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Hallo Woltersummers
Er is de afgelopen tijd veel gebeurd.
Onze bibliobus is opgeheven,
hetgeen mij zeer spijt zoals u zult
begrijpen.. Meer hierover in de
krant. Het afscheid van de bibliobus
door de schoolkinderen was
hartverwarmend. Veel commotie
over de vreemde gedachtengang
dat de sportvelden in Woltersum
zouden moeten worden
opgeheven.(wie kan zoiets raars
bedenken?) en ook wat vreemde
verhalen over het voortbestaan van
onze school. Hierover meer in deze
krant.
Iedereen heeft hard gewerkt om er
een mooi dik kerstnummer van te
maken, en dat is prima gelukt.
Want dan mogen sommige mensen
denken dat kleine dorpen volkomen
onbelangrijk zijn Woltersum bewijst
het elke keer weer, ons dorp
LEEFT!!l
Ik wens jullie allemaal heel fijne en
gezellige kerstdagen en een heel
gelukkig nieuwjaar.
I.S.
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Van de bestuurstafel.
Harry Wassing is weer de secretaris en neemt deze rubriek
over van de voorzitster Lenneke Brik. Zij heeft dit een tijd
gedaan nadat ik een beroerte heb gehad. Ik heb toch geluk
gehad als ik mij vergelijk met andere patiënten in Beatrixoord.
Ik ben zeer verheugd over het feit dat iedereen in Woltersum
mij accepteert al dan niet met de omstandigheden van de
beroerte. Dank aan iedereen in dit gezellige dorp!
We hadden op 13 oktober een vergadering met B&W.
In deze vergadering hebben wij gepraat over;
-De bordjes in het dorp.
De gemeente moet zijn goedkeuring uitspreken. Zover is het nog niet, Huib van de
zorgboerderij moet eerst het voorwerk doen. Huib is uitgenodigd door
Dorpsbelangen en heeft van hout een voorbeeld gemaakt met eromheen een
ijzeren beugel. De bordjes zullen verwijzen naar o.b.s. de Huifkar, Kerk, Dorpshuis de
Bongerd, voetbalveld, Café de Witte Brug, de molen Fram en de Slingertuin.
-De bomenkap aan het Eemskanaal N.Z.
Dit is reeds gebeurd, dit geldt ook voor het herleggen van de sloot. Het verzwaren
van de dijk moet nog.
-De zoutbak in de Bijbelgang.
Dit is geregeld.
-De verlichting op het voetbalveld.
Dit is ook geregeld.
-De N360, de weg van Groningen naar Delfzijl.
Er zijn verschillende studies geweest, men is er nog niet uit. In november, december
wordt er weer een nieuwe bespreking gehouden. Inmiddels is het december en er is
nog geen bericht gekomen……….
-Het dorpshuis de Bongerd.
De gemeente heeft zich ten volle ingezet. Klasse.
-Het kroos in het Diepje.
De Burgemeester schaamde zich voor het ondertekenen van de brief die
Dorpsbelangen kreeg. Er moet een ambtelijke oplossing komen.
Lenneke en Henk zijn naar het gemeentehuis geweest en hebben gepraat met de
heren de Roo en Kingma. Deze heren zullen contact leggen met het waterschap
Noorderzijlvest om toch te proberen water uit het Eemskanaal in het Diepje te
pompen.
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-125 jaar Dorpsbelangen.
De gemeente zegt toe een bedrag te willen schenken. Wethouder
Lammert Stoel vindt de uitvoering een studenten bezigheid.
-De Kar.
Zit op een dood spoor. De jongerenwerker moet met het bestuur
van de Kar tot een oplossing komen…………………..
-De vrijwilliger.
De Wethouders zouden kunnen helpen bij de Kerstmarkt. De dorpscoach
moet wachten tot onze jaarvergadering in 2012.
-Zorgen.
Dorpsbelangen wil opvang in Woltersum. Dit kan geregeld worden buiten het
schoolbestuur om.
-Entree van Woltersum.
De voormalige bank is dicht getimmerd vanwege een politie actie. De
gemeente kan hier niets tegen doen.
-Zonne energie.
B&W waren blij verrast met het initiatief in Woltersum. Ze willen graag op de
hoogte gehouden worden.
Dorpsbelangen heeft zelf vergaderd op 21 november.
De gemeente moet bezuinigen en dan gaat als eerste de bibliotheek bus eruit.
Verder is de PvdA van plan het voetbalveld uit Woltersum in Ten Boer onder
te brengen. Dit is logistiek natuurlijk niet haalbaar! Wat blijft over? Ook de
Huifkar moet in de toekomst haar deuren sluiten. Daar gaan we natuurlijk ons
dik over maken.
Er was een uitnodiging voor de N360, helaas het ging niet door, wanneer is de
volgende uitnodiging?
Jos Vermeulen heeft een nieuw logo voor een vlag Woltersum. Dit juichen wij
toe, deze kunnen we in 2013 gebruiken bij ons 125 jarig bestaan.
Voor oudejaarsdag wil Dorpsbelangen een subsidie aanvragen. Het Dorpshuis
is gesloten dus blijft over de zaal van café de Witte Brug. We wachten op
bericht.
Zaterdag 10 december gaan Rico en ik naar Hesel om de kerstboom op te
halen. Deze wordt de volgende dag neergezet en opgetuigd.
Harry Wassing.
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Boedie Loozens as pompbedainde.
Hebben ie t ook heurd dij niks-an
auto rekloame op radio? Mag de
sjefeur beziene tanken en weg
rieden zunder of te reken. Dit berust
op n ofsproak tussen de fabrikant en
de pompholder, mor t brengt
aander lu dij t verschil nait waiten
tussen dient en mient op slechte
gedachten. Ze denken: ,, Wie
tanken ook zunder te betoalen, niks
aan toch?”
t Was nait doarom dat de
oerdegeleke Heubultjebuurster
Doedo Spoaneman zunder betoalen
bie de pomp van Aalbert Loozens
votree. Nee, Doedo was mit zien
gedachten bie zien vraauw in t
zaikenhoes. Mor hai was wel
nummer drij op ain dag en vandoar
ston Aalbert mit stoom oet oren in
de startblokken. Zien pikup ging mit
gierende banden in d achtervolgen.
Op de A-7 kreeg e assistentie van n
motormoes en mit verainde
krachten konden ze de bezienedaif,
zunder n file te baauwen, op n ofrit
aan kaant zetten. Doedo was
schrokken, mor gelukkeg nait in
peniek. ,, k Was mit mien gedachten
bbbie mien vraauw,”stutterde hai ,,,
ik bbbeziene stelen? Al suns 1969
tank ik bbie die Aalbert en hest
nooit over mie te kloagen had o o
of wel ?”
De pompholder was over dikste
aargernis hin. Hai stelde n soepele
ofwikkeln veur, want n vaste klant
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mos n vaste klant blieven. ,,Gain
onverstand,mor t verstand in t
zaikenhoes. Ie komen der wieder
wel oet,” zee de motormoes en ging
op zuik noar zwoardere misdoaden.

,,Toch mout wie moatregels trevven
,”zee Aalbert thoes tegen zien
Oaltje,,, want bezieneroof kost ons
de kop as wie zo deurgoan.” ,,Wie
hebben n pompbedainde neudeg en
dat is net geknipt veur onze
Boedie,”ging Oaltje der op in en
doar kon Aalbert t mit ains wezen.
Zeun Boedie haar minder oren noar,
wat zien ollu hom onder t mouseten
veurstelden. ,, Ik pompbedainde?
Liekt mie niks. k Heb nait genog
verstand van geld en k mis mien
kammeroaden van de sosioale
waarkploats.”
,,Dij kammeroaden kenst wel
vergeten, Boedie. Ik wait as
wetholder van Heubultjeburen wat
der komen gaait.
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Gemainte komt doar al €400.000 op
tekört en Rutte en Co holden haand
op de knip. Zo’n waarkploats blift in
de toukomst allain open veur de
zwoarste kneuzen.En doar reken ze
die gelukkeg nait tou.”
Boedie, kreeg tervan op de
zenen, gooide zien vörk over toavel
en runde noar sloapkoamer. Oaltje
luit hom n zetje oethoelen, ging dou
bie hom op ber zitten en legde heur
aarm om zien scholder. ,, Boedie,
aan dien ontslag op sosioale
waarkploats is gain ontkomen aan.
En n bezienepomp is net n sosiale
waarkploats in t klain. Goa mor noa,
mensen binnen wies mit die, doe
helpst lu dij nait noar beziene
stinken willen en bie regen of kol
komen ze laiver nait tot auto oet.
Dankboar waark. Ast heur eulie
paailst of de roamen wast hest ook
nog kaans op fooien. En nou noar
beneden aans et dien voader dien
rookworst oet de
mous .”
In de keuken rekende Aalbert
Loozens Boedie veur wat e
verdainen kon aan de pomp .
,,Mienjong, wie draaien gemiddeld
20.000 liter de week en wie gooien
twij cent bie de literpries op dat
mokt…?” Dat wer Boedie net even
te stoer en Aalbert ging wieder,,, €
400 veur die Boedie plus de fooien!”
Dat muik Boedie n stuk happeger
en hai was wel zo snugger om te
waiten, dat pompbedainde gain
boantje was woar e tong van op
daarde knoopsgat kreeg, .,, Goud
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den,” zee e, ,,as Moeke of en tou
veur mie invaalt wil k t perbaaiern.”

