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Hallo Woltersummers
De vakantie zit er weer op. In
tegenstelling tot de meeste mensen
hebben wij prachtig weer gehad
tijdens onze vaartocht door België,
Frankrijk en Duitsland. Het is na 3
maanden weer even wennen .
Toen ik mijn mailbox opende zag ik
een herhaling van vorig jaar.
Nauwelijks berichtjes voor de krant.
Dat was best schrikken.
Er is van de zomer toch best wat
gebeurd in ons dorp. Musical,
kermis, zomerkampje., het laatste
kreeg ik wel een verslag van maar
geen foto's.
Dat werd dus weer bellen naar
allerlei mensen. Ik kan niet genoeg
benadrukken, wacht niet tot de
sluitingsdatum, maar stuur na een
leuke gebeurtenis gelijk een mailtje
naar onze krant. Het scheelt een
heleboel tijd in het opmaken van de
krant.
Tot mijn grote vreugde hebben weer
2 nieuwe redactie leden. Tineke
Huizinga en Tineke Smit. Nu is de
redactie weer op volle sterkte.
I.S.
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Vereniging voor Dorpsbelangen
Woltersum e.o.

VAN DE BESTUURSTAFEL
- Voor de zomervakantie hebben we
een korte vergadering gehad. Daarin
hebben we kort het
kermisweekeinde besproken. Het
leek erop dat er geen kinderattractie
zou komen, maar dankzij
inspanningen van Addy, is het toch
gelukt. Addy, bedankt! Het weer
speelde niet echt mee, helaas. De
VVV heeft, vinden wij, zich enorm
uitgesloofd om het
kermisweekeinde nog leuker te
maken door allerlei activiteiten te
organiseren en een prachtig krantje
uit te geven. Hulde!
- Tijdens de vakantie is onze
secretaris, Harry Wassing, verhuisd.
Dat was geen niemendalletje, zeg
maar… Het leuke was, dat we het
archief weer eens door onze handen
is gegaan. Wat bewaar je toch een
hoop troep! We hebben het lekker
opgeschoond en gerubriceerd. Hoe
bijzonder is het dat er, vanaf de
oprichting in januari 1888, alle
notulen van de jaarvergaderingen
die er gehouden zijn, nog in ons
bezit zijn!!! En, inderdaad, in 2013
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bestaan “we” 125 jaar. Dat moeten
we echt wel vieren, toch?! Ideeën
zijn welkom. Maar dat spreekt
vanzelf! Ik zal het komend jaar wat
delen uit die notulen van weleer
gebruiken voor artikeltjes in
‘Tilproat’.
- Onze eerste vergadering na het
zomerreces (klinkt lekker
gewichtig!) was op 19 september
j.l.. We waren maar mat z’n drietjes,
want Harry geniet van een
welverdiende vakantie in Frankrijk
en Ina wil momenteel, begrijpelijk,
liever bij Nancto zijn. Er waren
echter zaken te bespreken die geen
uitstel dulden. Zo is er binnenkort
weer het jaarlijkse overleg met
B&W. Dan zal het
‘Dorpskernenbeleid van de
gemeente Ten Boer’ aan de orde
komen. Dat gaat over
‘dorpscoaches’, ‘zorgen en dromen’
en vast ook over ‘bezuinigingen’.
Ook de reguliere punten komen aan
de orde, zoals het eindeloze verhaal
over kroos in het Diepje….
- Over dat Diepje het volgende: Voor
de vakantie kregen we een brief van
B&W. Ze vonden het een goed idee
als we zelf het Diepje zouden gaan
‘ontkrozen’. Onze broek zakte af!!!
In de vakantie heb ik me door
deskundigen (een vijverspecialist uit
Groningen en een tuinspecialist uit
Bedum) laten informeren over het
probleem “Eendenkroos in
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in stilstaand water”. Dat stilstaande
water is het grootste probleem, het
andere is de aanwezigheid van
waterhoentjes. Zij zijn in de
broedperiode zo agressief naar
andere waterbewoners, dat die op
de vlucht gaan of zelfs het loodje
leggen. Want een oplossing voor
Eendekroos zijn EENDEN en ganzen.
Zij eten namelijk Eendekroos!!! Nou
zal dat niet het hele probleem
oplossen, maar dit is toch onze
insteek richting gemeente. Verder
wisten de deskundigen te melden
dat het water van het Diepje schoon
en zuurstofrijk moet zijn, anders
groeide en geen Eendekroos.

