natuurlijk een
buikdanseres.
Hij heeft al eens de hele straat bij
hem uitgenodigd om Turks te
komen eten.Regelmatig hangt de
Turkse vlag uit en dan vragen de
buren welke Turkse feestdag het nu
weer is.
We kunnen wel stellen dat hij een
hele aardige en fijne dorpsgenoot
is. Hij vindt het erg leuk om iets van
zijn cultuur te laten zien aan ons.
Zo leer je van en met elkaar.Ik ben
dan ook blij dat hij in ons dorp
woont.
I.S.
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Projectkoor Woltersum.

Het was zaterdaqgavond 21 mei
goed vol in onze kerk.
Daar werd het dramatische
bijbelverhaal over de oorlogsleider
Jephta opgevoerd.
Het project koor Woltersum onder
leiding van Janet Harsta bestaat
inmiddels 10 jaar en is een initiatief
van zangschool Prima Musica.
Drie componisten werden vertolkt .
De Italiaanse componist Giacomo
Carissimi, deze versie werd in het
Nederlands gezongen. In deze versie
loopt het verhaal ook niet goed af.

De Duitse componist Georg
Friedrich Handel schreef het als
laatste werk in zijn leven.Het koor
liet twee aria's uit het slotgedeelte
horen.
De derde componist was Carl Martin
Reinthaler, hiervan werd het derde
en tevens laatste deel gezongen.
Het was een machtig stuk muziek,
wel erg moeilijk om te zingen, maar
het koor had dan ook bijzonder hard
geoefend
Kortom, het publiek was laaiend
enthousiast en dus kun je stellen dal
het leen zeer geslaagde avond was.
I.S..
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Zigeunerorkest Zwarte ogen.
Een volle kerk op zondag 1 mei.
Veel mensen van buiten het dorp, die blijkbaar het orkest al kenden, waren op
komen dagen.
De opening was gelijk raak we werden meegevoerd in de melancholie van de
zigeunermuziek.
De band bestond uit twee violisten t.w. Faiz Guseinov en Pim Ferguson. Zij
lieten de violen huilen en zingen. Cees Ranitz was een ultieme fluitspeler,
bovendien speelde hij ook nog klarinet,en tarogato. Moniek Bollen trok
behoorlijk aan de accordeon, wat een hele speciale was, werd ons uitgelegd.De
contrabas werd bespeeld door Bert van Erk. Het hele stel werd bijeengebracht
door pianist Eduard Brons.
Muziek vanuit de Balkan en Israel. Dan was er nog de verrassing van het
optreden van Petra Hari,met haar sluierdansen.
In de pauze was er goulashsoep en speciale pannenkoekjes.
Zoals gewoonlijk was het weer uiterst verzorgd, prachtige bloemen op de tafels
buiten maakte het weer aangenaam verpozen.
Al met al een groot succes, de muzikanten werden dan ook beloond met een
staande ovatie.
I.S.
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Terug van weggeweest.
Je hebt van die mensen die uit
Woltersum vertrekken, maar toch
weer terug komen.Zo,n stel zijn
Shanna en Leo. Leo is geboren
Woltersummer hij zag op 9-9 1979
het levenslicht in ons mooie dorp.
Shanna komt uit Winneweer en
werd geboren in Delfzijl op 27-1083. Ze werden verliefd en gingen
uiteindelijk samenwonen aan de
K.de Boerweg. Dat beviel prima, al
was het huisje wel wat klein.

Ze zijn wat avontuurlijk ingesteld,
dus kochten ze een huis in
Slochteren, met de bedoeling dit op
te knappen en dan weer Te
verkopen.
Dat opknappen is prima gelukt,
alleen het verkopen is tegenwoordig
wat moeilijker.
Leo kreeg best heimwee naar z'n
geboorteplaats, hier voelde hij zich
toch het prettigst. En wat doe je dan
als liefhebbende vrouw, dan volg je
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natuurlijk. Dus toen het huis aan de
Hoofdweg te koop kwam, was Leo al
gauw om.
Er moest wel het een en ander aan
gebeuren.Een gedeelte is af en de
rest komt wel, stukje bij beetje
wordt er aan gewerkt.Terwijl Leo
het buitenwerk doet, tenslotte is hij
stratenmaker,doet Shanna het
nodige binnenshuis.
Dat gaat nu wat moeizamer want in
juli wordt de kleine verwacht.
Dus gaat alles wat rustiger aan,
bovendien werkt Shanna nog als
planner bij Arriva touring, gelukkig
kan ze ook thuis werken.
Verder is het een lekkere
beestenboel bij hen thuis, want dat
is Shanna's grote hobby, ze hebben
een hond, twee katten een papegaai
en een valkparkiet.
Genoeg leven in de brouwerij.
Leo's hobby's zijn heel anders, voor
hem is dat zijn oldtimer en trekker.
Bovendien mag hij met dit weer
graag barbecuen.
Hij is weer heel gelukkig om terug te
zijn in Woltersum (van wie zou hij
dat hebben?)
Met het oog op de gezinsuitbreiding
is het natuurlijk heerlijk dat opa en
oma zo lekker dichtbij wonen.
Ze zijn dan ook niet van plan om
hier weer weg te gaan.
Ik wens ze dan ook een heel lang en
gelukkig leven toe in ons mooie
dorp.
I.S.
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The Touring Hoodoos,

Op 6 maart traden de Touring
Hoodoos op in onze kerk.
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Het was jammer dat er niet meer
Woltersummers waren.
Leonieke Touring heeft een
prachtige stem en eigenlijk heeft ze
geen begeleiding nodig.
Bij het acapella zingen was het dan
ook muisstil.
Marcel Alkema toonde zich een
virtuoos op zijn mondharmonica.
Michel Hendriks en Fons Sluiter
waren de andere muziekanten.
Een mengeling van blues en
country,het was heerlijk om te
horen.
Tot slot speelde de zoon van Marcel
mee op zijn mondharmonica, wat
hem een daverend applaus
opleverde.
Het was beslist de moeite waard.
I.S.