Rutte en zien regeerders
zellen wies mit Boedie wezen en
kennen hom as veurbeeld opvoeren.
Zo van ,, Ziet u wel voor elk die wil,
is een weg.” Schaandegenog verget
e dat nait elke Heubul-tjebuurster
Wajong- of waarkploatskandidoat n
voader het mit n bezienepomp . En
87 bezienepompen in t dörp, dat zol
milieufrik Riekje Raamp ja nooit
goudvinden!
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Knutselmiddag.
Op vrijdag 21 oktober kwamen er
ongeveer 25 kinderen om 2 uur
naar het dorpshuis, voor een herfst
knutselmiddag. Deze middag
werd voor de 2de keer
georganiseerd door de VVV van ons
dorp.
Het bestuur bedacht dit omdat niet
alle kinderen uit Woltersum op
vakantie zijn en dat de
herfstvakantie een leuk aanleiding
was om zoiets te organiseren.
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Dit jaar konden de kinderen, onder
begeleiding van een 7 tal
Begeleiders/ouders allerlei
dingetjes maken. Bijna iedereen had
een oud shirt of een tas
meegenomen, zodat die
“opgepimpt” konden worden.
Dit hield in dat ze gebatikt werden
met kaarsvet, en later geverfd
werden.
Lisa zorgde ervoor dat dit allemaal
op rolletjes liep. Er waren echt hele
mooie kunstwerken bij.
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Ook kon je sieraden of een
sleutelhanger maken van kralen en
andere prulletjes. Als je iets niet
wist of voor elkaar kon krijgen,
dan hielp Elina de kinderen maar al
te graag.

De buttons maken was ook een
groot succes. Addie zette de buttons
in elkaar, wat in het begin niet zo
vlekkeloos liep, maar al doende
kreeg hij de smaak te pakken. Bij
Inge kon je een voederhuisje maken
van een omgekeerde bloempot.
Ook hier werden hele mooie
creatie’s gemaakt.
Verder liepen er een aantal
moeders rond, die overal inzetbaar
waren.
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Maar van al dit werken kreeg je
natuurlijk erge dorst en honger
maar ook daar was aan gedacht.
Nadat de ranja en zelfgemaakte
cakejes op waren, werd er nog even
buiten gespeeld. Daarna was het
alweer tijd om naar huis te gaan.
Ieder kindje ging dan ook met een
voldaan gevoel naar huis….
Het was kortom een geslaagde
middag en goed georganiseerd door
de VVV. Volgend jaar komt er zeker
een vervolg……
t.s.
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Beste dorpsbewoners
Het is al weer een jaar geleden dat
ik wat heb geschreven in deze
dorpskrant over de molen.
2011 is voor ons een heel druk jaar
geweest als het op het organiseren
van dingen aankomt.
In eerste instantie hebben wij de
restauratie mogen en kunnen
afronden. Dit is ook middels een
bijeenkomst voor vele
belangstellenden en dorpsgenoten
gevierd.
Op deze dag werden er door de
schoolkinderen ballonnen opgelaten
welke de beëindiging van de
restauratie 2010 inluidde. Daarnaast
hebben een aantal mensen binnen
het dorp diverse dingen
georganiseerd zoals het maken van
koekjes en cake.
Vlak daarna had het Groninger
Molenhuis een presentatie van het
handboek voor onderhoud van
molens bij ons op de molen. Ook
hier hebben wij de feestelijkheden
17

mogen organiseren in
samenwerking met de uitbater van
het dorpscafé en hebben wij hier
een succes van kunnen maken.
Sinds 2010 wordt er landelijk
gewerkt aan een platvorm
houtzagers. Houtzagen met molens
is een proces wat al ca 75 jaar niet
meer op windkracht gebeurt.
Hierdoor is er bijna niemand meer
die de technieken van vader op zoon
heeft geleerd, waardoor technische
en praktische kennis verloren is
gegaan. Aangezien dat er in den
lande niet meer dan 20
houtzaagmolens zijn, is het voor de
ambacht van belang vaardigheden
en kennis aan elkaar uit te wisselen.
Zo kwamen in oktober een kleine 20
houtzagers uit het gehele land
bijeen om hierover informatie aan
elkaar uit te wisselen. Ook deze dag
hebben wij mogen organiseren,
waar wij als vrijwilligers erg trots op
zijn.

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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Op verzoek van het Gilde van
vrijwillige molenaars afdeling
Groningen zijn in november
toelatingsexamens georganiseerd.
Dit toelatingsexamen is de laatste
test om te laten zien of de
kandidaten klaar zijn voor het
definitieve examen welke
afgenomen wordt door de
Hollandsche Molen.
De kandidaten hebben ca 6 weken
de tijd gehad de molen te leren
kennen; er is immers geen molen
gelijk.
Tijdens het schrijven van dit artikel
was de uitslag nog niet bekend.
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 allerlei
activiteiten.
Ik hoop echter dat wij het volgende
jaar weer dingen kunnen 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 zaterdag 31
december tussen 15.00 en 17.00 uur
om het jaar uit te slingeren, onder
het genot van een beker gluhwein
en een oliebol.
MVG Sietse Pot
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 aan onze website
www.houtzaagmolen.nl
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School in Woltersum een “Dislocatie”?