Inmiddels is er een brief naar de
gemeente onderweg met onze
bevindingen en een uitdrukkelijk
“NEE” tegen hun ideeën.
- Er is ook een tijd van afscheid
aangebroken. De populieren tussen
Woltersum en Bloemhofbrug zijn
geveld. Een zeer onwerkelijk beeld.
Kaal, maar eigenlijk ook wel mooi,
vanwege het onverwachte
vergezicht. Er zullen bomen
terugkomen. Minder, dat wel. Er is
een toezegging van het waterschap
dat we enige invloed zullen kunnen
hebben op de soorten bomen bij
ons dorp. We zullen zien…
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Ook van de peuterspeelzaal hebben
we, na 26 jaar, afscheid moeten
nemen. Heel spijtig, maar
onontkoombaar. Voor 1 of 2
kinderen kun je geen leidster
bekostigen. In deze tijd van
tweeverdieners is het makkelijker je
peuter naar een crèche te brengen
in de buurt van je werk. Maar de
ouders die hun kinderen naar de
peuterspeelzaal brachten, hebben
altijd kunnen zien dat ze liefdevol en
spelend werden opgevangen. We
zijn de leidsters dankbaar voor hun
inzet!
En dan volgt binnenkort het afscheid
van een vertrouwde middenstander,
Seerp en Ineke Palsma zetten hun
rijdende winkel aan de kant en gaan
genieten van Vrije Tijd. We gunnen
ze het van harte, maar we zullen ze
beslist gaan missen!
Tot slot heb ik nog een vraag. Er
bereiken me regelmatig geluiden
over niet goed werkende
rioleringen. Met name bij of na
heftige regenval zouden er
problemen zijn. Ik wil deze
problemen graag bundelen en er
iets mee doen richting
verantwoordelijken. Bel gerust:
3023277 of kom langs op
Bouwerschapweg 55.
Het beste maar weer! Groet,
Lenneke Brik.
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Ook Woltersum wandelt weer in Ten Boer
In de week van 23 mei werd onder uitstekende weersomstandigheden weer
vier avonden gewandeld in en rondom Ten Boer. Uit Woltersum deden mede
dankzij Gerda Kiel 36 wandelaars mee. Het is elk jaar weer verrassend hoeveel
wandelaars uit Woltersum er meedoen. Er kon gekozen worden uit vier
afstanden, namelijk 2,5, 5, 10 en 15 kilometer. Halverwege de route was een
stempel- annex ranjapost ingericht. Daarnaast werden de wandelaars
getrakteerd op Labellostiftjes van de Rabobank, een rugzak van Hansaplast,
appels van de Agrishop en de Groninger Kroon en goodies van Plus
Storteboom. De laatste avond werd een ereronde door Ten Boer gelopen
onder muzikale begeleiding van Volharding Ten Boer en Loppersum's
Harmonie. Kortom, het was weer een ouderwets wandelfestijn! Het potje met
vet kan eerst weer in de kast, we hopen alle wandelaars, het liefst meer, weer
terug te zien tijdens de wandelweek van 4 t/m 7 juni 2012.
Volksvermaken Ten Boer
================================================================
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Synchroon zwemclub Woltersum
17 juli 2011, een datum die we niet gauw vergeten. Het grootste optreden van
ons bestaan, het eerste publieke optreden zonder water! We hadden nooit
durven dromen dat we het ooit tot een evenement van dergelijke omvang
zouden schoppen. Eigenlijk is zoiets niet te bevatten, tot het weer achter de rug
is.
Graag blikken we met jullie terug op deze prachtige ervaring.
Hoe het begon…..
Tijdens een door onze zwemclub bezochte avond in ons clubhuis ( u beter
bekend als café de Witte Brug) trainden enige van onze teamleden de
oefeningen met ijs erg fanatiek. Er bleek overigens naast ijsklontjes ook een
alcoholische drank mee naar binnen gegoten te worden. Onze altijd heldere
penningmeesteres had een levendige relatie met het Rosé biertje. En ja, tijdens
zo’n avondje doe je wel eens beloftes.
Onze sponsor bleek voor 17 juli entertainment te zoeken voor het beroemde
touwtrekken waarbij verschillende cafés het tegen elkaar opnemen. En zag in
de dames van de zwemclub wel een hele speciale act: CHEERLEADERS.
En zo hecht als onze zwemclub is: we gingen ervoor!
De afspraken werden gemaakt, de pruiken en brillen besteld, de pompoenen
aangeschaft en onze trainer werd in zijn super pak gehesen.
De show moest worden ingestudeerd en dat gaf natuurlijk weer hilarische
taferelen.
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Ruim op tijd waren we, op de grote dag, aanwezig in het clubhuis. We werden
zoals gewoonlijk weer warm ontvangen. We willen allemaal dat het een groot
feest gaat worden. We maken kennis met onze stoere touwtrekkers van
Woltersum. Wat een kanjers en wat een spieren!
En dan, de adrenaline stijgt tot grote hoogte, is het zover: met de muziek van
Jordan “Happiness” openen we het evenement. De trainer voorop en achter
ons de touwtrekkers van Woltersum.
Iedereen heeft er zin in, we gaan helemaal los!