Tilproat Woltersum

14

28e jaargang nummer 4

juni 2011

Tilproat Woltersum

28e jaargang nummer 4

juni 2011

Beste mensen,
Als wethouder van de gemeente Ten Boer is het
mijn beurt om een pagina te wijden aan mijn taken
en verantwoordelijkheden binnen het college. De
portefeuilles waar ik verantwoordelijk voor ben
zijn:
Welzijn - Onderwijs - Sociale zaken - Cultuur - Sport - Jeugd
Binnen onze relatief kleine gemeente ben je als parttime wethouder
verantwoordelijk voor veel portefeuilles. Dit heeft misschien nadelen maar ook
veel voordelen. Alle genoemde onderwerpen hebben onderling veel met elkaar
te maken, ze hebben een duidelijke relatie met elkaar. De onderlinge
verbinding is de leefbaarheid. Al deze verschillende portefeuilles hebben direct
te maken met leefbaarheid, door ze met elkaar te verbinden kunnen ze elkaar
versterken . Voor ons als college is het de uitdaging om samen met de
inwoners van de gemeente voorwaarden en omstandigheden te scheppen
waardoor het in Ten Boer goed, wonen, werken en recreëren is. Daar zetten we
ons als college voor in, binnen de kaders door de gemeenteraad aangereikt.
Hoe we dat daadwerkelijk doen? Samen met de inwoners van de gemeente de
voorzieningen in goede staat te houden. Te denken valt aan voetbalvelden,
scholen, dorpshuizen, wegen, etc.
Maar niet alleen fysieke zaken, maar ook zaken als veiligheid hebben aandacht
van het college. Dat burgers zich veilig voelen is een belangrijke voorwaarde
om je prettig te voelen in je omgeving .
Door jaarlijks de besturen van dorpsbelangen te bezoeken, blijven we op de
hoogte van wat er binnen de dorpen leeft. Contact met de bewoners is erg
belangrijk. Hoe invulling wordt gegeven aan de leefbaarheid wordt bepaald
door de inwoners van de dorpen. Kortom, uw inzet en betrokkenheid voor de
gemeenschap bepaalt voor een groot deel de kwaliteit van de leefbaarheid. Het
is u ook bekend dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers voor
verschillende activiteiten te interesseren. Daardoor is het soms lastig om
verenigingen in stand te houden.
Een vriendelijke groet,
15

Peter Heidema, wethouder.
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GEZELLIGE PAASZATERDAG VOOR
KINDEREN
Het lijkt wel zomer. De laatste week
van april moet nog beginnen. En het
is paaszaterdag. Speciaal voor de
kinderen uit Woltersum verstopt de
paashaas dan eieren. In het bosje bij
het voetbalveld. Om twee uur ’s
middags is het al erg warm bij het
dorpshuis. Jos vertelt de kinderen
waar ze de eieren kunnen zoeken.
En hoeveel het er zijn: wel zestig!
Één ei is ingepakt in zilverpapier.
Wie die vindt, wint de paashaas van
chocola. Het is moeilijk om de
eieren te vinden. Want er zitten
zoveel blaadjes aan de bomen en
struiken. Maar iedereen doet goed
zijn best.

Marianne verzamelt de eieren. En ze
telt hoeveel er zijn gevonden. Er
zitten nu 59 eieren in de zak. Waar
is het zilveren ei? Jos belt met de
paashaas. Die zegt dat hij het
zilveren ei verloren is op het oude
oefenveld. Alle kinderen rennen
over het veld. Marco vindt het
zilveren ei. Hij is erg blij. Want hij
krijgt een paashaas van chocola.
17

Dan gaan ze bingo spelen in het
dorpshuis. Jos roept de nummers.
Iedereen kijkt goed op de kaart. Je
hoort de pennen krassen. Bij bingo
moet je goed opletten. Als je een rij
vol hebt, mag je ‘bingo’ roepen.
Marianne en Jos kijken of het goed
is. Dan mag je een prijsje uitzoeken.
Luuk, Jordin, Fleur, Harma en
Daniëlle hebben geluk. Zij hebben
een volle rij. Harma zelfs twee keer.
En als het hele vakje vol, mag je ook
‘bingo’ roepen. Dan is er een
grotere prijs. Daar moet je veel
geluk voor hebben. Vandaag hebben
Luuk, Roan en Maik veel geluk. Zij
gaan met een grote prijs naar huis.
Het is gezellig geweest. Maar ook
erg warm.