Sluwe sterfhuisconstructie van Marenland.
Is de bibliobus net wegbezuinigd uit de kleine dorpen en lanceert een
“socialistische” partij alvast het idee om de sportvelden in alle buitendorpen
maar op te heffen, nu zijn de kleine scholen aan de beurt. In een artikel in het
Dagblad vh Noorden lanceert schoolbestuur Marenland een plan tot het
opheffen van de basisschool in Woltersum die zij kenmerkt als een “dislocatie”
(een onderwijsterm voor dependance) van de school in Ten Boer die maar
3 Km verderop zou liggen.
Marenland, waar de gemeenteraad van Ten Boer zojuist om een extern
onderzoek naar de bedrijfsvoering heeft besloten, doet dit op een erg sluwe
manier: Het is nog niet zeker; het komt pas in 2016 (of eerder bij minder dan
40 leerlingen); en de andere school zit vlakbij.
1e : 5 jaar is veel te lang om een gerichte actie van verontruste ouders en
dorpsbewoners op stoom te houden , dat ebt weg, in die tijd zal er gewenning
optreden aan het nu geplante idee van opheffing.
2e : Het is maar een plan dus nog niet zeker. In de eerste jaren kan het protest
gesmoord worden met: “het is nog maar een idee” en in de laatste jaren met :
“dat weet u toch al jaren”.
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Vervolg opheffing school Woltersum ??
3e : Een deel van de huidige ouders zal niets doen want hun kinderen zijn al van
deze school af als het gaat gebeuren, terwijl veel toekomstige ouders hun
kinderen uit voorzorg naar een andere school zullen sturen om te voorkomen
dat zij halverwege moeten veranderen van school. (met een grens van 40
leerlingen dus een selffulfilling profecy).
4e : Door de afstand ruim 33% korter voor te stellen lijkt het alsof de nieuwe
school bijna om de hoek staat en het dorp zich druk maakt om een kleinigheid.
Bovendien is 3 Km “toevallig” ook de wettelijke minimum afstand voor
opheffing van een dislocatie.
Veel scholen zetten op dit moment hun dependances (=dislokaties) om in een
nevenvestiging. Deze krijgen dan een eigen Brinnummer en komen daardoor in
aanmerking voor een eigen gebouwvergoeding voor onderhoud, energie etc.
Maar de school in Woltersum is al een officiële nevenvestiging, met een eigen
Brinnummer (een volgnummer van de hoofdvestiging) dus het is vreemd dat
Marenland het een “dislocatie” noemt.
Laten we hopen dat, evenals een jaar of 15 geleden, Woltersum er weer in zal
slagen om haar school te behouden. Het is een belangrijk deel van de
leefbaarheid in ons dorp, waar toch al zoveel van afgeknabbeld wordt. Een
eventuele opheffing heeft bv. ook gevolgen voor het dorpshuis dat voor een
deel afhankelijk is van de huurinkomsten van de gymzaal. De ellende gaat zich
dan opstapelen.
Samenwerking met de groepen ouders in Loppersum, die al een uitgebreid en
goed doordacht contraplan hebben gemaakt, en met de ouders in Ten Post en
Garmerwolde kan hierbij nuttig zijn.
Rene Stayen
Zoals het gelukt is in 1994:
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Abt Emo en Theo Verhoeven, geweldige buren!.
Zoals iedereen waarschijnlijk doet, leen ik wel eens een kop suiker, een schep
of een boek bij de buren. Dat laatste was afgelopen zomer Emo’s labyrinth dat
Theo in mijn handen drukte. “Ik ken de schrijfster, een klant van ons bedrijf” zei
Theo. Ja hoor, hij heeft ook overal een verhaal bij ! Toen ik het terug bracht
bespraken we hoe goed het boek geschreven is en hoe geweldig leuk het is te
lezen over gebeurtenissen hier om de hoek, bij onze buren in Wittewierum. Als
dan ook nog blijkt dat precies 800 jaar geleden…..
Vroeger heette het plaatsje Wierum. Er stond een kerkje dat door rijke
particulieren gebouwd was. Ze besloten het aan Emo van Huizinge te geven, een
geestelijke die de eerste buitenlandse student in Oxford, Engeland was. De
voorwaarde was dat hij er een klooster voor mannen vestigde. Een notabele,
Ernestus genaamd, werkt samen met de bisschop van Munster, en probeert deze
gift ongedaan te maken. Maar hij rekent buiten het doorzettingsvermogen en
gevoel voor rechtvaardigheid van de 41 jarige Emo.
Deze reist naar Munster en uiteindelijk naar Rome om bij de paus zijn gelijk te
halen. Een ongelooflijke tocht in de winter door de bergen te voet zonder
buitensport kleding en met veel gespuis onderweg. Het wordt een groots
avontuur fraai bewerkt en aangedikt in het boek van Ynskje Penning.
Het klooster is er gekomen, op het hoogtepunt woonden en werkten er 1000
mannen, de naam was……. Bloemhof, de monniken hadden witte pijen aan,
daarom heet ons buurdorp Wittewierum. Het mooie is dat Emo veel heeft
opgeschreven, wat tot vandaag bewaard is gebleven. Het zijn de oudste
handschriften van noord Nederland.
Op woensdag 9 november hebben we gevierd dat Emo aan zijn reis begon. ’s
Ochtends hebben we het verhaal aan de bovenbouw van onze school verteld.
Daarna in de abt Emo school in Westeremden. ’s Avonds was in de mist een
geweldige bijeenkomst door 150 mensen bezocht in het kerkje van
Wittewierum. Ons verhaal werd luidkeels onderbroken door Ernestus, zijn
vrouw en dochter die alsnog de kerk terug eiste, geweldig vertolkt door Erik
Bulthuis. Aansluitend een fakkeltocht met Emo en zijn gevolg achter het mooie
Friese paard Flicka naar onze kerk in Woltersum. De culturele commissie had
abdijbrood, Bloemhof wijn en vooral Abt Emo kloosterbier klaar gezet voor de
wandelaars en zo hebben we gevierd hoe Emo op pad ging in 1211.
Het was geweldig om mee te maken hoe we dit met elkaar konden organiseren
en hoe positief de bezoekers het geheel hebben ervaren.
Maar wie weg gaat komt meestal ook terug, en wel op 9 juli 1212. Dus houdt
het weekeinde van 7 en 8 juli vrij als je een middeleeuws feest wilt vieren zoals
800 jaar geleden met alles erop en eraan…….
Boudewijn ‘t Sas
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WANNEER
10-dec
16-dec
16-dec
18-dec
23-dec
24-dec
25-dec
26-dec
26-dec
31-dec
31-dec
1-jan
14-jan
15-jan
21-jan
21-jan
4-feb
5-feb
11-feb
17-feb
18-feb
18-feb
19-feb
25-feb
4-mrt

WIE
Witte Brug
VVV
VVV
Bongert
Witte Brug
Herv.Gemeente
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
Witte Brug
Fram
Witte Brug
Witte Brug
Bongert
Old Egypte
Witte Brug
Old Egypte
Culturele Com.
Old Egypte
Addi Dost ea.
Addi Dost ea.
Witte Brug
Addi Dost ea.
Witte Brug
Culturele Com.
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WAT
Kerstklaverjassen
Kerstmarkt
Kinderoptocht
contactmidag
Live Muziek mmv. Zanger Klaus
Kerstnacht
café gesloten
Kerstdiner
Live muziek mmv. Ido
Oudjaarsborrel
Jaar uitslingeren
Nieuwjaarsparty met Jump Inn driveinshow
vrij Klaverjassen
Nieuwjaarsbijeenkomst
Toneelvoorstelling
Turkse avond mmv, Adem
Toneelvoorstelling
Amor Cantadi
Toneelvoorstelling
Benefiet dag
Benefiet dag
vrij Klaverjassen
Benefiet dag
Rocknight
Prima Bach Ensemble

december 2011

WAAR
Café
Kerkplein
Kerkplein
Dorpshuis
Café
kerk

????
20,00 uur
18,00 uur
17,45 uur
12,30 uur
22,00 uur
20,00 uur

Café
Café
Café
Molen

17,00 uur
20,00 uur
16,00 uur
15,00 uur

Café
Café
Dorpshuis
Dorpshuis
Café
Dorpshuis
kerk
Dorpshuis
Dorpshuis
Dorpshuis
Café
Dorpshuis
Café
kerk

01,00 uur
20,00 uur
16,00 uur
19,30 uur
19,30 uur
14,30 uur
19,30 uur

20,00 uur
22,00 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

Door een foutje werd in de vorige krant de foto van Mirjam en Joost aan de Hoofdweg niet
afgedrukt. Hierbij alsnog .
Dit zijn dus Mirjam en Joost van de Hoofdweg nummer 7
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Sponsorloop.
De kinderen van groep 6,7 en 8
hadden begin november een project
dat heette “de week van het geld”.
Daarin leerden ze hoe ze met geld
moeten omgaan in de toekomst. Nu
wilden de kinderen het verblijf van
de schildpadjes Oto en Moto wat
oppimpen, zoals ze dat
tegenwoordig zo mooi noemen. Nu
hadden ze bij een aantal
ondernemers een offerte
aangevraagd en daar waren
positieve reactie’s op terug
gekomen.
Maar nu moesten er dus wat dingen
georganiseerd worden om toch aan
geld te komen. Daarom hebben
sommige kinderen in de
herfstvakantie lege flessen
verzameld. En op woensdag 2
november was een sponsorloop
georganiseerd. Dus alle kinderen
kregen van Meester Joost een
sponsorkaart mee naar huis. Alle
opa’s en oma’s werden lief
aangekeken, en ook deden de
kinderen wat extra klusjes van papa
en mama, zodat ook zij wat meer
zouden sponseren. Daarna was het
de beurt aan de mensen in het dorp.
29
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Bij een heleboel mensen ging de
deurbel dan ook.
Eindelijk was het 2 november en om
half 3 waren de eerste kinderen er
al in sportkleding.
Langzaam begon het plein vol te
stromen met mensen en heerste er
al een vrolijke stemming, met
muziek van K3 op de achtergrond.
Juf Dieta en Meester Joost gaven
om precies 3 uur het startsein om te
beginnen. En niet veel later was het
eerste rondje een feit. Bij ieder
rondje kregen ze een stikker, dit was
Juf Dieta haar idee, want dit was
dan de moderne versie van
stempelen volgens haar. Er waren
een paar kindertjes die na 2 rondjes
al moe waren, maar er waren ook
fanatieke lopers bij, die maar
doorrenden. Na het half uur blies
Meester Joost op de toeter en was
het afgelopen. Kinderen met rode
gezichten stroomden binnen en
maakten gretig gebruik van de ranja
en stroopwafel(of 2). Dit was
aangeboden door de O.R.
Er waren veel kinderen die negen
rondjes hadden gelopen, maar
Merlijn Erestein van de snelste van
allemaal. Er waren zelfs kinderen bij
die meer dan 50 euro hadden
opgehaald. De totale opbrengst van
de sponsorloop en lege flessenactie
was ruim 546 euro. Dus het was een
groot succes. Oto en Moto zullen blij
zijn met deze opbrengst en dit
verhaal krijgt zeker nog een vervolg.
t.s.
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Elke dinsdag op de weekmarkt in
Ten Boer