De

T
De R
De E
De K

Trekken maar, Woltersum!!!!
We moedigen onze jongens aan en genieten met volle teugen, de kreten
vliegen door de lucht.
En na afloop hebben we nog menig maal : CHEERS tegen elkaar gezegd en was
het nog erg gezellig!
Mocht u geïnteresseerd zijn in een optreden van ons kunt u ons boeken via
Barbara. Als synchroon zwemclub willen we Freddie en Afra bedanken voor de
sponsoring, we gaan het goed besteden bij ons volgende uitje! U kunt ons
bewonderen op YouTube. Zoeken op: touwtrekken Woltersum
TH
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Meindert Talma in Woltersum
De culturele commissie opent
het seizoen 2011/12 met een
optreden van Meindert Talma op
zondag 2 oktober om 14:30 uur
in de kerk van Woltersum. Hij zal
onder begeleiding van Laurens
van der Meulen liederen van zijn
albumDe Zee Roept ten gehore
brengen en bovendien uit zijn
dichtbundel Laat het orgel
jammeren voordragen.
Meindert Talma is
liedjes(schrijver), zanger en
toetsenist. Tot nu toe
verschenen sinds 1997 acht zeer
eigenzinnige en goed ontvangen
cd's van zijn hand. Talma speelde
solo en met zijn
begeleidingsband The Negroes in
vele bekende zalen van
Nederland en België en op o.a.
festivals als Lowlands, De
Nachten, Crossing Border,
Noorderslag, Eurosonic, Parade,
Boulevard, Oerol, Internationaal
Filmfestival Rotterdam en
Noorderzon. Talma heeft verder
twee romans en een
interviewboek op zijn naam
staan. Maart 2011 verscheen zijn
eerste dichtbundel Laat het orgel
jammeren en in mei 2011
verscheen zijn album De Zee
roept.
Zijn liederen op De Zee Roept
hebben actuele thema's als
Nederlandse gegijzelden door
15
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Somalische piraten, de
moordende concurrentie van de
zeelieden uit de Filipijnen en het
Oostblok, de laatste
vuurtorenwachter van de
Brandaris en de bijzondere
positie van de zee vrouw op een
schip.
Live brengt Talma De Zee Roept
met Laurens van der Meulen:
een jonge zanger, gitarist,
percussionist en telg uit een
befaamd zeemansgeslacht.
Talma neemt de leadzang en het
toetsenwerk voor zijn rekening:
de Harmophone (een oud Duits
kofferorgeltje) en een
synthesizertje.
De entree prijs is 5 Euro.

Bij vragen kunt u contact
opnemen met Inge Prop (0505770502)
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n Vlekje votpoetsen.
( Sept. 2011 n.a.v. meert 2002)

De zummer van 2011 blift
verstopt achter regenwolken.
Vekantsies lopen op heur end en
schoulen goan weer begunnen.
Kinder, juvven en meesters mouten
weer duchteg omstoan om d
inspecteur het noar de zin te
moaken, want dij zet zwakke
schoulen ongenoadeg in d houk.
Meschain is dat wel d
aanlaaiden, woarom Loeks Köster
voak midden in de nacht boadend in
angstzwait wakker wordt.
Nachtmerries.Veur n
boetenstoander sikkom nait te
begriepen, want suns augustus
2000, meer as tien joar leden ging e
op zien zestegste mit
schoulmeestersvut.
En ondanks dat, Loeks Köster
dreumt. d Aine moal, staait e veur
de klas en wait nait of n
waarkwoord n d of n t aan t end
krigt. Den vaalt der n beschaarmde
stainmarter deur t plevon en mout e
de kinder vrijgeven vanwege de
vlooien. Nog n aander moal ken e t
verschil tussen n kangeroe en n
17
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broene beer nait oetstukken, mor
veul benaauwder krigt hai t as zien
groepen zeuven en aacht de boas
over hom worden. Proppen pepier
vlaigen hom om d oren. Siebrandje
Hop danst over de toavels en as e
der wat van zegt laagt elk hom in t
gezicht oet. Kop over haals vlucht e
noar Geert Goudbloud en dij krigt ze
kuin deur bloots ainmoal, joa
ainmoal mit doem en wiesvinger te
knippen.
Geert Goudbloud, dat wait ie
onderhaand wel, is beheerder van
De Waaiden, het dörpscentrum,
woar Loeks zien schoultje ook
onderdak was. In de praktiek van
alledag waren hai en Geert twij
handen op ain lief, mor in de
nachtmerrie van oflopen zundag
bleef doar gain spoan van over.
En dat is den nog zaacht
oetdrukt, want dou d old meester
zuk om middagtied deur de
schoulgaang dreumde, zag hai mit
kolossoale krietletters op deur van
de toiletgroep:,, Hooggeachte
leerkrachten moak dit stinkhok zulf
mor schoon.”Over d ofzender kon
gain misverstand bestoan. De
bodschop was ondertaikend mit d
initioalen G.G.
Loeks zien onderzuik muik t
inhuren van Peter R. de Vries
overbodeg. De mereghaid was mit n
vingertje oetstreken over de tegels
en Loeks stelde vast, dat der gain
pepier meer op de rol zat. Hai
schudde meewoareg mit t kop en

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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mommelde:,, Goudbloudje,
Goudbloudje, wat blastoe weer
onnut hoog van de toren.”
Bewust van van zien geliek
stevelde hai deur de klapdeur t
dörpshoesdail in. Doar zat Geert,
stoens veur zuk oetkiekend in n kop
zwaarde kovvie te ruiern.
,, Astoe n schoulkind wast, Geert
dij zuk ofvegen wil en der is gain
pepier, wat deestoe den?” begunde
Loeks,,, zo’n kind denkt, gain
pepier?Oetstrieken aan de muur
den mor. Alles beter as dat mien
vrundjes mie oetschelden veur
,,stink in de boksem.”
Geert was nait onder d
indruk.,, Zolaank, doe en dien
kollegoas n kind t onderschaid nait
aanleren tussen n mens en n zwienzek mor zeggen-moak ie dij
zwienhokken zulf mor schoon.
En den nog even dit, guster heb k
veur de zoveulste moal n rol pepier
oet n closetpot vist...vandoor. Ie
sloapen achter joen bero en de
kinder zitten mit hordes touglieks
om te graimen in ofdailen poep en
pis- zek mor zeggen.