Tilproat Woltersum

Koopmansplein 15
9791 MD Ten Boer
Tel. 050-3020441
Fax. 050-2030442
Internet: www.readshop.nl
E-mail: tenboer@readshop.nl
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HOE GAAT HET NU MET DORPSHUIS ‘DE BONGERD’ ?
WAT ER GEBEURD IS
Na het tumult rond de veranderingen van het beheer, is Dorpshuis ‘De
Bongerd’ opnieuw in opspraak geraakt. Één van de problemen bij die overgang
was het ontbreken van degelijke financiële stukken op de jaarvergadering van
het Algemeen Bestuur van Stichting Dorpshuis ‘De Bongerd’. Een
vervolgvergadering moest in deze duidelijkheid bieden, maar ook daar konden
de cijfers niet getoond worden. Dus moest er nog een keer vergaderd worden.
Maar ook vóórdat deze vergadering plaats zou vinden, kon de kascommissie de
jaarcijfers nog steeds niet controleren. Daarnaast was het, volgens de
penningmeester, onmogelijk de bankoverzichten in te zien en bleek plotseling
ook nog de rekening van de stichting geblokkeerd. Er volgde een intern
onderzoek en tot grote schrik van het Dagelijks Bestuur bleek daaruit dat de
penningmeester een aanzienlijke som geld verduisterd had. Op een in allerijl
belegde vergadering van het Dagelijks Bestuur werd de penningmeester met
deze kennis geconfronteerd en zij legde een bekennende verklaring af, zowel
mondeling als schriftelijk. Vervolgens werd de penningmeester ontheven van
haar taken en geschorst als lid van het Dagelijks Bestuur. Zij moest al haar
bescheiden, en alle andere zaken die betrekking op het dorpshuis hadden,
inleveren. Daarna is er aangifte gedaan bij de politie en moesten er regelingen
getroffen worden met de bank en met schuldeisers. De gemeente werd
benaderd om een voorschot op de jaarlijkse huur (t.b.v. de gymnastieklessen
van de basisschool) over te maken. Zo kon de cashflow weer op gang gebracht
worden. Ondertussen lichtte het Dagelijks Bestuur de aangesloten verenigingen
in en werd er een nieuwe vergadering belegd, op 29 april jongstleden, om de
ontstane situatie te bespreken en plannen voor de toekomst te maken. De
verslagenheid bij de leden van de Stichting was vanzelfsprekend erg groot,
maar desondanks sprak ieder zijn of haar vertrouwen uit in het resterende
Dagelijks Bestuur. Om het dagelijkse Bestuur weer compleet te maken werd op
die vergadering Sien Steenhuis als penningmeester gekozen. Zij zal zich de
komende jaren voor het dorpshuis inzetten, onder andere om de gevolgen van
deze financiële klap te boven te komen.
HET BESTUUR NU
De samenstelling van het bestuur is nu als volgt:
• Voorzitter: Gerrit Schuurhuis; hij zal zich met de juridische afwikkeling
van de verduistering en de afwikkeling van het beheer verandering
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• bezighouden; als die zaken afgerond zijn, zal hij terugtreden uit het bestuur;
• Vicevoorzitter: Klaske Piebenga; zij zal de dagelijkse voorzitterstaken ter hand
nemen en t.z.t voorzitter worden;
• Penningmeester: Sien Steenhuis;
• Technische Zaken: Danny Roelvink;
• Algemene Zaken: Tycho Sparreboom (namens de Dorpsvereniging) en Jos
Vermeulen (namens SV Woltersum);
• Zoals u ziet is het secretariaat nog niet ingevuld.
MUNTEN, KOFFIE, THEE, FLESSEN BIER EN MEER
Dan zijn er ook nog praktische zaken waar de Woltersummers vragen over hebben.
Één van de meest prangende is de vraag hoe om te gaan met muntjes van het
dorpshuis, die nog in omloop zijn. Zeker van belang met de jaarlijkse kermis in het
verschiet. Er komen dit jaar nieuwe muntjes, met een duidelijk andere kleur dan de
oude. Die nieuwe munten gaan ook verkocht worden tijdens de kermisdagen. Maar
oude muntjes kunnen nog tot en met de kermis van dit jaar ingeleverd worden voor
consumpties. Let wel: ze kunnen niet ingeruild worden voor contant geld. Dus als je
nog oude muntjes in je la hebt liggen, dan is het weekend van 17 tot en met 19 juni
2011 de laatste kans om ze te gebruiken.
Vanaf het volgende sportseizoen zal er ook een eenduidig prijsbeleid gehanteerd
worden, vooral wat betreft de koffieprijzen. Waar de vorige beheerder daar
zelfstandige beslissingen over kon nemen, kan de nieuwe beheerder dat nu niet
meer. Dus met ingang van het seizoen 2011 – 2012 kost voor iedereen een kop
koffie of thee € 1,00! Alleen bij vergaderingen zullen gereduceerde prijzen
gehanteerd worden: leden, die gebruik maken van het dorpshuis om te vergaderen,
kunnen één of meer thermoskannen koffie nuttigen à € 5,00 per kan. Andere
consumpties (uitgezonderd thee tijdens de vergadering), tijdens of na de
vergadering, gaan voor de op dat moment geldende consumptieprijzen over de
toonbank.
Een andere verandering die ingaat bij het volgende sportseizoen, is de verhoging
van de prijs van flessen bier. Waar die nu nog € 1,30 kosten, zal dat na de grote
vakantie € 1,50 worden. Dat geldt dan voor echt bier én voor maltbier.
Het bestuur wil ook de huurprijzen voor het gebruik van (delen van) het dorpshuis
uniform maken. Op dit moment lopen er verschillende regelingen met verschillende
verenigingen. Er wordt nu geïnventariseerd welke vereniging wat betaald en
waarom. Dit najaar zal er duidelijkheid moeten zijn over de huurprijzen voor leden
en niet-leden. In de volgende Tilproat (september 2011) zullen wij u er graag verder
over informeren.
Jos Vermeulen
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Op 4 mei herdenken we, op 5 mei vieren we onze vrijheid.
De vlag halfstok om te
herinneren.
Omdat een van onze wethouders
ernstig ziek is was mij gevraagd om
bij de dodenherdenking op 4 mei
samen met de burgemeester
namens het gemeentebestuur een
krans te leggen bij het monument .

De herdenkingsbijeenkomst begon
in de Kloosterkerk in Ten Boer. Na
een toespraak van de burgemeester,
waarin hij stukjes citeerde uit het
dagboek van de burgemeester die
hier alle oorlogsjaren de leiding
gehad heeft, en een stemmig stukje
vioolmuziek was de beurt aan de
kinderen van de school uit
Woltersum die, geassisteerd door
23

meester Joost, een 10tal gedichten
werden voorgedragen over
onderwerpen zoals oorlog, vrijheid,
herdenken etc.

Ik was er trots op hoe onze jeugd uit
Woltersum dit op een natuurlijke,
vrije, duidelijke en toch gepast
plechtige wijze deden. Het is
tenslotte voor hun leeftijd erg
abstract en al lang geleden, dus
geen makkelijk onderwerp om voor
een volle kerk te staan vertolken.
Een paar van de teksten zijn hierbij
afgedrukt.

Tilproat Woltersum
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werd na de taptoe 2 minuten stilte
in acht genomen (hier gelukkig
zonder verstoring door
lawaaimakers).

Na het zingen van het Wilhelmus en
het neerleggen van de kransen door
het gemeentebestuur, de veteranen
en enkele andere organisaties
mochten we allemaal nog
bellenblazen wegens het jubileum
van Amnesty International.

Na de plechtigheid in de kerk volgde
er een stille tocht door Ten Boer, via
het oude kerkhof waar de kinderen
bloemen neerlegden op de graven
van de hier gesneuvelde Canadese
piloten, naar het oorlogsmonument
aan de Vijverweide. Hier speelde
Volharding wat gepaste muziek en
25

De volgende dag kon de vlag
weer in top om te vieren.

Tilproat Woltersum
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WANNEER WIE
3-jun
5-jun
10-jun
11-jun
17-jun
17-jun
18-jun
18-jun
18-jun
18-jun
18-jun
19-jun
19-jun
19-jun
19-jun
19-jun
25-jun
16-jul
20-aug
17-sep
2-okt
6-nov
5-feb
4-mrt

Witte Brug
Culturele Com.
Supportersver.
Supportersver.
Witte Brug
VVV
Witte Brug
VVV
VVV
VVV
VVV
Witte Brug
VVV
VVV
VVV
VVV
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
Culturele Com.
Culturele Com.
Culturele Com.
Culturele Com.
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WAT
Turkse avond van chefkok Adem
Gúmes
S!I Harmonics (workshoporkest)
ophaalrond voor rommelmarkt
Rommelmarkt
Discotheek Jump Inn
Start Kermis
zanger Klaus live
Zeskamp kinderen
Kermis open
Zeskamp volwassenen
live muziek Sounds Familiar
Lijtse Hille live
Kermis open
live muziek Ido Winkel
Demonstratie schapendrijven
Bert & Ernie van Sesamstraat
vrij klaverjassen
vrij klaverjassen
vrij klaverjassen
vrij klaverjassen
Meindert Talma
Jankobus Seunenga
Amor Cantadi
Prima Bach Ensemble

maart 2011

WAAR
café
kerkplein
hele dorp
café parking
café
Dobbestraat
café
dorpsveld
Dobbestraat
dorpsveld
dorpshuis
café
Dobbestraat
dorpshuis
dorpsveld
Dobbestraat
café
café
café
café
kerk
kerk
kerk
kerk