Wij verzorgen al uw reparaties van:
* Goud
* Zilver
* Horloges
* Klokken

30

december 2011

Tilproat Woltersum

29e jaargang nummer 2

Afscheid van de bus .
Onze bibliobus komt niet meer. Na
38 jaar is er een einde gekomen aan
deze voorziening. Onze
bibliothecaris Hilma Ubels heeft het
vanaf het begin hier gestaan. Wat
zullen we het missen!
Als vrijwilligster mocht ik een aantal
jaren meedraaien. Ik moet zeggen
het was een feestje om de
schoolkinderen te ontmoeten, je
kent ze op den duur bij naam.

Hartverwarmend waren de
kleinsten, met hun verhalen en na
het zoeken zaten ze gezellig op de
grond hun boekjes vast in te kijken.
Er is nog van alles geprobeerd om
deze voorziening te behouden,
maar helaas was daar geen
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meerderheid voor in de
gemeenteraad.

Jammer, want waar gebeurd het
nog dat projecten van school
worden gemaakt met de
bijpassende boeken, die door Hilma
van te voren verzameld werden. Op
deze manier was de samenwerking
met de school optimaal.
Kinderen pakken, als ze zelf mogen
zoeken, heel andere boekjes dan je
verwacht, maar het stimuleert wel
het leren lezen.
Ook voor de oudere bewoners is het
naar, zij moeten nu naar Ten Boer
en dat is niet voor allemaal zo
eenvoudig.
Ik heb er met heel veel plezier
gewerkt en zal het verschrikkelijk
missen.
I.S.
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Vogels in de winter
Piet Paulusma en zijn collega's voorspellen een horrorwinter, daarom zijn er al
diverse mensen dingetjes aan het inslaan. Maar denkt u ook aan de vogeltjes
en andere dieren?
Enkele opmerkingen of tips….
•
•
•

•

•

•

Hang vetbollen op als het begint te vriezen.
gebruik ongebruikt frituurvet met zo min mogelijk zout.
Boterbakjes zijn prima geschikt voor het maken van rechthoekige
vetblokken. Kleine plastic bekertjes van vla- of yoghurttoetjes voor het
maken van ronde vetblokken voor een ronde vetbolhouder.
Laat de vorm(en) met de vetmassa in de vriezer, koelkast of buiten
afkoelen, voordat de vetbollen uit de vorm gehaald worden. De
vetbollen zijn dan veel steviger dan bij kamertemperatuur.
Een vorm zonder katoenen draad kan in een vetbolhouder of een
gebruikt pindanetje opgehangen worden. In plaats van een katoenen
draad kan ook stevig binddraad gebruikt worden.
Als een beker als vorm gebruikt wordt, dan is het verstandig een beker
van dun materiaal te gebruiken. Als de vorm in warm water gehouden
moet worden om de vetmassa te verwijderen, dan gaat dat makkelijker
dan bij een beker van aardewerk.

Hieronder enkele voorbeelden wat u kunt maken. Dit is natuurlijk ook heel leuk
als de (klein)kinderen helpen…
Neem een krans van stro (in de winkel te koop) en rijg een lange slinger van
doppinda's. De krans versiert u met klimop en groen van dennenboom of
coniferen. Daaromheen slingert u de pindaketting. Op 4 plaatsen maakt u een
klein terracotta bloempotje vast, gevuld met vet en vogelzaad, en tussen de
potjes in bevestigt u mooie rode appeltjes. Knoopt u er 4 linten aan die u
bovenaan bij elkaar samen laat komen dan kunt u hem horizontaal ergens aan
ophangen. Of u kunt hem aan een muur hangen (niet te dicht bij een deur,
anders komen de vogels niet zoveel)
Neem een kokosnoot, zaag hem doormidden en maak hem schoon van binnen.
Doe hierin vet en strooi daarna het vogelzaad er in.
Laat de (klein) kinderen eerst dennenappels zoeken, dan vet smelten,
vogelzaad toevoegen, beetje aflaten koelen, een draadje aan de dennenappel
maken en dan een plastic zakje om de dennenappels heen binden, hierin het
vet met vogelzaad doen, goed dichtbinden en af laten koelen en het is
omgetoverd tot iets moois…...
t.s.
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Vogeltentoonstelling
Op 10,11 en 12 November hield de vogelvereniging de Kardinaal hun jaarlijkse
club tentoonstelling in Dorpshuis de bongerd te Woltersum .
De Kardinaal is opgericht op 19 April 1971 door 5 heren die vogelshouden als
hobby hadden.
Volgens mij waren dat de heren Jan Engel, Arie Bouwman, H. Brouwer,Klaas
Klei en Popko Blink. In het jaar 2011 bestond de club dus 40 jaar en dat moest
gevierd worden op een passende manier.
De vereniging had 40 jaar geleden niet zo veel leden als nu . Toen waren er
15leden, anders had de vereniging niet opgericht kunnen worden. Het
ledenaantal anno 2011 is 35(waaronder 5 jeugdleden)
De huidige leden kwamen al in December bijeen om een manier te bedenken
om het jubileumjaar op een passende manier te vieren. Besloten werd om de
jeugd er ook bij te betrekken en waar kun je dan beter beginnen dan bij de
basis school.
De laatste jaren werd de school ook al meer betrokken bij de tentoonstelling
werd er eerst alleen gekeken naar de vogels, de laatste 5 jaar werd er ook een
mooie kleurplaat gekleurd en die werd dan ook tentoongesteld. Maar in het
jubileum jaar moest dat toch iets bijzonders zijn vonden de leden. Na rijp
beraad werd er besloten om een mooie vogelhuisje te versieren.
De voorzitter van de vereniging Andre Steenhuis regelde wat hout en het
clublid Carel Hazeveld uit Garmerwolde timmerde de 55 huisjes in elkaar
waarnaar Andre ze weer naar school bracht. Het versieren kon beginnen.
Vogels houden is een mooie hobby maar het kost wel heel veel tijd om de
vogels mooi en in conditie te houden, er word dan ook al vroeg begonnen met
de vogels te poetsen en op te kooien( dan blijven ze mooier) .
In de week 45 houd onze club meestal zijn tentoonstelling en ze zijn er dan ook
de hele week mee bezig. Dinsdag beginnen de leden met de stellingen op te
bouwen en de dag erna worden dan s ’avonds de vogels gebracht. De
woensdag werden ook de vogelhuisjes verzameld en van school gehaald zodat
zij de dag erna ook gekeurd konden worden