Zet dij roze bril toch of man.
Hedendoagse kinder binnen gain
laiverdjes. Lik op stuk hebben dij
grommen neudeg. Ik heb die dit alzo
voak veurhollen. Meer blaauw in de
toiletten- zek mor zeggen-. Vandoar,
even goie vrunden, mor hier is de
sleudel. Schoonmoakerij staait in de
waarkkaast. Goa dien gang- zek mor
zeggen.”

Loeks is goud en wel mit n
spons in de weer as zien Martje hom
wakker stöt: ,,Wat mekaaiert die?
Mie midden in nacht over rug
wrieven en oet de sloap hoalen.
Hest koors? Drifst ja van zwait.”
Der gaait n zucht van
verlichten deur de oldschoulmeester. ,,Ik dreumde dat k n
vlekje aan t votpoetsen was
Martje.”
Mor hou of alles persies in
mekoar zit, dat wil e nait aan heur
kwiet. Nog nait, want veur n
psychoater is de tied nog nait riep.
LH
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Schoolmusical 2011….
Op dinsdag 19 juli voeren de kinderen
van onze basisschool een musical op in
het dorpshuis. Nadat de gehele zaal
vol is gelopen met ouders, opa’s en
oma’s en verdere familieleden,begint
de musical.
Alle leerlingen van de school doen mee.
Het eerste applaus wordt gretig
ontvangen door de kinderen. En je ziet
sommigen kijken: waar zijn papa en
mama? Nadat ze zijn gesignaleerd,
kan het beginnen met een
openingsdans van een aantal kinderen.
Het verhaal heet ‘De Heksen’ en begint
met een oma (Myrthe Zwaan) die,
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samen met haar kleinzoon (Dani van
Dijk), in een hotelletje vakantie gaat
vieren. Ze hebben hun twee
schildpadjes meegenomen (Luuk van
der Struik en Indy Rozema), genaamd
Oto en Moto. Michiel vindt zijn oma de
beste oma van de hele wereld, waarna
een tiental kinderen het bekende
liedje van K3 gaat zingen en dansen:
‘Oma’s aan de top’. Menig ouder en
oma pinkten de eerste traantjes al weg
na het zien van hun (klein)kindje.
In het hotel blijkt ook een
heksenbijeenkomst te zijn, en de
opperheks (Lillian Sparreboom) heeft
iets kwaads in de zin.
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Namelijk: alle kindjes te veranderen
in muizen met een speciaal
toverdrankje. Deze heksen
herkennen kindjes direct, omdat ze
volgens hen stinken naar
hondenpoep, maar ja wat wil je ook
met zo’n grote neus. De opperheks
heeft drie volgers (Rik Protzman,
Michelle Qualm en Eline Knol). De
snode plannen worden eerst even
uitgeprobeerd bij een jongetje
genaamd Bruno (Jeroen Nijland).
Omdat dit kindje steeds honger
heeft, hebben de heksen het
drankje verstopt in een stuk
chocola. En zo verandert hij in een
muis (Noah Rozema), wat veel
gelach opleverde van het publiek.
In de tussentijd zijn er vele liedjes de
revue gepasseerd… Obers die
langssnellen met het liedje: ‘Opzij,
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opzij, opzij…’; ook de portiers van
het hotel hebben het niet makkelijk,
en laten dat blijken door het liedje:
‘Een zwaar bestaan’. En is het
Nederlands elftal toevallig in het
hotel en de voetballers (Roan
Bouwman, Marinus Buikema,
Patrick Steenhuis en Dylan Dijkema)
komen per bus even het podium
onveilig maken. De allerkleinsten
van groep 1 en 2 komen op in hun
pyjama en met een knuffel en doen
het slaapliedje van kabouter Plop.
Dit ontroert de meeste ouders en
nadat de tranen weer zijn gedroogd,
geven Oto en Moto nog een
acrobatische voorstelling.