????
18,30 uur
14,30 uur
19,00 uur
13,00 uur
22,00 uur
19,00 uur
23,00 uur
10,00 uur
13,00 uur
13,30 uur
21,00 uur
20,00 uur
13,00 uur
13,30 uur
14,00 uur
16,00 uur
20,00 uur
20,00 uur
20,00 uur
20,00 uur
14,30 uur
14,30 uur
14,30 uur
14,30 uur

Dit overzicht komt in iedere dorpskrant. Eventueel uitscheuren en op je prikbord hangen.
Iedereen die iets organiseert geeft het door!!!Aan: tilproat@kpnplanet.nl.
Of aan Ingrid Stayen tel: 0503022266
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Overzicht dorpskranten.1
(uit het archief van Hetty vd Molen)

Het feit dat Woltersum een nogal
actieve groencommissie heeft is niet
onopgemerkt gebleven.
Ze werden genomineerd voor de
aanmoedigingsprijs van de
gemeente
.Bovendien zou het en vorm van
overdaad zijn, want in december
kregen ze al een aanmoedigingsprijs
uitgereikt van "Kern met Pit"
onderdeel van de Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij.
Het schoolfeest is op 19,20 en 21
juni 1998.Op zaterdag is er de
optocht.De wagen van de Kleine
Zeemeermin won de 1e
prijs.Bogen:Hoogholtje en straten
Kollerijweg.
Bij onderzoek leefbaarheid kleine
kernen in de gem.Ten Boer was de
uitslag als volgt:
In Woltersum woont het hoogste
aantal bejaarden.28%.
29
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In ons dorp komen de meeste
mensen met thuiszorg voor.
Samen met Ten Post en Thesinge
zijn er de meeste bijstand
uitkeringen.
Er komt een wachtlijst voor
huurwoningen.
Woltersum bestaat hoofdzakelijk uit
arbeiders.
Woltersum heeft geen verbinding
met het openbaar vervoer.Er is nog
een winkel voor de dagelijkse
boodschappen, een café en een
dorpshuis.
Het dorp heeft een bloeiend
vereniging leven .
De Kollerijweg is onlangs
gerestaureerd, maar Eemskanaal
N.Z. en Bouwerschapsweg zijn zeer
slecht.
Na 25 jaar in het onderwijs te
hebben gewerkt waarvan bijna alle
in Woltersum in dienst van de
basisschool heeft meester Hans
Bakker ons aan het eind van januari
19999 verlaten.Joost Eggebeen volgt
hem op
.
In het Diepje zijn ongeveer 150
graskarpers uitgezet.
De K.de Boerweg en Eemskanaal N,Z
zijn hersteld.
Het bushokje is weggehaald.
De school heeft 39 kinderen.Op de
toren van de kerk is een nieuwe
plaat geplaatst.
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Bel even voor je komt !
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Overzicht dorpskranten.2
(uit het archief van Hetty vd Molen)
In 2000 heeft de vereniging van
dorpsbelangen 138 leden, de
contributie is fl.7,50
Henk Knol stapt uit het bestuur en
wordt opgevolgd door Lenneke Brik.

juni2011

Harry Wassing volgt haar
op.Louwrens Dreise wordt nieuw lid.
Hetty krijgt een lintje en wordt lid in
de orde van Oranje Nassau.Op haar
verzoek wordt het uitgereikt op 5
mei 2001, voor het organiseren en
deelnemen en bevorderen van
activiteiten die het dorpsleven ten
goede komen.
De redactie van de dorpskrant
bestaat uit: H.Homanav.d.Molen,Dieta Strijk,Elina v.Dijk,
Jos Vermeulen en Addy Dost.

Op Smid houkje is een jeu de
boulesbaan gekomen, waarvoor
vrijwilligers in actie zijn
gekomen.Ook werd de molen
geverfd en het hoogholtje gebeitst
door vrijwilligers.
Wij blijven trots op hen.
In het dorp komt een
snelheidslimiet van 30 km.
Op koninginnedag werd Simon
Lubberts sr. geridderd.Officieel is
Simon nu "lid in de orde van Oranje
Nassau".Luberts heeft 40 jaar het
kerkhof verzorgd.
Op 17 mei 2000 was er voor de 36e
keer een schoolvoetbaltoernooi.
In 2001 treed Hetty Homan v.d.Molen af als secr. van de
dorpsvereniging en wordt erelid.
31

De K.de Boerweg is opgeknapt en
het diepje is geschoond en van
nieuwe beschoeiing voorzien.Ook
zijn er nieuwe lantarens geplaatst.
Het was een lange klus, maar het is
heel mooi geworden.
De sportvereniging organiseerde
een BBQ die werd bezocht door 59
volwassen en 30 kinderen.
In het dorp heeft men veel last van
kraaien.
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Overzicht dorpskranten.3

(uit het archief van Hetty vd Molen)

Er is een opstartgroep begonnen
met het organiseren van een reünie
van de basisschool.In 2005 bestaat
de school in het "nieuwe"gebouw
55 jaar. Ook de mensen die op de
oude school en kleuterschool bie "t
olle schoolplaain hebben gezeten
zijn welkom. De groep bestaat
uit:Ineke Dijkema-v.d..Beek, Sien
Steenhuis-Hoving, Henk Evenhuis,
Albert Bakker,Louwrens Dreise.

De gemeente Ten Boer is bezig te
onderzoeken of er in Woltersum
behoefte is aan een steunpunt voor
ouderen.Enkele gesprekken zijn al
gevoerd en ook was er al een koffie
morgen.