35

Tilproat Woltersum

29e jaargang nummer 2

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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De donderdag staat helemaal in het teken van de vogels keuren. De
keurmeesters komen van heinde en verre, en keuren ieder in hun eigen
specialisme. De vogels worden in 3 categorieën gekeurd te weten Kanarie’s ,
Tropen en Parkieten. Om 7 uur ’s avond gaat dan de tentoonstelling open voor
het publiek en zoals het ieder jaar gaat is het weer een race tegen de klok om
alles op tijd klaar te hebben en dan met name het inrichten en de katalogus op
tijd klaar te hebben. Je leest het dus al wel ook de leden komen overal
vandaan.
De vrijdag ochtend komen de schoolkinderen zoals het de laatste jaren
gebruikelijk is de vogels bekijken, maar ik denk dat ze meer interesse hadden of
ze ook een prijs hadden gewonnen met hun huisje dan voor de vogels.
De keurmeester die de vogelhuisjes moest keuren vond het maar een moeilijke
karwei de kinderen hadden er zo veel werk van gemaakt en ze waren dan ook
allemaal prachtig. Maar er moest natuurlijk wel een winnaar komen per groep.
Groep 1 Armin // Groep 2 Matisse // Groep 3 Lois // Groep 4 Indy Rozema //
Groep 5 Luuk v/d Struik // Groep 6 Danielle // Groep 7 Naomi // Groep 8 Rik.
De middag ging de tentoonstelling weer open voor het publiek en dat publiek
kwam uit Noord Holland en uit het rest van de noordelijke provincies.
De Zaterdag was de tentoonstelling ook nog geopend voor het publiek maar
om 3 uur was het afgelopen en werden de vogels weer verzameld en uitgezet
in hun volières . De tentoonstelling wordt na 3 dagen intensief bezig zijn
geweest gezamenlijk afgebroken en afgesloten.
Alle leden en inzenders kunnen terug kijken op een gezellige en geslaagde
tentoonstelling en hopen dat het in het jaar 2012 net zo’n succes wordt.
Mocht u na het lezen van dit stukje ook belangstelling hebben gekregen voor
onze mooie hobby u kunt dan altijd informatie inwinnen bij een van onze
leden.
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Nieuwe bewoners,
In maart 2008 schreef ik over Ilona
Lang en Michiel Sadee die toen net
in de Bijbelgang woonden. Michiel
vertelde toen dat zijn moeder het
huis had gekocht, met de bedoeling
er later zelf in te gaan wonen. Nu
drie jaar later ontmoette ik Harriët
en Erik Cramer, die sinds kort in de
Bijbelgang wonen. Zoals je zult
begrijpen is Harriët de moeder van
Michiel. Ze kocht dit huis, nadat ze
het op Funda had gezien. Aangezien
Harriët en Erik beiden
oorspronkelijk uit Groningen
komen, waren ze altijd van plan om,
terug te keren. Het ging alleen iets
vlotter dan ze aanvankelijk hadden
gepland.

Michiel en Ilona hebben inmiddels 2
zonen, de Bijbelgang werd toch een
beetje krap. Bij bouwen was een
optie, maar ze willen graag wat
dichter bij de stad wonen.
Dus kwamen Harriët en Erik eerder
hierheen. Ze woonden hiervoor in
Deventer. Er is nog een
thuiswonende dochter die mode
studeert in Zwolle, ze doet daar de
commerciële kant van dit vak.
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Wanneer ze deze studie afgerond
heeft gaat ze verder in Amsterdam
studeren. Dus is het huis dan aardig
leeg zou je denken. Niets is minder
waar. 12 katten nemen aardig wat
ruimte in. Ik mocht 10 van de 12
begroeten.

Ik zal ze even beschrijven: een
prachtig rode Siberische boskat, 2
Maine Coons, 2 Birmanen, 1 Britse
korthaar, 2 Europese korthaar, 2
Noorse Boskatten en 1 Nebelung
een zeer speciale halflanharige
Blauwe rus.
De Cramers hebben dan ook een
prachtige ren achter het huis
gemakt, met een Chalet daarachter
speciaal voor de katten.
Harriët is secretaresse en driftig op
zoek naar een baan hier in de
omgeving. Erik tobt met zijn
gezondheid, maar met goede
medicijnen gaat het gelukkig best
goed. Ze zijn heel erg blij hier te
wonen, dicht bij de kleinkinderen en
familie. Ik hoop dat ze zich hier in
het dorp thuis zullen voelen en heel
veel zullen genieten van de fijne
dingen in ons dorp.
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SINTERKLAASFEEST WOLTERSUM
Op 26 november was het eindelijk
zover. De goedheiligman zou ook dit
jaar weer een bezoekje aan
Woltersum brengen. Het was al
vroeg een gezellige boel in het
dorpshuis. Veel kindjes zaten vol
spanning te wachten tot dan
eindelijk de sint en pieten zouden
komen. Langzaam werd het drukker
en er waren heel veel hulppietjes en
sinterklaasjes die samen met Elina
de sinterklaasliedjes oefenden.

En ja hoor, het lange wachten werd
beloond en daar kwam eindelijk
sinterklaas met 3 pieten binnen in
een warm dorpshuis. Nadat
“sinterklaasje kom maar binnen met
je knecht”, werd gezongen, nam de
sint plaats op het podium. Sommige
kinderen vonden het toch wel eng
en zochten troost bij papa of mama.
Maar nadat de pieten wat gek
hadden gedaan en sinterklaas de
eerste kinderen bij zich had
geroepen, namen ook deze “pietjes”
weer plaats op hun stoeltjes.
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De sint vergat dit jaar geen enkel
kindje en ze mochten dan ook
allemaal even bij hem komen voor
een praatje en natuurlijk
pepernoten van de zwarte piet.
Maar kinderen zijn kinderen en al
gauw werd het wat onrustig in de
zaal. Maar daar wist een zwarte piet
wel raad mee, en al gauw was het
lawaai van jewelste. Ze moesten
allemaal de piet volgen en deden
kunstjes. Na dit gingen ze allemaal
met de sint en pieten op de foto, en
werd de sint uitgezwaaid. Hij moest
wel beloven om volgend jaar weer
te komen… Na nog wat lekkers en
drinken gingen de kinderen voldaan
en moe naar huis, waar s ’avonds
natuurlijk de schoen werd gezet…
Op 5 december is de sint nogmaals
naar Woltersum gekomen om de
school nog met een bezoekje te
brengen en alle knutseltjes te
bekijken die de kinderen hadden
gemaakt…
T.S.
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Wolterzon:
zonnepanelen in Woltersum
Begin oktober raakten Henk Bothof
en Bart Wiegers aan de praat over
zonnepanelen. Het bleek dat zij
allebei al een poos de wens hadden
om een deel van hun stroom via
zonne-energie op te wekken, maar
het lastig vonden de daad bij het
woord te voegen. Daarom hebben
ze de koppen bij elkaar gestoken en
onderzoek gedaan naar mogelijke
leveranciers en betrokken partijen.
Eén van die partijen is Grunneger
Power. Een non-profit organisatie
die zich inzet voor groene energie in
het Noorden. Tijdens het contact
met Grunneger Power, bleek het dat
er financiële voordelen te behalen
waren, indien je met meerdere
mensen zou inkopen.
Daarom hebben ze een informatie
avond georganiseerd voor
huiseigenaren in Woltersum om te
peilen of er meer mensen
geïnteresseerd zijn in dit idee. Henk
en Bart hoopten op een opkomst
van minimaal 10 mensen. Tijdens de
avond in het dorpshuis was het
zaaltje stampvol met maar liefst 35
mensen.! Rob Aptroot van
Grunneger Power gaf een
presentatie over zonnepanelen en
beantwoorde alle vragen van de
aanwezigen. Ook hoorden ze dat er
behoorlijke kortingen te verkrijgen
zijn, indien je met minimaal acht
huishoudens in je buurt een
bestelling doet.
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Uit deze groep van 35 mensen,
hebben inmiddels acht
Woltersummers en twee Groningers
besloten een zonnepanelen systeem
te willen aanschaffen. De bedoeling
is dat deze begin 2012 elektriciteit
gaan opwekken voor de
betrokkenen. Een mooi resultaat en
een fijn idee om op deze manier
straks iets minder afhankelijk te zijn
van bijvoorbeeld de kolencentrale in
de Eemshaven. Nu maar hopen op
mooie zonnige dagen! Ook
interesse? U kunt zich nog
aanmelden op
wolterzon@gmail.com

Meer informatie over de actie in
Woltersum is te verkrijgen bij
wolterzon@gmail.com en
www.grunnegerpower.nl