Tilproat Woltersum
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Het verhaal gaat verder met liedjes
van Engelse (‘I like the flowers’),
Duitse (‘Bruder Jacob’), Russische
(‘Olga’) en Nederlandse heksen
(‘Tulpen uit Amsterdam’ en
‘Niemand laat zijn eigen kind
alleen’), omdat de opperheks ze niet
allemaal vertrouwde. Maar nadat ze
de liedjes van allemaal heeft
gehoord, is ze tevreden en kunnen
de plannen doorgaan. Maar wat ze
niet hebben gezien, is dat Michiel
achter de bar was verstopt en alles
heeft gezien en gehoord. Deze gaat
vervolgens weer naar Oma en
samen maken ze een plannetje.
Maar eerst komt de koninklijke
familie (Thomas Zuur, Rafael van der
Ziel, Harma Sminia, Lois
Timmermans en Indy Geerts) de zaal
in extase brengen met een bezoekje
aan Woltersum. Als het Wilhelmus
heeft geklonken, kan de wedstrijd
tussen Nederland en Duitsland
beginnen. Maar er is een erg
strenge scheidsrechter (Jordin
Hofman) die de spelers van de
tegenpartij allebei de rode kaart
geeft. Dus Nederland heeft ‘de bal
van goud’ gewonnen. Deze heren
krijgen een groot oranje applaus van
de genietende mensen in de zaal.
Maar dan de ontknoping en waar de
zaal op wacht: Michiel en Oma
hebben stiekem de flesjes met
25
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toverdrank gepakt van de slapende
heksen en nadat een ober de
heksen heeft voorzien van een
lekker ontbijtje, veranderen ze zelf
in lieve kleine ratjes. Bruno krijgt
nog een stukje kaas en die wordt
pardoes weer het jongetje waar zijn
papa( Remco Pot) en mama (Ingrid
Hoving) erg blij mee zijn, natuurlijk.
Want die hebben hun oogappeltje
erg gemist. Na het laatste liedje,
‘Kunt u ons de weg naar Woltersum
vertellen Meneer?’, breekt er een
enorm applaus los van alle mensen
in de zaal: een staande ovatie. Wat
wel heel erg is verdiend. Want ze
hebben allemaal heel erg hun best
gedaan. Zowel van klein tot groot.
Maar nu waar eigenlijk alles om
ging: afscheid van groep 8….
Meester Joost bedankt eerst alles en
iedereen die heeft meegewerkt en
zijn best heeft gedaan om de
musical tot zo’n succes te maken….!
En daarna worden alle groep 8
kinderen één voor één naar voren
geroepen en krijgen een
afscheidswoordje van een
ontroerde meester. En nadat nog
één keer het liedje ‘Dag groep 8’ is
gezongen, krijgt iedereen een roos
mee naar huis en begint de vakantie
een beetje….
Tineke Smit
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WANNEER

WIE

WAT

WAAR ????

28-sep
2-okt
29-okt
29-okt
6-nov
26-nov
26-dec
5-feb

Witte Brug
Culturele Com.
VVV
Witte Brug
Culturele Com.
Witte Brug
Witte Brug
Culturele Com.

info avond Mannenkoor
Meindert Talma
Knutselmiddag
vrij klaverjassen
Jankobus Seunenga
vrij klaverjassen
Diner dansant m.m.v. Ido
Amor Cantadi

café
kerk
??
café
kerk
café
café
kerk

20,00 uur
14,30 uur
14,00 uur
20,00 uur
14,30 uur
20,00 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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Bedrijven in en om Woltersum.
Dit keer bracht ik een bezoek aan
Monique van Velze, die al sinds
1990 yogacursussen geeft. Ik werd
hartelijk ontvangen met koffie en
een heerlijke eigengemaakte muffin.
Hoe komt iemand ertoe om yoga
lessen te gaan geven. Daar zit wel
een verhaal achter. Monique is 9
jaar werkzaam geweest als
fysiotherapeute in Amsterdam. Dat
was een hele zware baan, er werden
wel 20 patiënten per dag
behandeld! Het was dan ook geen
wonder dat Monique het op een
gegeven moment niet meer trok.
Om tot zichzelf te komen nam ze
yoga lessen en dat gaf zo'n raakpunt
dat ze besloot de opleiding te gaan
volgen.

Ze was niet van plan om er haar
werk van te maken. Maar ze had
geen rekening gehouden met een
goede vriendin, die samen met haar
de opleiding volgde.
Die had al snel door dat er een hele
goede lerares in Monique stak en
vroeg haar dus regelmatig om in te
vallen voor haar. (zij had er wel haar
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beroep van gemaakt). Door de
respons van de deelnemers aan de
cursus kwam het er dan toch van.
Wanneer ze verteld over haar lessen
gaan haar ogen stralen, ze doet dit
werkelijk met hart en ziel.

Aangezien ik natuurlijk een leek ben
op dit gebied heeft ze geprobeerd
uit te leggen wat yoga nu eigenlijk
inhoudt. Waarbij ze aangaf dat het
heel moeilijk in woorden te vatten is
omdat het eigenlijk een belevenis is.
Wij zijn ons niet echt bewust van
ons lichaam, wanneer we bv. zitten
,zijn we ons niet bewust van onze
voeten. Yoga is een vorm van je
bewust worden van je lichaam, je
bewegen met aandacht en je
lichaam voelen. Het heerlijke van
haar werk vindt ze dat de mensen zo
gemotiveerd zijn. Ze geeft les aan 5
groepen.
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Woltersum bedankt Seerp en Ineke
Palsma voor de vele jaren goede
service en vriendelijke bediening. De
zware boodschappen moeten wij nu
zelf gaan doen