Op de jaarvergadering is Janet
Klinkhamer gekozen in het
bestuur.Gert v.Dijk trad af.
De groencommissie is opgeheven.
De schooljeugd ging op schoolkamp
naar SixFlags Holland.
De school is verbouwd.Ze hebben er
een lokaal een kantoor en een
berging bij gekregen.Inmiddels zijn
er 55 kinderen.
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De toneelvereniging Old Egypte"gaf
een voorstelling van het blijspel Opa
Staartje.
Louwrens Dreise stapt uit het
bestuur van dorpsbelangen.Robert
Pepping volgt hem op.
Het eerste elftal v.d. sportvereniging
wordt na 40 jaar kampioen en
gepromoveerd naar de 5e klasse
Bakker Jaap en Aaf Kiel stoppen met
hun bakkerswinkel.
Kees Steenhuis treedt af als
bestuurslid van de vereniging van
Volksvermaken.Irene Dost en Henk
Knol voltooien het bestuur.
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Poaskevuur in Heubultjeburen.
(april 2011 van april 2000)

Hebben ie oflopen keuneginnedag
Mabel steltlopen zain? t Ging heur
goud of en dat ken je van d
Heubultjebuurster wichter nait
beweren.
t Verbaand zat om baide enkels
van Janke Ketoen en wat doar onder
zat dee t wicht gloepens zeer. Janke
kon wel janken!
Van t veujoar haar ze zuk
nijmoodse schounen aanmeten.
Schounen mit pielhakken.Vieftien
centimeter, twij verdaipens.

Moeke Gittje pebaaierde t
vergees tegen te holden: ,, Wicht, dij
troelala’s, dat nuim ik gain lopen
meer, schoeven ist, heupen-slieterij
en bainenbrekerij.” Janke was
ongevuileg veur wieze woorden. De
vrundinnen zollen ja n kop boven
heur oetsteken.
Gittje sparrelde nog wat tegen.,,
Laange bainen en kört verstand.”
Mor omdat Janke heur aigen
buutsgeld der aan verknapbuzzen
35
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wol, kreeg ze de zegen. Gevolgen
loaten zuk roaden. Enkelbanden
verrekt.
Dokter van der Meulen draaide
overuren, want Janke bleef nait
allain. Via n inzonden stuk in t
Bokkeblad woarschaauwde hai veur
dij plate-au-zolen. Doar ston ja nait
veur niks n au in!

d Olders van d opgruiende dochters
kwamen tot bezinnen en de
noamoakstelten kwamen bie de
vodden. Dat waren de pielhakken.
n Aandre P is van poaskevuur.
Elk joar vaste prik in Heubultjeburen. Graddus
Liebeskummer, Derk Veurhoes en
Appie Ainoor binnen kommesoares
van orde. Autobanden en aander
ongerief komen nait op de bult.
Vrijwillegers rieden of en aan en
Aalbert Loozens brengt achter op
iesboan mit n kroan de mikmak op
högte.
Zoaterdagnoamedag was t kat in t
bakje.,,n Rekkerbult,” knikde Derk
Veurhoes voldoan.
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,, Minimoal 10 meter hoog,”
schatde Graddus Liebeskummer,,,
doar mout wie ain op drinken.” Zulfs
Appie Ainoor haar n beter gevuil as
in aander joaren, want vanweeg de
dreugte haar d ondergrond van
iesboan niks te lieden had. Vandoar
zee e:,, Hest geliek Graddus,,, loat
wie der mor ain op drinken.”
Krougboas Mans Örgel ston
achter t glas van t Olle Veerhoes en
verheugde zuk. Vuur mokt ja
dörsteg!

Schaandegenog was der daip in
de nacht n spulbreker dij dörsteg
was noar vuur. Brandweer kon niks
meer oetrichten. Vot rekkerbult.,,
Ofhoetjen en bepekeln mozzen ze
zo ain ,”gromde Derk Veurhoes. Hou
wieder? Graddus Liebeskummer en
Appie Ainoor wuzzen t ook nait
meer, mor Mans Örgel dochde aan
vuur en dörst.Hai schonk de drij
kommesoarezzen n opkikkertje in en
belde zien kammeroad Roelfke
Radio.Dij ging geern veur n liter
jenever mit zien geluudswoagen
deur t dörp en ruip:,, Neem wroak
op de brandstichter. Sleep aan wat
brandboar is!”
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Oet ale houken en hörns wer
Jan Hoagel en zien Bepke aan-sleept
en Appie, Derk en Graddus verloren
algaauw t overzicht.
Sjef Gruin van gemainte huil
noamens börgmeester Maainderts
de leste controle en telde meer as
vieftien poar ofdankde
pielhakschounen.,, t Feest gaait nait
deur,”zee e streng,,,dinsdagmörn
mout t haile kakkie op kosten van
de kemizzie noar de stört.”
Zol der veur t eerst suns 1946
gain poaskevuur in Heubult-jeburen
wezen? Dat kon toch nait? Mans
Örgel dochde aan zien omzet en luit
Roelke Radio vannijs opdroaven
veur n oproup om n
protestdemonstroatsie te holden in
zien Olle Veerhoes.
Pakweg 150 körtkoppen
kwamen der opof en Mans zien tap
draaide overuren. Weer haar e t
goud schoten.Vuur muik dörsteg,
mor frustroatsie nog meer. Pet ging
rond om d onkosten veur Derk,
Appie en Graddus wat droagleker te
moaken, mor dat bleek gelukkeg
nait neudeg. Achter op d iesboan
haar de brandstichter op kloarlichte
dag vannijs tousloagen.

De twaide
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Iedereen kreeg na afloop een hele
mooie medaille als aandenken dat
ze hebben meegedaan.

In de middag was de 6-kamp voor
volwassenen.
In totaal waren er 8 teams met
captain die zich voor dit evenement
hebben opgegeven. Het waren
verrassende teams, van jonge
meiden en jongens tot compleet
gemixt.

september 2011

Ook de namen van de teams waren
erg origineel gevonden. Wat dacht u
van 'Boeren Trienen", en
"Dikdakkers". Het was een
onverbiddelijke strijd.
Waarbij de grote ballen en het
laatste spel namelijk de waterbak
vooral ook bij het publiek favoriet
waren. De 'synchroon zwemclub'
deed zijn naam waar. Elk team lid
heeft het water gezien, tot groot
vermaak van iedereen. Zelfs de zon
heeft zich die middag nog laten
zien! We hadden veel geluk met het
weer die middag.

1e prijs: ?? 2e prijs:?? 3e prijs??
(deze prijs winnaar volgen nog)
Voor degene die te laat was qua
opgave, niet getreurd, het VVV
organiseert volgend jaar tijdens de
kermis nog een 6-kamp!
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-PROGRAMMA ZONDAG
Op zondagmiddag was er een
border collie demonstratie met
schapen. Helaas regende het tijdens
de demonstratie, maar dat
weerhield het publiek niet om te
komen kijken!