Tilproat Woltersum

29e jaargang nummer 2

december 2011

Op naar de jaarwisseling
Gemeentelijk nieuwjaarsfeest
Vrijdag 6 januari 2012 organiseert de gemeente, in
samenwerking met de Ondernemersvereniging
Ten Boer, een nieuwjaarsfeest.
De gemeente grijpt deze gelegenheid aan om het
Jaar van de Vrijwilliger 2011 op een sprankelende
manier af te sluiten.
Hiervoor is ‘Harm Jan’ gecontracteerd. ‘Prachtig
entertainment voor prachtige mensen’, aldus
Harm Jan. Ter afsluiting van zijn act zingt Harm Jan
een swingende en ontroerende ode aan de
vrijwilliger.
Het spreekt voor zich: iedereen, echt iedereen die
in de gemeente op wat voor manier dan ook actief
is als vrijwilliger, wordt bijzonder uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn!
Kerstbomen
Op Oudejaarsdag én op maandag 2 januari, tussen
10.30 en 15.00 uur, kunnen inwoners van de
gemeente hun kerstboom inleveren aan het
Dorpsplein in Ten Boer.
Leden van de tafeltennisver. ‘Tornado’74’ nemen
de bomen in ontvangst. Per boom ontvangt u
handje-contantje € 1,00. Hoe meer bomen, hoe
meer euro’s.
Brandbulten
In de gemeente worden nog 2 kleine brandbulten
gedoogd: aan de Hoofdweg in Woltersum en aan
de Stadsweg (Kröddebuur’n) in Ten Post. Het gaat
op deze plaatsen nadrukkelijk om kleine
brandplaatsen. Alleen onbehandeld hout en
kerstbomen mogen worden verbrand.
Als de bulten te groot worden, waardoor
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, wordt er
ingegrepen.
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Geopende horeca
Veel horecagelegenheden openen hun deuren in
de jaarwisselingsnacht. Voor zover bekend gaat
het in elk geval om de volgende:
Café Jägermeister, Garmerwolde
Dorpshuis Meuln, Sint Annen
Dorpshuis ’t Holt, Ten Post
Jongerensoos The Old Farm, Ten Boer
Eetcafé de Buren, Ten Boer
Drive in
In de Tiggelhal in Ten Boer wordt een groots
dorpsfeest georganiseerd, met een sprankelend
programma. De zaal gaat open om 01.00 uur. DJ
Maarten brengt de Veronica drive in-show.

Oproep
Als gemeente willen we er alles aan doen om de
jaarwisseling zo gezellig mogelijk te laten verlopen.
Schade aan uw of onze eigendommen (die zijn óók
van u) hoort daar niet bij.
Als u iets ziet of opmerkt, waarvan u denkt: dat
klopt niet, bel dan met de hulpdiensten, tel. 0900
8844.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
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Het eerste rondje zit er al op.
Alle collegeleden hebben een stukje
voor de dorpskrant geschreven, dus
er is alweer een jaar voorbij. Ik
begin nu aan de tweede ronde.

Even terugkijken hoort er in deze
tijd altijd bij. Afgelopen jaar was het
jaar van de vrijwilliger. Als college
beseffen we dat er in onze
gemeente verschrikkelijk veel
mogelijk gemaakt wordt door de
inzet van vrijwilligers. Daar hebben
we aandacht aan besteed door zelf
ook vrijwilligerswerk te doen. Als
college hebben we jassen
aangenomen en koffie geschonken
bij een concert in het kerkje van
Lellens. Verder hebben we allerlei
taken uitgevoerd tijdens de
rommelmarkt in Sint Annen en gaan
we helpen op de kerstmarkt in
Woltersum. We sluiten dit jaar van
de vrijwilliger oudejaarsdag af in
Ten Post, wat we precies moeten
doen weten we nog niet, maar het
heeft iets met oliebollen te maken!
Voor het komende jaar staan weer
veel zaken op stapel. Ik wil er graag
twee noemen: de Vonk en de Deel.
De Vonk van Ten Boer heeft als doel
burgerschap en betrokkenheid
binnen onze gemeente te
versterken.Via eenwedstrijdformule
kunnen mensen projecten indienen
op het gebied van opgroeien en
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opvoeden in de eigen omgeving.
Voor maximaal 10 projecten is €
3000 beschikbaar. Uit de ingediende
projecten wordt door een jury ook
nog eens een winnaar gekozen die
nog extra budget krijgt. Vele
verenigingen zijn door de gemeente
uitgenodigd om mee te doen,
wellicht kunt u in uw dorp bij een
van die projecten aansluiten of zelf
iets op poten zetten. Meer
informatie kunt u vinden op
www.devonkvantenboer.nl
Een andere grote verandering die in
2012 plaats gaat vinden is de
opening van De Deel. De Deel wordt
de plaats in het gemeentehuis waar
mensen terecht kunnen met al hun
vragen op het gebied van welzijn en
sociale zaken. Het
consultatiebureau zal er gehuisvest
worden, het Centrum voor Jeugd en
Gezin, Maatschappelijk Werk, het
loket voor Werk en Inkomen,
kortom alle loketten waar
informatie verstrekt wordt op het
gebied van welzijn en sociale zaken.
Dit is al lang een wens van de
gemeente. Onze burgers hoeven
dan niet meer langs verschillende
loketten, maar kunnen op één
plaats voor alles terecht. De
komende tijd krijgt u meer
informatie over hoe dit alles gaat
functioneren.
Rest mij nog om u allen, ook
namens de andere collegeleden,
fijne feestdagen en een zeer
gelukkig 2012 te wensen!
Lambert Stoel
Wethouder
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Woltersum wil wel!
Voor ons dorp & dorpshuis!

Voorop de vorige Tilproat stond het
weekend van 17, 18 & 19 februari
2012 al aangekondigd en inmiddels
heeft ieder huishouden in
Woltersum een gele brief op de mat
gevonden. In die gele brief een
uitgebreide toelichting op hoe we
aan de hand van een benefiet voor
ons Dorpshuis De Bongerd de
banden onder de bewoners, de
verschillende verenigingen en de
ondernemers weer eens extra aan
te trekken.
Veel positieve reacties hebben we al
gehoord en de eerste
enthousiastelingen hebben zich
inmiddels gemeld met bijzondere
ideeën en aanbiedingen.
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De familie Lalkens daagt ons allen
bijvoorbeeld uit om op zaterdag 18
februari zoveel mogelijk eieren te
verkopen. De volledige opbrengst
van deze dag is dan voor het
Dorpshuis! Ook hebben
verschillende muzikanten uit
Woltersum deze datum alvast in
hun agenda’s genoteerd, er gaan
geluiden over optredens en
jamsessies. En dat laatste kan weer
een leuke muzikale kennismaking
opleveren waar we wellicht vaker
van kunnen genieten … Fiona Maas
biedt zuivere paardenmest aan voor
ieders (rozen)tuintje komend
voorjaar! Over de prijs gaan we
denken maar wederom gaat de
volledige opbrengst naar het
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Dorpshuis. En Jan Roelfsema heeft
aangegeven een programma met
bewegende beelden samen te willen
stellen waar men doorlopend van
kan genieten. Om even terug te
kijken in de geschiedenis van
Woltersum!
Een kleine greep uit en mooie
voorbeelden van wat ons het
weekend van februari te wachten
kan gaan staan. We doen het
samen!

Tijdens de Kerstmarkt zullen er
kaarsen verkocht gaan worden
waarvan de opbrengst naar het
Dorpshuis gaat. We lanceren dan
ook meteen de actie met de
Woltersum wil wel Wenskaart! Ben
je 60 jaar of ouder of ken je iemand
in deze leeftijd met een wens?
Schrijf deze wens dan op de
Woltersum wil wel Wenskaart! Ons
streven is dan om samen met alle
inwoners van Woltersum in de loop
van 2012 een drietal van deze
wensen te vervullen.
Ook na de Kerstmarkt zijn de
kaarten aan te vragen via ons
mailadres.
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Het Woltersum wil wel kraampje op
de Kerstmarkt is die vrijdag de plek
waar je meer informatie kunt krijgen
over de gehele actie in februari 2012
en waar je ideeën of aanbiedingen
kunt achterlaten.
Raak je enthousiast door
bovenstaande berichten en weet je
zeker dat je iets wil betekenen,
aanbieden of voorstellen dan horen
we dat natuurlijk graag van je! In de
tweede week van januari
organiseren we een bijeenkomst
waar we met enkele (al
aangemelde) enthousiaste mensen
een verdeling maken om voor eind
januari actief langs alle
verenigingen, bewoners en
ondernemers te gaan om nog meer
geweldige acties te ontlokken. Heb
jij die vlotte babbel, kan jij mensen
over de streep trekken of heb je een
groot netwerk in Woltersum dan
willen we je er graag bij hebben!
Meld je dan bij ons aan voor 9
januari 2012.
Onze voorkeur gaat uit naar
aanmeldingen via ons speciale
mailadres
woltersumwilwel@gmail.com maar
je kunt natuurlijk ook gewoon
contact opnemen met Addie Dost,
Gerrie Schotman, Gerrit Schuurhuis
of Saskia Bothof.
Wij hebben er zin in!
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Culturele commissie Woltersum

genietend van de warme zon op een
unieke plek.