Voor de kleine en de grote trek,
voor kleine en grote mensen,
voor eten en drinken,
voor tussendoor en een geplande activiteit of feestje:
van dinsdag t/m zaterdag vanaf 11.00 uur
op zondag vanaf 16.00 uur.
Wij ontvangen u gastvrij: Anneke en Louk Heidema
Gaykingastraat 32, Ten Boer
050-3021488
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lampjes die gedimd kunnen
worden, zodat er een heel prettige
sfeer ontstaat.
Haar achtergrond als
fysiotherapeute is voor haar
leerlingen ook geruststellend, want
er staat immers iemand die ook de
anatomie van het lichaam heel goed
kent.
Het was voor mij een leerzame
ochtend en een heel boeiend
gesprek.
Dank je wel Monique.

Ook zwangere vrouwen hebben een
eigen groep. Elke les duurt 1 ½ uur.
Wanneer je de lesruimte bekijkt
krijg je vanzelf al een gevoel van
rust.
I.S.
Tom heeft dat prachtig gemaakt. Er
is een mooie lichtinval ener hangen
================================================================
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Nieuwe bewoners.
We hebben ze allemaal al wel eens
gezien, Mirjam en Joost aan de
Hoofdweg. druk bezig met slopen en
verbouwen van hun huisje.
Mirjam is docente en het vak mens
en techniek aan het Kamerling
Onnes.
Mens en techniek is een nieuw vak
dat het midden houdt tussen
onderzoeken en maken. Verder doet
ze de opleiding Beeldende Vorming
NHL in Leeuwarden. In 2001
studeerde e af bij Minerva in
schilderen en tekenen. Schilderen is
eigenlijk haar beroep, maar daar kan
ze niet van leven.
Kortom een zeer veelzijdig mens .Als
je meer van haar werk wilt zien kijk
dan op: WWW.mirjamderijcke.com.
Ze heeft een atelier in Groningen.

Joost is al 11 jaar loodgieter, heeft
het project werken/leren gedaan,
later voor uitzendbureaus gewerkt
en bij verschillende bedrijven.
Tegenwoordig werkt hij bij DekkerStruik installatie techniek als
allround monteur
Als hobby heeft hij oldtimer
motoren en auto's. De voorraad
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daarvan is al wat geslonken. Hij
heeft nog 2 bakbrommers en 2
motors.
Mirjam komt oorspronkelijk uit
Hoorn en Joost is een echte
Groninger uit Onderdendam. Ze
hebben elkaar leren kennen in het
oude RKZ waar ze op dezelfde gang
woonden.
Hoe kom je dan in Woltersem
terecht. Jawel het alom bekende
Funda!
Bovendien kende ze al verschillende
mensen in Woltersum
Waarom dan zo'n oud huisje? Zoals
veel jonge mensen houden ze niet
van die strakke nieuwbouw en toen
ze de grote tuin zagen waren ze
gelijk verkocht, niet wetend dat de
verbouwing veel meer inhield dan
ze aanvankelijk dachten.
Bij het slopen kwam er van alles te
voorschijn . Inmiddels is het
beneden uitgebroken, zodat er één
grote ruimte is ontstaan, er ligt een
nieuwe betonnen vloer, die goed
geïsoleerd is.Nieuwe ramen met
dubbel glas.
En zo kun je nog wel een poosje
doorgaan. Ook wordt er een aantal
kamers gerealiseerd op de
bovenverdieping.
Je zult begrijpen dat het nog wel
even duurt voor ze alle plannen
hebben luitgevoerd. Maar het
enthousiasme straalde eraf.
Het zijn twee hele leuke mensen en
ik wens ze dan ook nog een héél
lang verblijf in Woltersum toe.
I.S.

Tilproat Woltersum
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RECEPT COURGETTESOEP
Ik heb 2 courgetteplanten in mijn tuin. En
opeens kom ik om in de courgettes. Ik heb ze
ingemaakt, 2 maal per week eten we ze
gevuld…
Toen kwam ik dit recept tegen. Na het eten
riepen ze aan tafel: “Mam, deze houden we in
ere!”.

Nodig voor 4 of 5 personen:
- ± 1 kilo courgette, geschaafd of in kleine
blokjes
- 1 grote ui, gesnipperd
- 1 of 2 tenen knoflook, gehakt of geperst
- scheutje olie en een blokje margarine
- 2 of 3 eieren, geklutst
- 3 volle eetlepels kaas, geraspt
- bosje peterselie en/of basilicum, fijngehakt
- ½ pakje slagroom of crème fraise (optioneel)
- 1 liter bouillon naar keuze

Verwarm olie en margarine in een soeppan.
Fruit daarin de ui en knoflook. Doe dan ook de
courgette erbij en bak het geheel. Doe de
bouillon erbij en kook zacht in een gesloten
pan, ongeveer 20 minuten. Klop de eieren met
de room, de kaas en de kruiden. Haal de pan
van het vuur en klop het mengsel door de
soep. Wij vonden een paar druppels tabasco
erdoor erg lekker.
Eet smakelijk!
Lenneke
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activiteiten
Kermisweekend 2011
VVV Woltersum
Het kermisweekend is misschien
voor velen al weer lang geleden.
Hier een klein verslag namens de
VVV om uw geheugen weer op te
frissen.
-PROGRAMMA ZATERDAG
Op zaterdagochtend heeft het VVV
woltersum een sportieve dag
georganiseerd.