De demonstratie werd gehouden
door Sandra Schonewille. Sandra
ging eerst met de kudde schapen
een ronde door het dorp. Haar
border collie zorgde ervoor dat de
schapen netjes in de pas liepen. En
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dat de Woltersumse tuintjes in tact
bleven. Daarna konden de mensen
de demonstratie verder bekijken op
het sportveld. Helaas door het
regenachtige weer kon Sandra niet
de microfoon gebruiken waardoor
ze wat slecht te verstaan was. Maar
het schouwspel was echt heel
bijzonder. Na de demonstratie
mochten de kinderen ook met de
honden en schapen in de weer. Na
de demonstratie konden mensen in
het Dorpshuis mee doen aan de
verloting. Er waren mooie prijzen te
winnen! Zoals mooie bloemstukken,
verlichting voor in de tuin, en
kadobonnen, deze waren
beschikbaar gesteld door de
middenstand in Woltersum en Ten
Boer.
Voor de kinderen had het VVV Bert
& Ernie over laten komen uit
Sesamstraat. Ook deed Sandra nog
een demonstratie op het sportveld.
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Het VVV Woltersum kijkt terug op een zeer
geslaagd weekend! En wil ook via de tilproat alle
mensen die hebben geholpen en deelnemers
bedanken!
Zonder jullie hulp en deelname van de teams was
het geen succes geworden. Dank je wel.
-BEDANKTOok de ondernemers in en rondom Woltersum wil
de VVV bedanken, want dankzij hen kon er dit jaar
ook nog een mooi kermis boekje gemaakt
worden!
Ook jullie hartelijk dank voor jullie deelname aan
het kermiskrantje.
-CONTRIBUTIEIndien u lid bent van de VVV en uw contributie nog
niet heeft betaald, wilt u dat zsm doen?
Dit kan contant, met naam en adres in een
enveloppe bij Terry Goud (Kollerijweg 42) of via de
bank, sinds een aantal weken heeft de VVV een
rekening lopen bij de Triodosbank,
tnv VVV Woltersum, rekening nummer 198 56 02
14
U kunt hierop uw contributie storten ovv uw naam
en adres. Bij voorbaat dank!

-ACTIVITEIT HERFST
In de herfstvakantie organiseert het VVV een leuke
knutsel activiteit voor de kinderen.
LAATSTE VRIJDAGMIDDAG 29 OKTOBER
HERSFTVAKANTIE
van 14.00-16.00 uur. Het programma en lokatie
volgt zsm!
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Na 28 jaar afscheid van Harmke Ruben

Meer dan een kwart eeuw was
Harmke Ruben hét gezicht van
Dorpshuis ‘De Bongerd’. Wat er ook
in ons dorpshuis gebeurde, altijd
stond daar Harmke achter de toog.
En ze zorgde er voor dat alles in het
dorpshuis goed geregeld was. Wel
28 jaar heeft ze ons in de watten
gelegd.

En toen werd alles anders. De
sportvereniging heeft het beheer
overgenomen. Die overgang liep
niet zoals de meeste van ons
43

gehoopt hadden. En Harmke was
niet in voor een afscheidsfeestje.
Desondanks hebben een aantal
mensen haar verrast, op een van de
laatste dagen dat zij in het dorpshuis
werkte. Dat was dinsdag 29 maart
jongstleden.

Eerst waren er daar de spelers van
het tweede elftal van SVW. Namens
hun bood Siebe Bos een flinke mand
met bloemen aan. Siebe hield daar
een aardig praatje bij.
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En toen kwamen ook nog de
Country Dancers van El Paso. Die
hadden óók goed begrepen dat
Harmke tijd over zou houden, als ze
niet meer het dorpshuis runnen kon.

Maar ook alle andere voetballers
van de sportvereniging hadden wat
geld bij elkaar gelegd. Remie Velting
en Mickie Vermeulen boden Harmke
nog een flinke ruiker en een cheque
van meer dan 100 euro aan. Met dat
geld kan ze iets leuks doen. Want ze
heeft nu wel veel vrije tijd.

Zij hadden hun portemonnees bij
elkaar gelegd en dat leverde een
kunstschildersetje op. Harmke kreeg
het uit handen van Maria Jansma.
Dus misschien kunnen we
binnenkort een expositie
organiseren van werken van de
hand van Harmke. Wie weet.
Maar één ding weten we zeker:
Harmke, bedankt voor al je goede
zorgen!

Je hebt ons 28 jaar lang goed verzorgd en dat mag je weten!
44

Tilproat Woltersum

28e jaargang nummer 4

juni 2011

Vrijdagmorgen 30 april werden de geraniums bij het voorhofje ingeleverd
tussen 11.00 en 12.00 uur, en de keurmeesteres was deze dag Martina
Bouwman. 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
was er een trapfietsrace voor 3 personen, deze is gewonnen door het groepje;
Alexander Bouwman, Marco van Dijk en Denise van der Struik.
Tussen door was er nog een stoepkrijtwedstrijd op het schoolplein, deze is
gewonnen door Max Meijers, met een uitgebreide uitleg over zijn thema “De
Brandweerkazerne.
Rond 16.00 uur was de prijsuitreiking van de Geraniums met uitleg van de jury!!
Er waren in totaal 160 rondgestuurd en helaas maar 48 retour.
1e prijs Petra en Naomi van Dijk: ( kleur mooi van bloem, en bladeren hebben
mooie ringen)
2e prijs Henriette Bouwman; (is mooi, symetrisch)
3e prijs Janny Hulshof: (anders, lichter van kleur mooi)
Rond 16.30 uur was de traditionele stoelendans voor jong en oud.
16 koppels deden hieraan mee, uiteindelijk bleef Alexander (als stoel) over,
samen met Harma
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 2012!!!
Koninginnedagcommissie: Bianca, Irene, en Tjakelien
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Woensdag 6 mei jl. werd het schoolvoetbaltoernooi van de gemeente Ten Boer
voor de 47e keer georganiseerd door onze eigen S.V.W.
Zoals bijna normaal begint te worden hadden we de weergoden weer mee.
Met schoolvoetbal is het haast altijd mooi weer.
De opkomst was dit jaar enorm. Maar liefst 30 7-tallen hadden zich aangemeld
in de categorieën jongens, meisjes en gemengd. Van elke categorie werden er 2
poules samengesteld en zo konden we op woensdagmiddag beginnen met 11
jongensteams (poule A en B), 9 meisjesteams (poule C en D) en 10 gemengde
teams (poule E en F). De hele middag werd er gestreden en gerekend, want de
nummers één van elke poule moest in zijn categorie om de kampioensbeker
vechten.
De strijd in poule A werd met 1 punt in het voordeel van de Fontein 1 beslist.
De winnaar van poule B was duidelijk. De Huifkar 4 had een voorsprong van 5
punten. De finale tussen poule A en B werd beslist door de Fontein 1. Deze
versloegen met 3 – 0 de Huifkar 4, zodat de Fontein 1 jongens met de
kampioensbeker naar huis mocht.
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Ook bij de meisjes waren de winnaars duidelijk. In poule was de Huifkar 2 en in
poule D was de Huifkar 4 de afgetekende winnaar. In de finale was de Huifkar 2
te sterk voor de Huifkar 4. Er werd namelijk gewonnen met 3-0.
Dan naar de gemengde teams. Onze eigen school streed met 3 gemengde
teams mee om de kampioensbeker. In poule E streden de Schalm 1, Woltersum
1 en 2 en de Fontein 1 en 2 om de eer.
Woltersum 2 heeft op doelsaldo de eerste plaats verloren. Hadden ze maar één
doelpuntje meer gehaald, dan had Woltersum 2 zich in de strijd om de
kampioensbeker kunnen mengen. Helaas.
De Schalm 1 en Woltersum 2 hadden beiden 7 wedstrijdpunten, maar de
Schalm 1 had een voordelig doelsaldo van 3 en Woltersum 2 een voordelig
saldo van 2. In de poule behaalde Woltersum 1 de vierde plaats.
In poule F werd gestreden door de Schalm 2, de Fontein 3 en 4, Woltersum 3
en De Til. Hier werd de Til de overtuigende winnaar (12 punten, alle
wedstrijden gewonnen.) Woltersum 3 was een goede tweede met 9 punten.
De strijd om het kampioenschap ging tussen de Til en de Schalm 1. Na
strafschoppen mocht de Til de kampioensbeker mee naar huis nemen.
Tegen 16.45 uur werden de bekers door de burgemeester de heer A. van de
Nadort uitgereikt en dit was tevens het einde van een gezellige, spannende
middag.