Zondag 2 oktober kwam Meindert
Talma naar de kerk in Woltersum.

Zondag 6 november kwam
Jankobus naar de kerk in
Woltersum.

Het was een warme nazomerdag en
Meindert wilde wel graag buiten in
het zonnetje spelen. Dus flexibel als
we zijn hebben we de stoelen buiten
voor de kerk neergezet. Deze keer
waren er ook veel kinderen
gekomen die zeer geïnteresseerd
waren in de muziekinstrumenten die
Meindert had meegenomen.

Waaronder een Harmophone, een
oud Duits kofferorgeltje, dat klonk
ook zoals je het uitspreekt. Voor de
pauze zong Meindert liedjes en
gedichten voor die jong en oud
aanspraken. Na de pauze zong
Laurens van der Meulen mee en
vertelde stoere zeemansverhalen.
Samen zongen ze ook liedjes uit de
nieuwe bundel van Meindert Talma;
De Zee Roept! Kortom een
prachtige, onvergetelijke middag
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Dit keer weer in de kerk, het was nu
te koud om buiten te zitten, stond
Jankobus ons al op te wachten. Het
optreden van de dichter, muzikant
en tekstschrijver Jankobus lijkt
eenvoudig van opzet: drie gitaren en
veel luisterliedjes met mooie,
grappige en ontroerende anekdotes.
Nederlandstalige poëzie van in
Friesland geboren dichters:
Slauerhoff, Piet Paaltjens, Vestdijk,
Theun de Vries en Pieter Jelles
Toelstra. Heerlijk om een drukke
werkweek zo af te sluiten, luisteren
naar muziek en zang en vol goede
moed weer aan een nieuwe week
beginnen….
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AFSCHEID VAN:
SEERP EN INEKE PALSMA

Op 6 oktober reden Seerp en Ineke
samen de laatste ronde door
Woltersum. Met, als vanouds, voor
iedereen een praatje.
De winkel vertoonde al lege schappen
toen ze bij mij voor de deur stopten,
maar melk e.d. was nog gewoon
voorradig. En ook ik kocht, naast melk
en brood, wat extra spullen die ik niet
direct nodig had, maar die wel een
keer van pas zullen komen.
Ik hoorde van mensen dat er op “het
eind van het dorp” zoveel bloemen en
cadeaus in de wagen stonden, dat een
pak melk halen een hachelijke
onderneming was geworden!
In de weken voor het afscheid hebben
alle straten een bijdrage geleverd voor
het grote cadeau.
En op zaterdag 8 oktober om 17.00 uur
was het dan zover. De formele
afscheidsreceptie van Seerp en Ineke
Palsma in ‘Menorah”. In het mooie
zaaltje zaten al een heleboel bekende
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gezichten, waaronder een flink aantal
uit Woltersum.
Na een hapje en een drankje zijn we
toch maar in de rij gaan staan, die
steeds langer i.p.v. korter werd. En
uiteindelijk konden we onze mooi
gepimpte kaart met enveloppe met
inhoud (ruim € 230,=) overhandigen en
ze, namens het dorp, uitbundig
bedanken voor bewezen diensten en
ze alle geluk van de wereld wensen.
Onder het genot van nog een hapje en
een drankje luisterden we daarna naar
een geestige speech van de broer van
Seerp en muziek van het dweilorkest
van de Volharding.
Ondanks het nare gevoel dat er alweer
een voorziening uit het dorp verdween,
gingen we met een tevreden gevoel
terug naar Woltersum.
Lenneke Brik.

Woltersum bedankt Seerp en Ineke
Palsma voor de vele jaren goede
service en vriendelijke bediening.
De zware boodschappen moeten wij
nu zelf gaan doen.
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DIJKPARK
Op 14 november was er door de
provincie en het waterschap een
voorlichtingsavond georganiseerd in
dorpshuis ‘De Leeuw’ in Garmerwolde
over het toekomstige Dijkpark.
Volle zaal!
Laat ik eerst maar vertellen voor de
“nog niet wetenden” waar het Dijkpark
ligt. Het gaat over het gebied dat loopt
vanaf Groningen naar Woltersum en
besloten wordt door het Eemskanaal
en het Damsterdiep.
Zoals bekend wordt er van alles
gedaan om het dijklichaam te
versterken. De bomen zijn al weg. Die
trokken het water met hun wortels
onder de dijk door. De sloten
onderaan de dijk zijn verplaatst verder
van de huidige dijk af. Waar dat niet
kan, zoals in Woltersum, komen
damwandplaten in de grond direct
achter de nu bestaande dijken. De
dijken zullen worden verbreed en een
beetje verhoogd. Daarvoor is grond
nodig.
Daarvoor wordt het slib gebruikt dat
uit het Eemskanaal, Damsterdiep en
het Winschoterdiep gebaggerd gaat
worden. De controle op vervuild slib
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zal erg streng zijn. In Garmerwolde
worden bij de
waterzuiveringsinstallatie grote
slibbassins aangelegd. De baggerspecie
komt in fases via het water, dus niet
over de weg, naar de depots. Na
droging (± 2 jaar) wordt het verwerkt.
Naar schatting zal alles zo’n 8 jaar
duren.
Omdat deze manier van werken erg
veel geld bespaard, blijft er ook wat
over om wat andere, leuke dingen te
bekostigen. Ideeën zijn: wandelpaden,
een draaiorgelmuseum, minicamping,
een fietspad langs/ over de dijk.
Andere ideeën zijn nog steeds
welkom!
Er komt natuurlijk ook nieuwe
beplanting. Dat zullen geen grote
bomen worden, maar b.v. fruitbomen,
wilgen, struikgewas.
Er is een commissie in het leven
geroepen van aan- en omwonenden.
Uit Woltersum hebben zitting
genomen : Irene (van Eemskanaal n.z.)
en ondergetekende. Voor vragen,
ideeën, opmerkingen: bel of kom
langs!
We houden jullie op de hoogte.
Lenneke Brik.
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Toneelvereniging ''Old Egypte''
is al weer druk aan het oefenen
voor het nieuwe seizoen. Voor u
wordt gespeeld het stuk :
'' t Blift onder ons ''
De avonden zijn 21 januari, 4 en 11
februari 2012 in dorpshuis De
Bongerd aanvang 19.30 uur
zaal open 18.30 uur.
Kaarten kunnen vanaf woensdag 4
januari afgehaald worden bij Ineke
Dijkema Kollerijweg 11 Woltersum
tel.nr. 050-3023214 (niet na 18.00
uur)
Voor donateurs zijn de kaarten
gratis. Voor niet leden kosten de
kaarten € 5,00 . De kaarten worden
te naam gesteld en zijn niet
overdraagbaar.
In de pauzes is er muziek ook wordt
er weer een verloting gehouden.
Ik wil niet roddelen hoor, maar
baaide bruiers Kloas en Gart Jan
binnen hail slim grienderg. As Paul
Zeupke mit zien orgel laangs komt,
geleuf mor nait dat e ain dubbeltje
krigt.
Joa, en borgemeester kin proaten as
Brugman mor het lukt hom nait om
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'n sint los te kriegen veur torenklok.
En vanof dij tied dat ol vraauw van
Struun der nait meer is, is mie dat
doar 'n toustand in hoes, hai ... hai,
woar mot dat hien?
Vraauw Kreuze en heur dochter
Graitje willen doar wel groag wat
veranderen in brengen, mor Kloas
wil onder gain beding rokken over
de vlaauwer hebben!
Dat kost joa allemoal mor geld!
Jou ... mor ho even! Wat dut dat
wicht oet Holland doar din in hoes?
Woar is het heur aigenlieks om te
doun?
Wat is zai van plan? Is dat din wel
zuvere kovvie? Nou ...'k wait nait ...
'k geleuf der niks van!
En wait je wat der ook verteld
wordt?
Borgemeester mot slim gek op heur
wezen .... mor ja, der wordt ja
zoveul reudeld in 'n dorp.
Mor loaten wie in elk geval
ofspreken minsen ... war der ook
gebeurt ......... en hou ' t ook
oflopt, ........
't blift onder ons!