Ondanks dat het best fris was die
dag, kwam er veel publiek op af, ook
waren er veel deelnemers!
De dag was verdeeld in een ochtend
en middag programma.
In de ochtend konden de kinderen
zich uitleven op een 6-kamp.

37

De kinderen werden terplekke
verdeeld in teams. Er waren in
totaal 6 teams en 6 spellen.
Touwtrekken, tunnelkruipen,
bekertjes overbrengen, zeepbaan,
tapijt springen en sponsbroek-race
waren een ware strijd. Er deden
heel veel kinderen mee.
De zeepbaan was als laatst. En
ondanks het frisse weer weerhield
het de kinderen niet om in de
zwembroek een eind te glijden op
de zeepbaan.

Tilproat Woltersum
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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 winnaars 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
cadeaubonnen, 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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29e jaargang nummer 1

september 2011

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!

LS
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ZOMERKAMP 2011
Dit jaar was er wel een zomerkamp
voor de schooljeugd , en wel op 2 en
3 september
Hoewel het deze dagen prachtig
zonnig weer was waren wij vanwege
het natte terrein uitgeweken naar
het dorpshuis .
Vanaf 9 uur was iedereen welkom
en om 9.45 waren er 41 kinderen
aanwezig en werd het zomerkamp
geopend door Tjakelien. De regels
werden verteld en ook het thema
werd besproken. Thema van deze 2
dagen was muziek.
De kinderen werden in 5 groepen
gedeeld, en ieder groep ging
enthousiast aan het knutselen om
een muziekinstrument te maken, of
iets anders.
Toen het knutselen klaar was, was
er tijd om even lekker uit te waaien
op het voetbalveld.
Er werd gevoetbald, en gebruik
gemaakt van de kabelbaan die
wederom onder leiding van Theo
Verhoeven bevestigd was. Theo
onze dank hiervoor , de kids waren
hier heel blij mee. Ook werd er
veelvuldig gebruik gemaakt van het
slingertouw.
Na het eten van vele broodjes (
want zeg het zelf, in gezelschap eet
je meer) werd er begonnen met het
middag programma. En die stond
vooral in het teken van muziek en
dans.
Er werden door de kinderen zelf
groepjes gevormd en die groepjes
zouden 's avond om 7 uur optreden
43
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op het grote podium.
Vanaf 8 uur zijn er 14 optredens
geweest van solo optredens en van
groepen, en daar moest natuurlijk
flink voor geoefend worden. Dat
werd binnen gedaan onder
begeleiding van muziek of buiten in
het zonnetje en dan later met
muziek erbij.
Om ongeveer half 4 werd er met
door hen zelf gemaakte muziek instrumenten een optocht door het
dorp gehouden zo zou het dorp in
ieder geval weten dat de kids druk
bezig waren op het zomerkampje.

Na de optocht werden de puntjes
nog even op de i gezet voor de
avond , en toen was iedereen er
klaar voor.
Ook dit jaar waren er weer dames
die druk aan het
pannenkoekenbakken zijn geweest.
De pannenkoeken waren
voortreffelijk en er zijn dan ook niet
veel overgebleven.
Na het eten werd de zaal
klaargemaakt voor de optredens er
werden banken, tafels en extra
stoelen , neergezet. De opkomst van
ouders en opa's en oma's was heel
groot want iedereen was natuurlijk
nieuwsgierig geworden.
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Vol enthousiasme gingen de
kinderen optreden, hetzij in een
groep of solo, en iedereen kreeg een
groot applaus van het publiek.
Maar van optreden krijg je wel
honger , dus de vuurkorven (in
plaats van kampvuur) werden
aangestoken en het broodbakken
kon beginnen. Boven de 5
vuurkorven was het brood natuurlijk
zo klaar en je kon net zo veel
broodjes bakken als je zelf wou.
Het werd buiten al snel donker, en
de fakkeloptocht stond op het
programma. De fakkels werden
gevuld, de rammelaars uitgedeeld,
en weg waren ze.
Van zowel het weer als van al dat
broezen en spelen waren ze wel
heel moe geworden, dus het werd
dit jaar een korte route door het
dorp, al vonden sommige ouders
dat wel jammer want ze hadden een
zitje voor het huis en zaten dus al te
wachten op de optocht . Volgend
jaar nieuwe kansen. Bij het café
kreeg men nog een ijsje, welke de
schorre kelen goed deed.
Weer terug bij het dorpshuis werd
er nog een broodje knakworst
genuttigd .
Normaal gaan de kinderen dan
slapen in hun eigen tent, maar dit
jaar kon er overnacht worden in het
dorpshuis. Spannend met z'n allen
slapen in de grote zaal . Gert en
Thomas waren de “nachtwakers”,
en gelukkig is niemand wakker
geworden van het gesnurk van deze
heren.
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De volgende ochtend was iedereen
al vroeg uit de veren na een korte
nachtrust, en na het ontbijt kon de
actieve dag beginnen.
Het was heerlijk zonnig weer , dus
dat kwam prima uit voor ons
programma.
1 groep kinderen ging naar de
speeltuin in Godlinze, en de anderen
gingen op de fiets naar Wirdum om
te kanoën, en beter weer kon je je
niet wensen. Niet te veel wind , en
niet te veel stroming.
Om 12 uur werd de terugreis weer
ingezet, en na een tussenstop bij
Hoeksmeer, voor een broodje en
wat drinken, en was men tegen half
2 weer in het dorp.
De barbecues werden neergezet, en
het vlees en drinken werd
verzameld. Toen kwam Lisa met
een fantastisch idee, om met hele
grote aparte bellenblazers, figuren
in verschillende maten en vormen te
blazen. Voor ieder kind was er wel
een mogelijkheid om het uit te
proberen en ik kan je vertellen,dat
viel niet altijd even mee.
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Na de barbecue werd het kampje
afgesloten en ging ieder kind met
een volle maag en met een goed
gevoel naar huis.
Het terrein werd toen gezamenlijk
opgeruimd , en bij voldoende
deelname van zowel kinderen als
vrijwilligers, zal het volgend jaar
weer doorgaan , bij de molen.
Rest ons nog alle vrijwilligers te
bedanken, en tot volgend jaar!
Zomerkampcommissie.
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Zoals bij de meesten bekend is, wordt er in Woltersum regelmatig oud
papier opgehaald, waarvan de opbrengst bestemd is voor de school.
De opbrengst van het oud papier ophalen is een welkome aanvulling
op het budget van de school. Van het oud papiergeld kan de school
veel leuke extraatjes voor de kinderen verzorgen. U kunt het oud
papier op de volgende data bij de weg zetten.
De data in 2011:
•
•
•
•