Sien Steenhuis
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Kollerijweg 16

Teun Bezema
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Dobbestraat 21

Kollerijweg 50

Hennie Blink

Tjakelien van Dijk

Voor meer informatie, vragen en opgeven kunt je terecht bij:

onderstaande organisatoren inleveren. Wie het eerst komt die het eerst maalt!

050-3024663

050-3094547

050-3023021

Graag via de bijgevoegde strookjes opgeven voor maandag 29 augustus Deze kun je bij de

Het maximaal aantal kinderen dat kan deelnemen is i.v.m. veiligheid en overzicht op 65 gesteld.

De kosten voor deelname bedragen € 5,- per kind per dag en € 1,50 voor de overnachting.

hand- en spandiensten.

van het kamp en op de kampdagen vrijdag en zaterdag bij de begeleiding van de kinderen en andere

Extra medewerking vragen wij voor de donderdagavond en zaterdagmiddag bij het op- en afbouwen

medewerking van een ieder die het leuk vindt om er gezamenlijk een geslaagd kamp van te maken.

De behoefte aan hulp voor en tijdens het kamp is groot, wij zouden graag gebruik maken van extra

kampregels, lees deze door en voor!

Je vindt verderop in deze brief de kamptijden, een bagagelijst, de inschrijfstrookjes en de

minimaal zwemdiploma A.

Kinderen die willen blijven overnachten moeten tenminste 8 jaar zijn en in het bezit zijn van

en met 5 jaar zijn onder begeleiding ook van harte welkom.

‘Vereniging Dorpsbelangen’ of in Woltersum wonen of in Woltersum naar school gaan. Kinderen tot

Het kamp is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 12 jaar. Deze kinderen moeten of lid zijn van de

‘Fram’georganiseerd. Dit jaar wordt het gehouden op vrijdag 2 en zaterdag 3 september.

laatste weekend van de komende zomervakantie weer een zomerkamp bij de molen

Met ouders en dorpsgenoten wordt onder de vlag van ‘De Vereniging voor Dorpsbelangen’ in het

Beste ouders / verzorgers / dorpsgenoten,

Zomerkamp 2011 Woltersum

Tilproat Woltersum

K. de Boerweg 16

Spullen voor overnachting

-

Tenten en fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen.
Als je de bel hoort betekent dat: Iedereen verzamelen !!
Kinderen zonder zwemdiploma niet bij de waterkant en er mag niet gezwommen

3.
4.
5.

Vuilnis in de daarvoor bestemde bakken/zakken.
Zorg ervoor dat de spullen die je meeneemt naar het kamp voorzien zijn van je naam.

8.
9.

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

begeleider bij de trap en 1 persoon bij de strobalen aan het einde.

12. Kabelbaan alleen onder toezicht te gebruiken. 1 persoon op het bovenplateau, Altijd 1

verantwoording).

11. Kinderen t/m 5 jaar zijn onder begeleiding welkom (hiervoor draagt de kampleiding geen

ochtend.

10. Niet zonder begeleiding bij het kampvuur, ook niet bij de resten hiervan de volgende

Zoek een eigen vaste plek op het kampterrein om je spullen neer te leggen.

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

de kampleiding.

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

7.

6.

Honden zijn op het kampterrein niet welkom.

2.

worden in het diepje !!

Deelname aan het zomerkampje is geheel voor eigen risico

050-8518068

1.

KAMPREGELS ZOMERKAMP :

Matje & slaapzak

Tent in overleg

-

-

Voor de overnachters om mee te nemen:

Donna van huis

juni 2011
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INSCHRIJFSTROOK VOOR KINDEREN:
Kinderen die meedoen 7 jaar,
namen:________________________________________________
Om cirkelen welke dagen je meedoet:

vrijdag

zaterdag

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

vrijdag

zaterdag

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

INSCHRIJFSTROOK OUDERS / VERZORGERS / DORPSGENOTEN:
Ik kan de volgende dagdelen helpen, naam: ____________________________
tel.nr.__________________ Donderdagavond tenten opzetten vanaf 19.00 uur, naam: ________
Zaterdagmiddag (bij regen zondag) tenten afbreken vanaf 15.30 uur, naam: ________________
Vrijdag:

9.00 tot 12.30 uur: Ja / Nee

12.30 tot 17.30 uur: Ja / Nee Naam:______________

Pannenkoeken bakken Ja/Nee 17.00 uur

Naam:______________________

Zaterdag: 9.30uur kanoen(fietsen)/speeltuin(auto)

Ja / Nee

Naam:________________

Broodjes smeren 11.00uur hierna naar Hoekzmeer brengen Ja/nee Naam:_________________
Fruit snijden & pizza’s ingrediënten snijden vanaf 13.30 uur: Ja/ nee Naam:________________
Kamp opruimen 16.00 uur