Wij zien u graag bij één van onze
uitvoeringen, tot dan!!!!!! en let op
vol is vol.
Spelers en Bestuur
Toneelvereniging ''Old Egypte'' te
Woltersum
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Hervormde Gemeente Woltersum
Diensten Rondom Kerst 2011

Nieuws

Ook dit jaar is er in de kerk van
Woltersum een kerstnachtdienst. De
dienst begint om 20.00 uur en onze
eigen predikant, ds. Bertjan van de
Lagemaat zal in deze dienst
voorgaan. Als het tijdstip niet
uitkomt, is het natuurlijk ook
mogelijk om de kerstnachtdienst in
de Kloosterkerk bij te wonen. Ook
hier gaat ds. Bertjan van de
Lagemaat voor. Deze dienst begint
om 22.00 uur.
In beide diensten zal het Prima Bach
Ensemble uit Ten Boer haar
medewerking verlenen.

Na een aantal jaren van
voorbereiding is het per 1 januari
2012 zover: de Hervormde
Gemeente Woltersum gaat een
volledige fusie aan met de
Hervormde Gemeente van Ten Boer
– Sint Annen. Dit betekent dat met
ingang van deze datum de
kerkenraden samengevoegd
worden. Er zijn verschillende
afspraken gemaakt:

Een overzicht van alle diensten in
deze periode:
24-12-11, Kerstnacht, 20.00 uur, ds.
G.J. van de Lagemaat, dienst te
Woltersum
24-12-11, Kerstnacht, 22.00 uur, ds.
G.J. van de Lagemaat, dienst in de
Kloosterkerk Ten Boer
25-12-11, Kerstochtend, 09.30 uur,
ds. G.J. van de Lagemaat, mmv de
Cantorij van de Kloosterkerk
31-12-11, Oudejaarsavond, 19.00
uur, Oudejaarsdienstcommissie

- Woltersum heeft een
minimale afvaardiging van 3
personen in de nieuwe
kerkenraad
- Eens per maand (elke tweede
zondag van de maand) wordt
de dienst gehouden in de kerk
van Woltersum
Als kerkenraad van de Hervormde
Gemeente Woltersum zijn we blij
met deze oplossing. Het betekent
dat de kerk open blijft voor
zondagse diensten en dat we
onderdeel zijn geworden van een
groter geheel. Dit geeft ons als
kerkenraadsleden van Woltersum
een goed gevoel. De nieuwe naam
van de fusiegemeente luidt:

Kloosterkerkgemeente Ten Boer – Woltersum – Sint Annen
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Even een berichtje vanuit school.
Op het moment van schrijven, zitten we met smart
te wachten op Sinterklaas. Maandag 5 december
brengt Sint ons een bezoek. Altijd erg spannend
voor de kinderen, ze zijn een beetje opgewonden,
druk, maar gezellig. Donderdag hebben ze de
schoen gezet, de hele gang stond vol en ja hoor,
rommelpiet heeft iets in de schoenen gedaan.
Helaas heeft hij of zij ook erg veel rommel
gemaakt. Foei Foei Foei rommelpiet!
Nog een aantal weken en dan is het jaar alweer
voorbij. We sluiten af met ons traditionele
kerstdiner, op donderdag 22 december.
We wensen u allen hele fijne kerstdagen en een
goed en gezond 2012.
Doe voorzichtig met vuurwerk.
Naar Amsterdam
De groep 6,7 en 8 van onze school zat in de finale van “de week van het geld”
Daarom waren wij uitgenodigd om naar Amsterdam te gaan. Wij waren met
nog negen andere scholen uit Nederland uitgekozen. Een hele eer.
We gingen eerst met de auto naar Lelystad. Toen we bij het stadion waren
gingen we met de trein naar Amsterdam. Daarna gingen we met de metro en
daarna moesten we een stukje lopen. Toen we bij het gebouw waren waar we
moesten zijn zagen we meteen al een ander groepje. Na een tijdje mochten we
naar binnen. Na een tijdje kwam ook de Huifkar uit Ten Boer, want die had ook
aan het project mee gedaan. We begonnen met de eerste presentatie. Elke
school moest laten zien aan een jury hoe ze geld hadden opgehaald en wat ze
er mee hadden gedaan. De Huifkar in Ten Boer had ook zo’n presentatie. Het
waren hele leuke presentaties. Daarna was er een pauze, er was wat te eten en
te drinken. Toen de pauze afgelopen was waren er weer presentaties. Wij
mochten als laatste en onze presentatie ging heel goed. Toen was er beneden
nog een filmpje te zien. Na dit filmpje ging de jury zeggen wie er gewonnen had
en dat waren de Huifkar in Ten Boer en de Windroos. Het was jammer dat we
niet gewonnen hadden maar het was wel heel leuk. We kregen nog wat spellen
en dat waren het verkeersspel, het zakgeldspel en een kleiner zakgeldspel en
verkeersspel. Toen gingen we naar huis.
Groetjes Frederiek……….
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Uit het archief van Hetty vd Molen
2005 Hetty Homan-v.d.Molen stopt
na 22 jaar uit de redactie.
Op 18 mei 2005 werd René Stayen
benoemd tot voorzitter en
Tycho Sparreboom als bestuurslid.
Het schoolfeest was weer prachtig
het dorp was weer prachtig versierd
en er waren weer vele versierde
wagens.:1e prijs Roeken en kraaien
van de Hoofdweg, 1e prijs bogen
Bouwerschapsweg, straten
Kollerijweg richting Eemskanaal.
Op 24 november werd gevierd dat
het hoogste punt van de restauratie
van de kerk was bereikt.De fuut is
prachtig verguld teruggeplaatst.
Het café in het dorp is weer
geopend.
De ijsbaan vereniging bestaat 125
jaar. Op4 mei is er een kledingbeurs
van oude kleren, zodat iedereen die
dat wil in kleren uit vroeger tijd kan
lopen tijdens de activiteiten. De
bedoeling is radio Noord uit te
nodigen op 8 april voor de
folkloristische markt en een film
over de folkloristische ijsfeesten die
we een aantal jaren hebben
gehouden. 's-avonds zal er een
feestavond worden gehouden.
In juni 2006 organiseert de jeugd
van de Kar een autowasmiddag
tijdens een rommelmarkt.
Janet Klinkhamer gaat het bestuur
van dorpsbelangen verlaten.Tineke
Huizinga(van de Fonzyhoeve) is
nieuw bestuurslid.
Op 8 september 2006 is het
eindelijk zo ver.De kerk van
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Woltersum, eigendom van de
Stichting Groninger kerken, wordt
officieel geopend.Na 9 maanden
werken en daarvoor 10 jaar praten
en denken en vergaderen is het nu
zo ver.
Het orgel is opgeknapt en het
Voorhof gerenoveerd.Het kerkhof is
opgeknapt en er is een lantaarnpaal
in oude stijl op het kerkplein
geplaatst.
Tijdens de kermisdagen werd er een
dorpsbrunch aan de K.deBoerweg
gehouden. Tijdens de brunch
werden ook de oude bestuursleden
Derk Oosterhuis, Simon Lubbers sr.
en Kees Steenhuis in het zonnetje
gezet door de voorzitter Pieter Ter
Veer.Naast veel waardering kregen
ze een kleinigheid aangeboden.
Er was weer een musical van de
school, er was veel belangstelling en
het spel van de kinderen was
vertederend.
Voor de jeugd werd er weer een
zomerkampje gehouden.Het thema
was Hollywood.Er werd lekker
geknutseld,verkleed en natuurlijk
was er de kabelbaan.
Dit is het einde van mijn verslagen
van de oude dorpskranten. Na 2006
heb ik ze niet meer.
Ik heb er met veel plezier aan
gewerkt en genoten van alle
herinnering die door het schrijven
vaak werden opgeroepen.
Hetty Homan-v.d.Molen.
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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.:
Hulpsecr: Saskia Bothof

050 - 3024204

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: Rebekka 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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