1 OKTOBER
29 OKTOBER
19 NOVEMBER
10 DECEMBER

De data in 2012:
•
•
•
•
•
•
•
•

14 JANUARI
4 FEBRUARI
25 FEBRUARI
17 MAART
14 APRIL
12 MEI
16 JUNI
14 JULI

Op deze manier is de school verzekerd van een leuke bron van extra
inkomsten!
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Uit het archief van
Hetty Homan v.d. Molen
Op 18 mei stonden de deuren van
de basisschool wagenwijd open voor
iedereen.Acht jaar na de dreiging
van de school was iedere
dorpsgenoot uitgenodigd om de
verbouwing en opknapbeurt van de
school te bewonderen.Na een
speech van Dieta Strijk en
mevr.Zwerver(wethouder) gingen
de deuren open.De kinderen gingen
als eersten naar binnen, daarna de
burgemeester en wethouder,de
leden van de bestuurscommissie en
de directeur.Er stond een
poffertjeskraam en een
hamburgertent.Vanzelfsprekend
was er ook en bar.Ze begonnen het
schooljaar met 60 kinderen.
Op 15 september is er een
zeemanskoor opgericht.Ook werd er
een vrouwenkoor opgericht die
liedjes willen zingen van o.a.Ede
Staal en smartlappen.
In de redactie van de dorpskrant
hebben veranderingen plaats
gevonden.Addy Dost en Elina v.Dijk
nemen afscheid.Ingrid Stayen en
Jaap Kiel zijn de nieuwe
medewerkers.
Dorpsbelangen heeft een
publicatiekast geplaatst op Smids
kampke.
Aan het zomerkampje namen 60
kinderen deel.
De reconstructie van de
Bouwerschapsweg is grotendeels

47

achter de rug De school heeft een
nieuwe directeur.hij woont in
Pieterburen en heet Siemon
Niehoff.
De molen zal wegens financiële
omstandigheden in 3 fases worden
opgeknapt.Vrijwilligers zullen hun
medewerking verlenen.
Van de jeu de boulesbaan wordt
flink gebruik gemaakt.Men gaat van
maart tot oktober.Bertus Strijk
wordt kampioen, André Steenhuis
wordt 2e en Simon Lubbers het
oudste lid wordt 3e.De beste dame
was Inkeke Dijkema-v.d.Beek.
De jeugd krijgt eindelijk een plek
voor de Kar hun jongeren
honk.Contactpersonen zijn Laurens
Mengerink en Kenk Heersema.
In de Dobbestraat is men druk bezig
met het afbreken van de huizen, als
voorbereiding op de nieuwbouw van
7 koopwoningen en 4
huurwoningen.
In maart 2005 verschijnt de eerste
krant zonder Henk vanDijk.De
vereniging van dorpsbelangen zal
nooit meer zijn wast het was.Na 30
jaar bestuurslid geweest te zijn
overleed hij in februari na in
december benoemd te zijn tot
erelid.
We zijn dankbaar voor alle functies
die hij vervulde,al zijn inspanningen
voor ons dorp,zijn liefde voor dit
bijzondere plekje op aarde.
(wordt vervolgd)
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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

september 2011

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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050 - 3022028