Ja / Nee

Naam:______________________

ALLEMAAL ALVAST EEN FIJNE VAKANTIE GEWENST EN WE ZIEN JE GRAAG
IN HET LAATSTE WEEKEND OP HET ZOMERKAMP VERSCHIJNEN !!
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MUZIEK

vrijdag 2 september en zaterdag 3 september thema:

VRIJDAG 2 september
9.00 – 9.30

Inschrijving Kids

20.00-22.00

Brood Bakken

9.30 - 10.00

Opening van het Kampje

22.00-23.00

Fakkeloptocht

10.00-12.00

Knutselen

ZATERDAG 3 september

12.00-13.00

Eten en Broezen

9.30

Verzamelen op het Kampje

13.00-15.00

Groepjes maken, voorbereiding op de

9.30 – 14.00

Kanoen in Wirdum Grote kinderen

avond dansje,zingen, playbacken enz

(je mag

(met de fiets naar Wirdum)

je eigen muziek meenemen met naam erop)

Speeltuin Godlinze Kleine kinderen ) met de auto naar

15.00-15.30

Broezen

Godlinze)

15.30-16.30

Keteloptocht door het dorp met

14.00 – 16.00

De kinderen zelf pizza’s laten en

heeeeel veeeel lawaai. Opbouwen podium en tent

hierna opeten.

versieren

16.00-

Afsluiting Kamp voor de kinderen

16.00-17.00

Opruimen kamp

16.30-17.30

Puntjes op de i voorbereiding van de

avond

OPROEP:

17.30-18.00

Broezen

Wie heeft er voor ons nog: Oude deksels van pannen,

18.00-19.00

Pannenkoeken eten en Broezen

Pallets, Pringles dozen.

19.00-20.00

Catwalk optredens en disco

Gaarne inleveren bij een van de bestuurs leden.

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

Zondag 3 april trad de ondertussen in Woltersum wonende Alex op in de kerk.
Alex Gache is een veelzijdige muzikant en componist die in rock- pop- en bluesbands in Nederland en Duitsland speelde en
vele jaren faam verwierf met de band Persona non Grata. Meegekomen was Harm, velen kennen hem uit de jaren tachtig
en negentig als de karakteristieke frontman van Brinkles Boogie Band waarna hij verder ging als Little Harm.
Toen wij een zitplaats wilden zoeken in de kerk, kwam er iemand met een instrument in zijn hand, het kerkplein op. “Is hier
vanmiddag een optreden? “ Hij kwam Harm en Alex ondersteunen met drums.
Nou dat hebben we geweten. De energie en enthousiasme spetterde er vanaf. De muzikanten en het publiek reageerden
luidruchtig en enthousiast. Na afloop en vele toegiften, wilde de drummer tot slot nog een toegift voor het publiek spelen!
En dat was het eind van een vrolijke gezellige muziekmiddag met een glaasje wijn na afloop in het Voorhofje.
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Een berichtje vanuit school.
Zo aan het einde van het schooljaar is het een drukte van belang. We zijn
begonnen met het oefenen van de musical en de schoolreizen zitten er aan te
komen. Kortom allemaal leuke dingen. De musical zal plaats vinden op dinsdag
19 juli en de schoolreizen vinden plaats tussen 9 juni en 1 juli. U zult ons vast
met luid getoeter horen vertrekken. Ook hebben we in deze laatste periode de
meester/juffendag, we vieren die dag de verjaardagen van het team. Daar zult
u als dorpsbewoner ook wel iets van merken, want we doen dan vaak een spel
door het dorp. Tot slot zullen we op de laatste schooldag afscheid nemen van
groep 8, negen kinderen zullen onze school verlaten. We wensen de kinderen
van groep 8 een hele fijne periode toe op het voortgezet onderwijs. Gelukkig
gaan er niet alleen maar kinderen weg, er komen er ook weer nieuwe bij.
Dorina Stefanissin is ingestroomd in groep 7, Indy Geerts, Pascal Croezen en
Matisse Castro Gache zijn ingestroomd in groep 1. Nog voor de zomervakantie
wordt Maik Wietsma vier jaar en even na de zomervakantie, in oktober komen
Simon Ruigendijk, Kris Wierenga en Armin Timmermans.
Kortom er blijven zo rondom de vijftig kinderen op onze school.
We wensen u een fijne vakantie en tot het volgend schooljaar.

Schoolkinderen uit Woltersum bij de herdenking op 4 mei
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VERENIGINGEN
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.Wassing
050-3022807
E-mail :
dorpsbelangenwoltersum@gmail.com
Stichting Dorpshuis “De Bongerd”
Secr: ? Klaske Piebenga 050-2302290
reserveren: Jos Vermeulen 050-3023277
Sportvereniging Woltersum
Secretaris: Gerda Kiel 050-3021543
Wedstrijd-Secr: F.van Dijk 050 – 3023393
E-mail: bestuur@svwoltersum.com
Supportersvereniging Woltersum
Secr:S.Steenhuis-Hoving 050 – 3023558
IJsvereniging
Secretaris: Bert Punter 050-3023435
VVV Woltersum
Secretaris: Lisa Sportel 050-5779088
Stichting peuterspeelzalen Gem.Ten Boer
Adm. A. van den Enden
050-3021432
E-mail: www.peuterspeelzalen-tenboer.nl
Toneelvereniging “Old Egypte”
Secretaris: Engbert Bakker
Ouderraad OBS “De Huifkar”Woltersum
Secretaris:Petra v.Dijk-Schakel
0503023393
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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.: Jeroen Hofman
Hulpsecr:Linda Dijkema

050 - 5791987

Buurtvereniging Hoofdweg
Secretaris : M.Roelvink
050 – 3024082
Buurtvereniging Dobbestraat
Secretaris: H.Blink
050 – 3094547
Buurtvereniging Bijbelgang
Secretaris: E.Kiewiet
050 – 3021138
Buurtvereniging Het Kerkpad
Secretaris: M.Steijvers
050 – 3024253
Buurtvereniging Kollerijweg “Op ’t End’
Secr:T.van Dijk – Rillema 050 – 3023021
Buurtverband Bouwerschapweg “Lombok”
Secretaris: Rebecca de Vries 050-3022472
Straatvereniging K.de Boerweg
Secretaris: B.Kaper
050 - 5423440

Begrafenisvereniging
Secr: Leo Dijkstra 050-3023664

Visclub "De rode dobber"
secr. A.Boer 06-54925604

Begraafplaats Woltershof
Secretaris: Leo Dijkstra 050-3023664

Culturele Commissie
secr. Klaaske Lalkens 050-3022028

Kerkenraad Woltersum
Scriba: K.Lalkens
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